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A forma mais eficiente de combater a desigualdade de
oportunidades é através da Educação, é promovendo a
qualificação e competências de todas as crianças e
jovens, fomentando o sucesso escolar. A Educação é o
garante do futuro da sociedade, por isso a cooperação
entre a junta de freguesia e os estabelecimentos de
ensino é de capital importância.
O Relatório da Comissão Internacional para a Educação
no Século XXI, elaborado a pedido da UNESCO e
apresentado em abril de 1996, propõe quatro pilares de
aprendizagem sobre os quais se sustentará a educação.
São eles: Aprender a Ser, Aprender a Conhecer, Aprender
a Fazer e Aprender a Viver Juntos.
No quadro do projeto Metas Educativas 2021, aprovado
pelo Conselho Nacional de Educação através do Parecer
n.º 5/2010, de 20 de setembro, a Expressão Cultural é
classificada como uma das oito competências necessárias para a aprendizagem ao longo da vida, sendo
também referida por mecanismos de certificação e validação como a ‘Education and Training 2010’ e a ‘European
Qualifications Framework for Lifelong Learning’.
Na análise do estudo levada a cabo no quadro da EURYDICE - Rede de Informação sobre Educação na Europa
podemos concluir que, face ao atual contexto institucional e organizacional da educação, oferecer educação de
qualidade parece exigir uma abordagem de colaboração entre os diferentes atores ao nível da elaboração
das políticas, e também das escolas.
Na Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu,
ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e
ao Comité das Regiões “UMA NOVA AGENDA para a
CULTURA”, reconhece-se, mais uma vez, que existe uma
ligação evidente entre os níveis da educação e da
participação na cultura.
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Existe também algum consenso sobre a necessidade de
criar competências e aptidões transferíveis, que estimulem a criatividade e o pensamento crítico.
Nesse documento a Comissão, entre outras medidas,
propõe: promover parcerias sólidas entre os setores
cultural e criativo, as autoridades locais, os parceiros
sociais e os profissionais da educação e formação;
apoiar a criatividade baseada na cultura nos domínios
da educação e inovação, o emprego e o crescimento;
promover as artes, a cultura e o pensamento criativo em
todos os níveis do ensino e da formação formais e não
formais e na aprendizagem ao longo da vida.
Em Portugal, o Decreto -Lei n.º 55/2018, de 6 de julho,
estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário
e os princípios orientadores da avaliação das aprendizagens, define como princípio orientador a assunção
das artes como uma das componentes estruturantes da
matriz curricular de todas as ofertas educativas.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 42/2019,
determina a elaboração do Plano Nacional das Artes
(PNA) para o horizonte temporal 2019 -2029, prevê,
designadamente, que se deve criar um ID Cultura-Educação (C-E) para cada município: identidade cultural e
artística dos territórios, desenvolver a articulação de
políticas culturais, nacionais e locais, distintas, mas em
coordenação, apoiar compromissos de médio/ longo
prazo que promovam projetos, ações e recursos e
formem equipas nas áreas de intermediação C-E, desenvolver relações de proximidade e pertença C-E.
De entre as várias ações propostas, a estratégia em
referência defende que se adotem medidas que assegurem a presença das artes nas escolas de forma diversificada, incluindo a sua utilização como recurso pedagógico, criativo e transversal na abordagem aos conteúdos
das diferentes disciplinas, fomentando a colaboração
entre agentes artísticos, a comunidade educativa e
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outros intervenientes, para desenhar estratégias de
ensino e aprendizagem que contribuam para um
currículo integrador, assente na gestão consolidada do
conhecimento e da experiência cultura.
A estratégia adotada do PNA, prevê a criação de um
Projeto Cultural de Escola (PCE) que deve: I)ser articulado com o Projeto Educativo de Escola (PEE) ii) Integrar o
PCE com o Plano Anual de Atividades iii) Definir o perfil
do Coordenador de PCE iv) Instituir a Comissão Consultiva do PCE2 v) Incentivar a participação das comunidades nos PCE através de patrocínios, mecenato, e outras
formas de financiamento colaborativo.
Prevê que cada turma realiza, no âmbito do PCE, pelo
menos uma atividade no exterior por trimestre. Estabelece, como objetivos, entre outros: promover a diversificação dos contextos de aprendizagem, especificamente
os não formais, articulando a escola com as instituições
culturais e sociais, sítios de património cultural e
natural; fortalecer, imprimir coerência e relevância à
relação Escola-Comunidade; explorar os instrumentos
de flexibilidade curricular para uma organização regular
do calendário escolar e dos horários que possibilite a
realização dos projetos definidos no PCE e o Projeto
Cidadania; programar atividades na escola: espetáculos, masterclasses, oficinas, debates com a presença de
especialistas, artesãos, artistas, entidades artísticas e
proporcionar o contacto dos alunos e docentes com
diferentes manifestações artísticas e patrimoniais.
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desporto e das humanidades como componentes
estruturantes da matriz curricular das diversas ofertas
educativas e formativa, a Junta de Freguesia deve
aprofundar as relações entre a Junta e a comunidade
escolar de Alvalade, com vista a apoiar medidas que
estabeleçam a colaboração regular e sistemática entre
escolas, entidades promotoras das atividades desportivas, museus e instituições culturais, artistas e instituições promotoras das artes para realizar projetos concretos de vivência das artes aos alunos no seu percurso
escolar, incluindo o recurso a meios audiovisuais, etc. , de
modo a assegurar a experiência/leitura/interpretação
artística dos conteúdos do programa escolar no percurso
pedagógico dos alunos.
A Junta de Freguesia deve, ainda, apoiar as associações
de pais e assegurar o apoio às atividades extracurriculares, bem como a disponibilização das instalações da
Junta para eventos da iniciativa da comunidade escolar.

Tendo presente a autonomia das escolas e os limites
das competências das autarquias, em especial das
freguesias, nos domínios da Educação, designadamente
no que se refere à preservação, manutenção e melhoria
dos edifícios e equipamentos escolares e aos recursos
humanos e que o currículo dos ensinos básico e secundário, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6
de julho, prevê, como um dos princípios orientadores, a
assunção das artes, das ciências e tecnologias, do
JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE
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