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Plano Cultural do AE Marrazes



A Arte é um dos meios 

que une os homens” 
Lev Tolstoi 

A educação é a arma 
mais poderosa para 
mudar o mundo” 

Nelson Mandela 



QUEM 
SOMOS 

COMPANY NAME

O Agrupamento de Escola de Marrazes é constítuido por 23 escolas ( 10 Jardins de Infância, 12 Escolas 
de 1º Ciclo,  e uma de 2º e 3º ciclo do ensino básico) e detentor de uma moldura humana fortemente 

multicultural, composta por  mais de duas dezenas de nacionalidades. 

Há muito que o AEM se destaca pelo seu trabalho de excelência com a comunidade e  no 
desenvolvimento de estratégias potenciadoras da qualidade do sucesso dos seus alunos, não só a nível 

académico, mas também das competências de cidadania e respeito por si e pelo outro, assentes em 
valores como o respeito, partilha, valorização das diferenças e da identidade individual  e coletiva. 

Também são referência os projetos desenvolvidos por todos os docentes, bibliotecas e estruturas de 
mediação cultural e de desenvolvimento de projetos e e parcerias nacionais e internacionais . 

Situado num território TEIP, tem vindo desenvolver e projetar na comunidade uma imagem positiva 
e de excelência do trabalho realizado e a criar um sentimento de pertença aos que nele estudam e 

trabalham. 



O QUE NOS 
MOVE 

COMPANY NAME

Move-nos unir as pessoas em torno de uma causa comum e promover 
conhecimento sentido e experimentado por intermédio da participação conjunta, 

do diálogo e dos afetos. 
Move-nos partilhar e promover conhecimento. 

Importa-nos ser uma escola-casa-colo para todos os “da casa” e os que nos 
visitam ou que convidamos para estar connosco. 

Move-nos deixar sementes de aprendizagens completas para toda a família do 
AEM... e, cuidar para que germinem frutíferas no presente e no futuro. 



MISSÃO
Contribuir para fazer de todos os que passam pelo Agrupamento de Escolas de 

Marrazes pessoas melhores e mais felizes.  

Promover em todas as suas escolas espaços e momentos de aprendizagem, 
experimentação e respeito pelo outro por intermédio das experiências artísticas 
transversais, contribuindo para a formação integral das pessoas que o constituem, e no 
envolvimento de todos nos processos de cidadania, participação, inclusão e 
democracia, estimulando sentimentos de pertença e reforço positivo de cada pessoa e 
do território, aliando a empatia, a alteridade e hospitalidade nos processos.  



VISÃO 
Uma escola construtura de pontes com a comunidade, pólo cultural e 

espaço de criação conjunta de sentido, onde se privilegia relação de empatia 
e hospitalidade, em diálogo com as aprendizagens. 

Gostaríamos de ser uma escola de referência no que diz respeito à 
relação entre artes e educação e abertura à comunidade, num clima de 
respeito pela identidade individual de cada pessoa, potenciando a reflexão, 
proatividade, desenvolvimento de espirito crítico, promovendo a alteridade, a 
participação e o envolvimento nos processos cívicos e democráticos.  



OBJETIVOS
• Promover uma escola mais inclusiva e participativa 


• Incentivar a relação entre as artes e as aprendizagens ai longo da vida


• Contribuir para a formação integral dos alunos e pessoas da comunidade educativa 


• Promover a transdisciplinaridade e complementaridade dos currículos por intermédio das artes 


• Potenciar relação escola-família-comunidade 


• Promover a imagem positiva do AEM junto dos seus pares, alunos, comunidade educativa e parceiros da  
comunidade 


• Estabelecer relações de parceria e de proximidade  ( Km2)


• Promover a democratização e a democracia da cultura 


• Difundir as premissas orientadoras do Plano Nacional das Artes e Carta de Porto Santo em Articulação com a  
Estratégia Nacional para a Cidadania e Perfil do Aluno à saída da escolaridade obrigatória 


• Assegurar uma educação de qualidade e potenciar a formação integral das pessoas  



…ACOLHE …ABRE PORTAS
…SAI FORA DE PORTAS

Uma escola que valoriza as 
diferenças e a 

interculturalidade, que 
promove espaços de diálogo 

e potencia aprendizagens 
difenciadoras

Uma escola que acolhe as 
parcerias com a comunidade 
e que recebe a comunidade 

e os parceiros no seu 
espaço, capitalizando 

sinergias em beneficio da 
comunidade

Uma escola que infere 
parcerias com a comunidade 
e com o território e que sai 

fora de portas, na realização 
de projetos e parcerias, 

envolvendo escola e 
parceiros 

UMA ESCOLA QUE…



INTERCULTURAL INTERGERACIONAL QUE OUSA

Uma escola que promove o 
diálogo intercultural e as 
especificidades de cada 
pessoa, potenciando as 

relação com as famílias que 
a constituem e dando voz a 

cada uma delas

Uma escola que promove o 
diálogo intergeracional, como 
forma de preservar a cultura, a 

memória e potenciar o 
conhecimento da história e da 

identidade do território. 
Valorização das diferenças e 
saberes construídos entre 

várias faixas etárias 

Uma escola que ousa 
trabalhar temas 

contemporâneos em 
articulação com a Estratégia 
Nacional Para a Cidadania, 

Artes e Objetivos para o 
Desenvolvimento Sustentável

UMA ESCOLA …



Plano Cultural do AE Marrazes



ANO I
ANO II ANO III

Uma Escola Mosaico 
Cultural, que abre portas à 

comunidade e que sai para a 
comunidade e que com 

todos trabalha os direitos 
humanos, as diferenças e a 

cidadania, da 
transversalidade das artes

Uma Escola Mosaico Cultural, 
que abre portas à 

comunidade e que sai para a 
comunidade e que com todos 
trabalha os direitos humanos, 
a alteridade e as migrações 
através da transversalidade 

das artes

Uma Escola Mosaico Cultural, 
que abre portas à comunidade 
e que sai para a comunidade e 

que com todos trabalha a 
interculturalidade, a empatia, o 
fazer comum e a participação, 
reforçando a importância dos 

afetos e do respeito pelas 
pessoas e pela casa comum 

que é a escola, comunidade e 
o Planeta Terra

Plano Cultural do AE Marrazes



ANO III 2022-2023

Uma Escola Mosaico Cultural, que abre 
portas à comunidade e que sai para a 

comunidade e que com todos trabalha a 
interculturalidade, a empatia, o fazer 

comum e a participação, reforçando a 
importância dos afetos e do respeito 

pelas pessoas e pela casa comum que é 
a escola, comunidade e o planeta terra

Articulação com as Bibliotecas 
Escolares, com o Programa Eco-

escolas e com a Estratégia de 
Educação para a Cidadania 

Tema central : Contributos para a 
Paz e Harmonia Globais

Plano Cultural do AE Marrazes



PROJETOS DESENVOLVIDOS NO 1º PERÍODO 
ANO LETIVO 22-23 

| Inauguração da intervenção de arte participativa : 
Uma Casa Com Todos

| Espetáculo Plástico com Ritmo

| No Desporto e na Vida Gostar e Respeitar-Cordão 
Humano

| Projeto UMA CASA COM TODOS NO PALÁCIO de 
PINHEIROS

| Projeto Nesta Casa Cabemos Todos !

| Projeto Quero Mudar Mundo- Começa pela primeira 
pessoa que precisar da tua ajuda

| Aqui há génio!

| O Bolo de Maçã-Um Hino à gratidão-Pic-Nic de 
histórias de gratidão e empatia

Plano Cultural do AE 
Marrazes



PROJETOS DESENVOLVIDOS NO 1º PERIODO 

| Inauguração da intervenção de arte 

participativa : Uma Casa Com Todos

Plano Cultural do AE 
Marrazes



PROJETOS DESENVOLVIDOS NO 1º PERIODO 

| Plástico com Ritmo

Plano Cultural do AE 
Marrazes



PROJETOS DESENVOLVIDOS NO 1º PERIODO 

| No Desporto e na Vida, Gostar e 
Respeitar

Plano Cultural do AE 
Marrazes



PROJETOS DESENVOLVIDOS NO 1º PERIODO 

| UMA CASA COM TODOS no PALÁCIO de 
Pinheiros

Plano Cultural do AE 
Marrazes



PROJETOS DESENVOLVIDOS NO 1º PERIODO 

| Laboratório de Experimentação Artística  

Nesta Casa Cabemos Todos!

Plano Cultural do AE 
Marrazes



PROJETOS DESENVOLVIDOS NO 1º PERIODO 

| Quero Mudar o Mundo! Começa pela 

próxima pessoa que precise da tua ajuda.



PROJETOS DESENVOLVIDOS NO 1º PERIODO 

| Aqui há GÉNIO!

Aqui há GÉNIO!
Plano Cultural do AE 

Marrazes



PROJETOS DESENVOLVIDOS NO 1º PERIODO 

| O Bolo de Maçã - Um Hino à Gratidão 

Mediação da leitura em torno do tema da Empatia e da 
Gratidão, em articulação com o tema central das bibliotecas 
escolares : Contributos para a Paz e Harmonia Globais

   



JORGE BRITES 
DIRETOR  

 TIMONEIRO,  HUMANISTA, 
SERENO, EQUILIBRADO, 

APAZIGUADOR, “PROBLEM 
SOLVER”

JOSÉ ANTUNES 
PROFESSOR ED.FÍSICA  
( RESPONSÁVEL TEATRO) 

FORA DA CAIXA, ALIÁS 
CAIXA? O QUE É ISSO? 

GRACINDA BRITES 
PROFESSORA 
 PORTUGUÊS 
PEREMPTÓRIA, 
ORGANIZADA, 
CURIOSA, DISPONÍVEL 

HELENA FAUSTINO 
PROFESSORA DE 
ARTES CRIATIVA, 
TERRA A TERRA, 
GUARDIÃ DO 
PATRIMÓNIO 

SANDRINA ABREU 
PROFESSORA DE 
INGLÊS  QUASE 
NUNCA MONÓTONA, 
SONHADORA 
ENTUSIÁSTICA   
                                  

LUZ GIL  
PROFESSORA DE 
MÚSICA SERENA, 
PONDERADA, 
CRIATIVA, 
APAZIGUADORA 

PATRÍCIA MARTINS 
MEDIADORA CULTURAL 
E ARTÍSTICA 
INSDISCIPLINADORA, 
AFETUOSA, DESCOMPLICADA, 
CÚMPLICE, TIMONEIRA 

DIOGO MONTEIRO 
(TENÓRIO) 
ARTISTA 
RESIDENTE 
DISCRETO, CRIATIVO, 
PERFECIONISTA, 
DISPONÍVEL 

A 
EQUIPA



OPINIÕES…

Gosto de trabalhar as artes e os 
projetos… Miguel 10 anos 

Foi o melhor projeto da minha 
vida… Maria João 9 anos 

Assim podemos aprender sobre 
os direitos humanos e sobre 
artistas Leonor 11 anos 

É bom porque fazer artes nos 
junta todos…Luisa 8 anos 

Gostei de pensar em diferentes 
formas de fazer música e ajudar o 
ambiente …Simão 12 anos 



Plano Cultural do AE Marrazes 
1º período ano letivo _ 2022/2023


