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Projeto Pro Cultur'Arte 

Objetivos 

 

O Projeto Pro Cultur'Arte visa promover junto dos alunos de qualquer nível de ensino da Escola 

Secundária de Amora atividades e eventos direcionados para o desenvolvimento pessoal dos mesmos, que 

englobem vários tipos de intervenção nas áreas das artes, da cultura e da cidadania. 

 

O Projeto tem por objetivos gerais incentivar e estimular nos alunos o interesse pelas produções 

culturais, independentemente da sua forma de manifestação, com ênfase para a valorização da 

expressão estética, crítica e criativa. 

 

É nesse contexto, e na convicção da importância de fomentar esses valores e essas práticas, que se 

apresentam os seguintes objetivos específicos. 

 

- Levar os alunos a manifestar envolvimento pessoal e solidariedade na realização conjunta das 

atividades, partilhando tarefas e saberes; 

- Aumentar o acesso à informação e a modelos comunicacionais diversificados e adaptados às novas 

necessidades; 

- Ampliar e flexibilizar competências de pensamento crítico e de pensamento criativo.  

- Melhorar as dinâmicas e os modos de relacionamento interpessoal, num sentido de abertura e tolerância 

perante a diferença e a diversidade;  

- Estimular a autonomia, a autoestima e o desenvolvimento pessoal; 

- Desenvolver a sensibilidade estética e artística; 

- Consciencializar os alunos para a importância de processos colaborativos e formativos. 

 

Este Projeto posiciona-se no cruzamento de intenções, valores e atitudes definidos e defendidos no Plano 
Anual de Atividades, e transversais aos objetivos de outros projetos e iniciativas em vigor, como as 
atividades promovidas pela Biblioteca Escolar, pelo Projeto Cultural de Escola, pelo Projeto Educar para 
a Saúde, pelas atividades de Cidadania, entre outras, com vista à criação de parcerias dinâmicas e 
recíprocas, baseadas na partilha e na complementaridade de motivações e interesses. 

O Projeto tem a intenção de funcionar através de intervenções que não se limitem às realizações imediatas 
no presente ano letivo mas que, pelo contrário, possibilitem o seu aprofundamento e enraizamento na 
Comunidade Educativa num regime de continuidade que permita criar um sentimento de pertença e de 
“tradição de escola”. De acordo com esta intenção destaca-se a parceria criada entre a Disciplina de 
Comunicação e Relações Interpessoais e o ensino da Língua Gestual Portuguesa, não só em contexto 
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letivo mas também com a sua presença permanente, em anos transatos, nos painéis do Congresso da 
Saúde, e os Jogos Florais, a terem início este ano como atividade transdisciplinar e extracurricular a 
manter futuramente. 

Os objetivos apontados têm subjacente a intenção de contribuir ativamente para a consecução do que se 
encontra definido como o perfil do aluno à saída dos diferentes graus de ensino abrangidos pela nossa 
oferta formativa. 

 

Escola Secundária de Amora, Dezembro 2022 

Paula Rodrigues 

 

 


