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A Direção Regional de Educação apresenta para o ano letivo 2O2O/2O21, os projetos que poderão ser

desenvolvidos nas seguintes áreas:

1. Formação Pessoal e Social dos alunos (de acordo com as alíneas a), b) e c) do n.e 1 do artigo 4.e

do despacho n.e 24012018, de 24 de julho):

Convivialidade Escolar

A Convivialidade Escolar é uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia
que visa proporcionar um ambiente escolar seguro, inclusivo, respeitador e propício às aprendizagens.

Este projeto de intervenção tem como principais desígnios: promover em cada escola o debate e a
reflexão sobre as prioridades e possibilidades de intervenção; analisar a incidência e a natureza dos vários
comportamentos antissociais que ocorrem em contexto escolar; documentar as boas práticas que têm sido
levadas a cabo pelas escolas com o propósito de combater estes fenómenos e estabelecer uma rede de
partilha de informação e estratégias de intervenção com vista ao sucesso educativo dos alunos.

Por forma a concretizar estas intenções, a Convivialidade Escolar pretende implementar grupos de
trabalho nas escolas, que por sua vez, virão a dinamizar as estratégias necessárias à diminuição da

indisciplina, do bullying, da violência e de outros fenómenos que lhe estão associados.

O projeto atua, ainda, ao nível da mediação escolar, envolvendo casos graves de cariz disciplinar,
procurando aproximar todos os agentes educativos relevantes para o aluno, promovendo um trabalho
conjunto, evitando clivagens e conflitos entre a escola e as famílias.

Ao nível da mediação, através da figura dos Orientadores Educativos, pretende-se desenvolver um

trabalho em rede, direcionado à resolução de casos mais graves do ponto de vista comportamental, social,

de absentismo e insucesso escolar, articulando de forma próxima com as famílias e com os vários serviços
existentes em cada comunidade, tais como hospital, centros de saúde, CPCJ, EMAT, clubes desportivos, etc.

O principal objetivo do Orientador Educativo é o de detetar, analisar e compreender as várias
problemáticas inerentes aos alunos com maiores riscos de insucesso, procurando estabelecer um plano de

ação envolvendo as famílias, com vista à resolução das situações mais graves e fazer o "follow-up" dos
processos de mediação iniciados pela equipa coordenadora do projeto.

Para outras informações, poderá aceder ao site da Direção Regional de Educação:

httos : //www. m adei ra.sov. ot/d re

Se houver necessidade de outros esclarecimentos, pode dispor dos seguintes contactos
Correio eletrónico : convivia lidade@ed u.madeira.gov.pt
Gonçalo Olim - Telefone: 967067634
Célia Perestrelo - Telefone 962818891
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Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos (ESPR)

O Projeto ESPR é uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia que está

concebido para ser dinamizado, anualmente, em 7 tempos letivos, onde se desenvolvem questões de

segurança em 9 diferentes dimensões temáticas.

Este projeto tem por objetivo, por um lado, a implementação das Medidas de Autoproteção

constantes da Lei da Segurança Contra Risco de lncêndio em Edifícios (Dec. Lei n.e 22O/20O8, de L2 de

novembro) e, por outro lado, a implementação junto dos alunos de um conjunto de aprendizagens

relacionadas com a temática da Segurança. O respetivo planeamento pedagógico está acometido à figura do

Delegado de Segurança e do dinamizador do Projeto:

- O Delegado de Segurança é o responsável pela implementação das medidas de autoproteção do

estabelecimento escolar; pela sensibilização a toda a comunidade escolar da temática prevista no tema 1

(Plano de Prevenção e Emergência da escola) e organização de simulacros e formações na área da segurança.

- Compete-lhe, também, desenvolver nas turmas do ensino básico, os restantes 8 temas que constam

do projeto, podendo, no caso do 2.s e 3.s ciclo do ensino básico, ser auxiliado por outros docentes na

respetiva dina mização.

As informações relativas às atribuições do Delegado de Segurança e dinamizador do Projeto, temas,

conteúdos e operacionalização, bem como as relativas à avaliação, estão disponíveis na página, no projeto:

https://ed uca re preve n ir.mad ei ra.eov. pt/.

Se houver necessidade de outros esclarecimentos, pode dispor do seguinte contacto:

Diogo Neves - Correio eletrónico: espr@madeira.gov.pt

Educação para a Sexualidade e Afetos (ESA)

O Projeto ESA integra-se no âmbito da Educação para a Saúde e é dirigido aos alunos dos 2.e e 3.e

ciclos do ensino básico. Está estruturado para ser aplicado de forma diferenciada, do 5.e ao 9.e ano de

escolaridade, em L0 sessões de 45 min.

Pretende-se uma abordagem formal, intencional e pedagogicamente organizada do tema, através do

desenvolvimento de competências pessoais e sociais.

O Projeto ESA visa promover a qualidade das relações interpessoais, a qualidade da vivência da

intimidade e a contextualização destas na sua raiz cultural e socio-histórica. Deste modo, numa perspetiva

crítica e comunicacional, dentro de uma conceção holística do ser humano, pretende-se que os nossos alunos

vivenciem a sua Sexualidade de forma mais lnformada, Saudável, Responsável e Gratificante e assim, se

eduquem para a prevenção dos comportamentos de risco, tais como a gravidez não desejada e precoce, as

doenças sexualmente transmissíveis e os abusos sexuais, bem como a promoção da equidade de género e a

eliminação dos casos de violência no namoro.

Para outras informações, poderá aceder ao site da Direção Regional de Educação:

https://www. ma dei ra.sov. pt/d re

Se houver necessidade de outros esclarecimentos, pode dispor dos seguintes contactos:
Coordenação do Projeto ESA - esa.madeira @ed u. madeira.gov. pt

Telefone: 291950310

Fernanda Lou reiro: 91466457 O

Paula Lage: 966482798
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Enfrentar o Desafio das drogas - Atlante

O Projeto Enfrentar o Desafio das Drogas - Atlante, da responsabilidade conjunta do lnstituto de

Administração da Saúde, IP-RAM, através da Unidade Operacional de lntervenção em Comportamentos
Aditivos e Dependências, e da Direção Regional da Educação, é dirigido aos alunos dos 2.e e 3.e ciclos do
ensino básico e é composto por 6 sessões. Tem como objetivo dotar os alunos de informação, atitudes e

valores e competências necessárias para decidir de forma racional e autónoma perante o desafio das drogas.

Para outras informações, poderá aceder ao site da Direção Regional de Educação:

https://www. mad ei ra.sov. pt/d re

Se houver necessidade de outros esclarecimentos, pode dispor dos seguintes contactos:
Telefone: 29121.2390

Nazaré de Freitas - Correio eletrónico: nazare.freitas@iasaude.madeira.sov.ot

Rubina Gouveia - Correio eletrónico: rubina.Rouveia(ô iasaude.madeira.gov.pt

2. Projetos de enriquecimento e complemento curricular (de acordo com a alínea d) do n.e 1 do

artigo 4.e do despacho n.s 24O120t8, de 24 de julho):

ÁReR oe eoucRcÃo e orseruvolvlueruto susrrrurÁvel

Programa de Literacia e Cultura Marítima (PLCM)

Este Programa visa criar e desenvolver nas escolas e na sociedade da Região Autónoma da Madeira,

um currículo que promova aprendizagens nos alunos que tenham o Mar como centro.

O Programa De Literacia e Cultura Marítima pode assumir natureza:

a) Curricular

No âmbito da autonomia pedagógica e curricular, a escola pode criar projetos que desenvolvam

a prendizagens integradas:

-Nas diversas disciplinas dos alunos;

-Projetos interdisciplinares (Domínios de Autonomia Curricular - DACs);

-Cidadania e Desenvolvimento.

b) Enriquecimento Curricular

As escolas podem desenvolver projetos de natureza científico-pedagógica, de educação para a
cidadania ou desportiva, da responsabilidade da Secretaria Regional de Educação ou da própria escola,

desenvolvidos por professores e com creditação horária disponibilizada, no âmbito do enquadramento legal

já criado (Despacho n.e 24O/20I8, de 24 de julho):

- Clube temáticos, núcleos desportivos, ateliês e outras iniciativas ou projetos.

O PLCM, para a sua implementação, prevê:

- Formação específica de docentes e de outros técnicos educativos;

- es{abelecimento de parcerias com várias entidades públicas e privadas (científicas, culturais,

educacionaiq, económicas, desportivas, etc.).
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De modo a que as escolas possam estruturar uma planificação, no sentido de articular e desenvolver

o seu trabalho, está disponível informação sobre o Programa e propostas de planeamento curricular, no site

desta Direção Regional: https://www.madeira.gov.pt/dre.

Para outras informações, poderá contactar a Divisão de Gestão de Projetos, através de:

Telefone: 291705860 - ext. 2t2
Correio eletrónico : plcm @ed u.madeira.gov. pt

Projeto Educar para a Biogeodiversidade da RAM

As escolas, no âmbito da sua autonomia pedagógica, devidamente consubstanciada no projeto

educativo, podem desenvolver aprendizagens junto dos alunos dos 2.s e 3.e ciclos do ensino básico, que

mobilizam conteúdos nas áreas de Ciências Naturais e de Biologia e Geologia.

Para outras informações, poderá aceder ao site da Direção Regional de Educação:

https ://www. madeira.eov. pt/d re

Se houver necessidade de mais informações, pode dispor dos seguintes contactos:

Dalila Nunes - Correio eletrónico: educarbiogeodiversidade@edu.madeira.gov.pt

Eco-Escolas

O Eco-Escolas é um Programa lnternacional da responsabilidade da Fundação para a Educação

Ambiental, coordenado a nível Nacional pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) e a nível Regional

pela Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente (DROTA) em parceira com a Direção

Regional de Educação, destinado a todos os graus de ensino (da educação pré-escolar ao ensino secundário)

e pretende encorajar ações, reconhecer e premiar o trabalho desenvolvido pela escola na melhoria do seu

desempenho ambiental, gestão do espaço escolar e sensibilizar a comunidade educativa.

As inscrições e outras informações estão disponíveis em: https://ecoescolas.abae.pt/

Se houver necessidade de mais esclarecimentos, pode dispor dos seguintes contactos:

Sofia Silva - Co rreio e letró nico : sofia.silva (ô made ira.eov. pt

Telefone: 29t207350

AREA DA PAZ. DOS DIREITOS HUMANOS E INCLUSÃO

Rede de Escolas Associadas à UNESCO

Desde a sua criação, em L945, a missão da UNESCO tem sido a de contribuir para a construção da

paz, erradicação da pobreza, o desenvolvimento sustentável e o diálogo intercultural, tendo a educação

como uma das suas principais áreas para alcançar este objetivo.

ParaaUNESCO,aEducaçãoéoinstrumentoessencial,abasedodesenvolvimentoetambémachave
para a construção de uma cultura de paz,

Como única agência das Nações Unidas com mandato para trabalhar a temática da educação, o
trabalho da UNESCO e da Rede de Escolas Associadas abrange o desenvolvimento da educação, desde o pré-
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escolar até ao ensino superior, incluindo o ensino técnico e profissional, de formação e de educação não

formal.

A Rede de Escolas Associadas da UNESCO, criada em 1953 (a mais antiga Rede da UNESCO), conta

com 9.700 estabelecimentos de ensino espalhados por 180 Estados membros.

lnscrições e outras informações disponíveis em:

https://www. unescoportuga l.m ne. pt/pt/redes-unesco/escolas-associadas

Parlamento Jovem Regional

lniciativa promovida pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia em parceria com a

Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, em que os alunos do 3.e ciclo do ensino básico

participam num exercício de simulação do processo legislativo, com o objetivo de os incentivar para uma

participação cívica e política mais ativa.

Para outras informações, poderá aceder ao site da Direção Regional de Educação:

https://www. m adei ra.gov. pt/d re

Parlamento dos Jovens (Nacional)

Projeto promovido pela Assembleia da República, em parceria com a Secretaria Regional de

Educação, Ciência e Tecnologia dirigido a alunos dos 2.e e 3.e ciclos do ensino básico, e que tem como

principal objetivo educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política.

Outras informações estão disponíveis em:

http://www. iovens.parla mento.pt/

ÁReR oe RpReruotzae evr truteRcuttunll. oesponnvR e uzen

Explorar a Madeira

Projeto inovador que se destina a toda a comunidade escolar dos 1.e, 2,e s J.e ciclos do ensino básico

e ensino secundário de todas as escolas da RAM, e que visa aproximar gerações, ao mobilizar os professores,

alunos e suas famílias no espírito de aventura da descoberta do conhecimento dos espaços, gentes,

paisagens, costumes, cultura e história(s) que fizeram e fazem a Região Autónoma da Madeira.

Preconiza a realização de experiências educativas, em que os alunos efetuam, de forma divertida,

roteiros já existentes ou a construir em diversas áreas do conhecimento (História, Geografia, Biologia,

Ciências Naturais, Geologia, Economia, Estudo do Meio, Português, Literatura, Gastronomia, Expressões

Artísticas, etc.), conciliadas com muita animação, jogos e atividade física e desportiva. Nas atividades fora do

horário semanal, os alunos podem participar conjuntamente com as suas famílias.

Se houver necessidade de maís esclarecimentos, pode dispor do seguinte contacto:

exolora r.madeira (ôed u.madeira.sov.ot
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Projeto Baú de Leitura

Este projeto tem como objetivo promover hábitos de leitura e escrita junto dos alunos de todos os

níveis de ensino (1.e,2.e,3.e ciclos do ensino básico e ensino secundário) e, consequentemente, desenvolver

a cultura literária na Madeira.

Para outras informações, poderá aceder ao sife da Direção Regional de Educação:

https://www. madeira.sov. pt/d re

Projeto de História da Madeira

As escolas, no âmbito da sua autonomia pedagógica, devidamente consubstanciada no projeto

educativo, podem desenvolver aprendizagens junto dos alunos dos 2.e e 3,e ciclos do ensino básico, que

mobilizam conteúdos da História Regional.

Ainda integrado neste projeto, podem as escolas participar no Concurso "Eu represento a minha
História..."

Este concurso, promovido pela Direção Regional de Educação é direcionado aos alunos do L.e, 2.e e

3.s Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário da Região Autónoma da Madeira, visa um estudo mais efetivo
dos temas da História Regional e Local e um olhar diferente sobre as temáticas da mesma, com destaque

para o património, acontecimentos históricos, manifestações culturais, entre outras.

Para outras informações, poderá aceder ao site da Direção Regional

https://www. madeira.eov.pt/d re

Se houver necessidade de mais informações, pode dispor dos seguintes contactos:
Telefone: 29I7OO7OI

David Leça

Liliana Dias

Vanda Martins

Co rreio eletró n ico : h istoriada madei ra eb(ôgma i l.com

de Educação:

Leitura performativa: proieto Ler com Amor

Este projeto, promovido pela Associação Companhia Contigo Teatro em parceira com a Direção

Regional de Educação, tem como principais objetivos motivar os alunos para a leitura e aperfeiçoar as

competências de interpretação e compreensão de textos literários na aula de Português, valorizando a leitura
performativa, em voz alta, expressiva e / ou dramatizada. É dirigido aos alunos dos 1.e, 2.s e 3.s ciclos do

ensino básico e ensino secundário da RAM, Ao longo do ano letivo, proporciona-se formação aos professores

envolvidos, bem como propostas de dinamização de boas práticas com os alunos.

Este projeto compreende a participação nos Encontros Literários de Leitura em voz alta - Ler com

Amor, um espaço de reflexão sobre a leitura e a literatura que, todos os anos, reúne especialistas nesta área.

Para outras informações, poderá aceder ao site da Direção Regional de Educação:

httos://www. madei ra.gov. pt/d re

Se houver necessidade de mais esclarecimentos, pode dispor dos seguintes contactos:
Correio Eletrónico:contigoteatro(agmail.com ou lercomamor.contigoteatro@gmail.com
Te I e m óve I : I 65228407 / 9662593 42
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Agente X

O Agente X é um campeonato de resolução de problemas de matemática para os alunos que

frequentam os 5.o, 6.o,7.o e 8.o anos da Região Autónoma da Madeira. A iniciativa está dividida em dois

subcampeonatos: AgenteXmini para os alunos dos 5.o e 6.o anos e AgenteXmax para os alunos dos 7.o e 8.o

anos. Pretende-se que os alunos tenham acesso a uma iniciativa lúdica de aprendizagem da matemática e

em ambiente diferente do da sala de aula. Para isso, esta iniciativa foi desenhada para ser desenvolvida online

permitindo que os alunos trabalhem na escola ou em casa, com os professores ou com a família. O principal

objetivo do Agente X é ensinar o aluno a desenvolver um raciocínio de resolução matemático perante

determinado problema, não utilizando necessariamente as barreiras dos conteúdos curriculares.

As inscrições e outras informações estão disponíveis em: http://www.madeira.gov.pt/dre/agentex

Campeonato Regional de Jogos Matemáticos

lniciativa promovida pela Direção Regional de Educação dirigida aos alunos do 1.e, 2.s e 3.e ciclos do

ensino básico e ensino secundário que tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento de capacidades

matemáticas e para o desenvolvimento pessoal e social.

Para outras informações, poderá aceder ao site da Direção Regional de Educação:

https://www.madeira.gov.pt/dre, ou o portal do projeto em:

https://www. madei ra.gov. pt/d relcrim ra m

Se houver necessidade de mais informações, pode dispor dos seguintes contactos:

Correio eletrónico: crim @edu.madeira.gov.pt

José Henrique Flores -916234893

Márcia Temtem - 967697933

Plano Regionalde Educação Rodoviária (PRER)

lniciativa direcionada a crianças e jovens do pré-escolar, 1.e, 2.e e 3.e ciclos do ensino básico e ensino

secundário, com o objetivo de contribuir para a redução da sinistralidade, bem como de educar, através de

meios objetivos e adequados, para a defesa dos perigos do trânsito e para a tomada de comportamentos
que promovam a segurança dos cidadãos.

Para outras informações, poderá aceder ao site da Direção Regional de Educação:

https://www.madeira.gov.ptldre, ou no sítio de informação do projeto:

http://proiectos.madeira-ed u. pt/prer

Se houver necessidade de mais esclarecimentos, pode dispor do seguinte contacto:

Correio Eletrónico: prer.d re@edu.madeira.gov.pt
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Projeto de Educação Alimentar

Este Projeto é dirigido às crianças do pré-escolar e alunos dos 1.e, 2.s e 3.s ciclos do ensino básico e

ensino secundário, professores e restante comunidade educativa, com o objetivo de promover hábitos de

uma alimentação saudável.

Rede de Bufetes Escolores Saudóveis

lniciativa dirigida aos estabelecimentos de ensino dos 2.e e 3.s ciclos do ensino básico e ensino

secundário que, para o ano letivo de20201202L, pretende uma maior abrangência da sua área de atuação,

capacitando toda a comunidade escolar para a adoção de comportamentos alimentares que promovam a

saúde e o bem-estar.

Para outras informações e inscrições, poderá aceder ao site da Direção Regional de Educação:

https://www.madeira.sov.pt/dre, ou o site do projeto:

https://www.madei ra.gov. pt/d relrbesn utrifixe

Programa Educamedia - Educação para os Media

O programa Educamedia apresenta-se como veículo de promoção da inclusão social e do exercício

da cidadania, procura melhorar a qualidade do ensino nas escolas e a qualidade de vida das comunidades

nas quais se insere. Visa também introduzir novos métodos pedagógicos na sala de aula, promover novas

técnicas de ensino e formas alternativas de aprendizagem ativa, através do contacto com as Tecnologias de

lnformação e Comunicação (TlC), com os media e com o audiovisual. Pretende também propiciar a

flexibilidade curricular procurando melhores aprendizagens indutoras do desenvolvimento de competências

fundamentais.

O programa é composto por nove projetos, a saber: "TV Escola", "Cinedesafios"; "Aprender com o
Cinema", "Webradio"; "TlCultura", "Certificação Escola Educamedia", "Madeira Curtas", "Festival de

Audiovisual e Cinema Escolar" e "Educamedia - Aprender online". Além dos projetos, o Educamedia propõe

a criação do Clube de "Cinema, vídeo e Multimédia" com o intuito de apoiar ao desenvolvimento dos projetos

de forma a fornecer competências aos alunos e professores na área da produção e realização audiovisual,
multimédia e educação para os media.

O Educamedia destina-se aos alunos e professores de todas as escolas dos 1.e, 2.e e 3.s ciclos do

ensino básico e ensino secundário da Região Autónoma da Madeira.

Projetos

TV Escola (TV)a

O projeto "TV Escola" tem como intuito capacitar, aperfeiçoar e atualizar os professores e os

educadores da rede escolar da RAM relativamente ao desenvolvimento de projetos televisivos, fílmicos e

videográficos. Nos canais de divulgação do Educamedia são transmitidos produções próprias das escolas e

de outros organismos.
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Trata-se de um projeto dedicado à educação, no qual se pretende envolver a comunidade educativa

na produção de programas e conteúdos pedagógicos, tais como:

L. lnformativo (noticiários, entrevistas, reportagens);

2. Entretenimento (videoclips, curta-metragens e animações); :.

3. Publicidade (anúncios);

4. Didáticos (vídeos explicativos, vídeos temáticos).

Cinedesafios (CD)

O projeto "Cinedesafios", pretende vir a constituir uma ferramenta que ensine a ver os media, mais

concretamente, o cinema, através da disponibilização de díversos suportes documentais e informativos,

relacionados com o audiovisual e com a educação para os media.

Tem como objetivo fornecer aos alunos competências que os ajudem a compreender e interpretar a

publicidade e também promover diferentes técnicas de animação/edição/filmagem, através de desafios,

guias didáticos do professor, vídeo tutorias e oficinas de formação. Está orientado para a formação dos

professores e alunos na área da produção cinematográfica e multimédia e no domínio da literacia em

publicidade e nos media.

Aprender com o Cinema (AC)

a

a

a

O projeto "Aprender com o Cinema" tem como linha principal a exploração de diversos filmes

durante o ano letivo, que foram selecionados segundo dois critérios: o conteúdo temático a ser desenvolvido

na sala de aula e a idade do aluno. É fornecido às escolas um guia didático que orienta e apoia o professor,

visto que apresenta sugestões de atividades a realizar relacionadas com as diferentes áreas do currículo, bem

como outras atividades transversais que podem ser desenvolvidas pela escola. Nesse sentido, é

implementado o Plano Nacionalde Cinema.

Pretende, também, fazer a promoção de realizadores madeirenses.

Webradio (WR)

O projeto "Webradio" pretende apoiar no planeamento, na transmissão e produção de programas,

indo ao encontro das políticas escolares dentro de várias áreas tais como: culturais, científicas, pedagógicas

e também lúdicas.

A gestão da Webradio é feita através de uma plataforma online. Através desta, os participantes

(docentes, alunos, coordenadores TlC, orientadores de clubes, etc.) terão a oportunidade de difundir os seus

trabalhos em formato áudio, utilizando novas ferramentas de comunicação e informação, para além da

aquisição de conhecimentos de uma forma lúdica e aliciante.

a TlCultura (TC)

O projeto "TlCultura" pretende constituir um plano de atividades com base na associação de duas

dimensões, por um lado a das T|C/Multimédia e por outro o enfoque nos temas culturais, com destaque

sobretudo aos que estejam relacionados com a realidade local e regional. A componente da cultura, que

engloba diversas áreas, como o património material e imaterial, a música, a literatura, a história, as artes

plásticas, as memórias coletivas, entre outras, servirá de base para o estabelecimento de planos de atividades

que permitam uma abordagem a temáticas culturais em contexto escolar. Utiliza a plataforma Campus, como
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dinamização do projeto. Além da componente cultural, pretende formar professores e alunos na área das

tecnologias digitais.

Certificação "Escola Educamedia" (EE)

O projeto "Escola Educamedia" consiste na certificação de práticas adotadas pelas escolas, através

da participação nos projetos do Educamedia, relativamente aos media e audiovisuais que levem à

estimulação dos alunos para a descodificação de discursos mediáticos e para a produção audiovisual, tendo
como finalidade a formação de alunos e professores tecnologicamente competentes e artisticamente
criativos.

A coordenação do projeto valoriza cinco produtos essenciais para aquisição de competências na área

de produção audiovisual e multimedia, que são: curta-metragem; técnica de animação, edição ou filmagem;
noticiário, reportagem ou documentário; spot/vídeo promocional; vídeo de atividades escolares/didático.

Madeira Curtas (MC)

O MC tenciona reconhecer e premiar o trabalho realizado na área do vídeo de curta duração,
posicionando-se assim como um instrumento importante na promoção da criação de conteúdos audiovisuais,

com ênfase na comunidade escolar, mas cuja participação estende-se a qualquer pessoa,

independentemente da sua profissão, experiência, nacionalidade e local de residência. Categorias a

concurso: Melhor imagem; Melhor som; Melhor representação; Melhor guarda-roupa e adereços; Melhor
curta-metragem de animação; Melhor curta-metragem escola r; Melhor curta-metragem.

Festival de Audiovisual e Cinema Escolar (FACE)

a

a

O FACE pretende desenvolver uma dinâmica com as escolas e outras entidades relativamente ao

cinema e ao audiovisual, dando a conhecer filmes/curtas-metragens escolares e proporcionar situações de

aprendizagem através de workshops de formação para alunos, professores e público geral e

premiar/reconhecer o que de melhor se faz nesta área. Tem como principal objetivo aproximar as escolas, a

população mais jovem e não só, ao mundo do audiovisual e do cinema nas suas variadas formas de expressão.

Educamedia - Aprende online (AO)

O projeto "Educamedia - Aprende Online" consiste na criação de cursos online, com suporte na

criação de vídeos para apresentação de conteúdos, tendo como finalidade a formação professores e alunos
na área das artes, das tecnologias educativas e conteúdos curriculares.

A proposta consiste na adoção de uma metodologia de trabalho inovadora, aproveitando as

potencialidades das tecnologias emergentes e de fácil acesso, com o intuito de fornecer aos professores

competências essenciais e transversais ao currículo e aos alunos um apoio através da disponibilização de

diversos conteúdos disciplinares. Os cursos e vídeos estão disponíveis na seguinte plataforma:

https://cursos-educamedia.teachable.com/ (registo e acesso aos cursos gratuito).

Atividades complementares aos projetos

Além das atividades pertencentes a cada projeto, existem, ainda, outras iniciativas, seguidamente
descritas, tendo por objetivo dotar os professores e alunos de competências de leitura crítica da linguagem

Proietos de Formação Pessoal e Social e de Enriquecimento e Complemento Curricular Página 10



cinematográfica e dos media, conhecimentos técnicos dos processos de criação cinematográfica, capacidade

criativa, espírito de cooperação e trabalho de equipa.

- Clube de Cinema, Vídeo e Multimédia. Este clube visa o desenvolvimento de trabalhos com base

em duas grandes dimensões: produção audiovisual/multimédia e educação para os media, com o intuito de

promover práticas competentes através da participação em atividades inerentes aos projetos do programa

Educamedia. Disponibiliza um referencial do projeto para a escola bem como propostas de temas, atividades,

recursos para a sua dinamização.

- Portal Educamedia. Estabelecer um elo entre o programa e os seus intervenientes, com diversas

secções que servem de suporte ao trabalho desenvolvido nas escolas.

- Livro "Aprender com o Cinema - O filme como modelo alternativo de aprendizagem" de Vasco

Cunha. Orientações para exploração de conceitos ao nível dos media e contribuir para que esta temática
possa ser objeto de estudo em sala de aula. Além disso, apresenta propostas de atividades para quarenta

filmes, explorando o seu potencial pedagógico.

- Media Smart (colaboração). Fornecer às crianças ferramentas que as ajudem a compreender e

interpretar a publicidade.

- Plano Nacional de Cinema (colaboração). Literacia e formação para o cinema junto do público

escolar e divulgação de obras cinematográficas nacionais.

As inscrições e outras informações estão disponíveis em

https://www.educa media.educatic.info/

a Clube Código

O Clube Código pretende ser um espaço para os alunos desenvolverem a sua criatividade, através da

realização de atividades no âmbito das Ciências da Computação, bem como testarem as suas próprias ideias,

de forma lúdica e responsável, procurando, inclusive recorrer à reutilização de materiais. Muito mais do que

aprender a programar, importa também conjugar um conjunto de competências sociais, como por exemplo,

o trabalho em equipa e o trabalho colaborativo.

O Clube Código destina-se aos alunos de todas as escolas dos 2.s e 3.e ciclos do ensino básico e ensino

secundário da Região Autónoma da Madeira.

A equipa, do Gabinete de Modernização das Tecnologias Educativas, da Direção Regional de

Educação, para além de dispor diversos e diferentes robôs, disponibiliza sugestões de atividades sem a

utilização de tecnologia. A equipa mostra-se recetiva para participar em algumas das atividades ou projetos,

de cada escola, desde que exista uma programação e informação prévia.

Os professores que estejam interessados em desenvolverem o Clube Código devem:

- lr além do desenvolvimento das literacias digitais básicas, avançando para o domínio do

desenvolvimento das capacidades analíticas dos alunos, através da exploração de ambientes computacionais

apropriados às suas idades.

- Conhecer as possibilidades do uso de tecnologias na educação para apoiar em diferentes

projetos/atividades;

- Conhecer conceitos básicos que lhes permitam, de forma progressiva;
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(i) a adoção de uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e

serviços digitais

ii) a utilização de materiais de reciclagem ao apoio à criatividade, através da exploração de ideias e

do desenvolvimento do pensamento computacional que lhes permitam produzir artefactos digitais criativos.

Para inscrições, poderá aceder ao formulário disponível em:
https ://fo rm s.e I e/28 M BefDtVTTN K4Yz5

Para outras informações poderá aceder através de
https ://www.ed ucatic. i nfo

Projeto CAP3R - Capacitar a Aprendizagem Promovendo Estratégias de 3De 3R (Robótica, Realidade

Aumentada e Realidade Virtual)

O CAP3R é uma proposta tecnológica de apoio ao desenvolvimento das práticas pedagógicas, com

recurso à lmpressão 3D, Robótica, realidade Aumentada e Realidade Virtual como ferramentas
interdisciplina res.

As atividades envolvidas possibilitam métodos práticos de ensino, que envolvem o aluno e o
estimulam a interagir com o ambiente de aprendizagem, aperfeiçoando aptidões nas disciplinas relacionadas

com a educação científica.

Todo o desenvolvimento do projeto assenta na implementação de um estudo tecnológico e

científico, moldado no processo criativo, utilizando a lmpressão 3D, Robótica, realidade Aumentada e
Realidade Virtual como ferramentas lúdicas e evidenciando o fatores motivacionais e de experimentação,

como base de aquisição do conhecimento.

Os recursos didáticos utilizados no CAP3R são aplicados nos vários níveis curriculares, envolvendo
todos os alunos, desde o pré-escolar ate secundário.

Para outras informações, poderá aceder ao site do projeto:

https://www.ed ucatic. i nfo/pro ietos/ca p3 r

Projeto Moda I idades Artísticas

Com o projeto Modalidades Artísticas, pretende-se proporcionar aos alunos do ensino básico e
secundário, a possibilidade de experienciar e desenvolver competências artísticas em vários domínios. Além

de proporcionar aos alunos que terminam o 1.e CEB, a continuidade nas práticas artísticas nos 2.s e 3.e CEB/S,

vem consolidar a importância de todas as escolas terem no seu seio grupos artísticos que promovam a cultura
dentro e fora do espaço escolar, dignificando cada vez mais a Educação, numa perspetiva de abertura da

escola ao seu meio envolvente.

Os projetos das 8 Modalidades Artísticas poderão ser consultados em www.madeira.sov.pt/dre

Para mais informação ou esclarecimentos, pode contactar o respetivo coordenador, através do e-

ma il: ricardoiorgetc@edu.madeira.gov.pt
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Modalidade Artística de Produção Audio Digital

O Áudio Digital decorrente da evolução tecnológica presente no quotidiano da humanidade seja nas

redes sociais, ou no desenvolvimento das empresas e respetivos produtos. Neste sentido, a utilização de

novas tecnologias na educação potencia a aprendizagem de conteúdos adaptados às vivências atuais da

humanidade. Esta modalidade pretende proporcionar aos alunos uma vivência e uma prática desta área,

desenvolvendo as potencialidades artísticas, pessoais e sociais, alargando a uma ação comunitária, não só

baseada na formação para um sistema de ocupações socialmente úteis, mas também pela prática e criação

musical trabalhando o desenvolvimento da criatividade dos alunos. Ora, desta perspetiva e tendo como foco
principal a musicalidade de cada aluno, no seu contexto pessoal e social, é possível realizar dentro do mundo
digital, uma educação artística assente numa multiplicidade de géneros musicais, de acordo com uma

diversidade de sons, instrumentos, comunidades, entre outros.

Modalidade Artística de Cinema e Arte Digital

Os audiovisuais entraram na escola e vieram para ficar, interferindo direta ou indiretamente na aula,

abrindo possibilidades de motivação dos alunos e de conhecimento do mundo, interferindo na forma de

pensar e de estar. Com o aparecimento da Web 2.0, fomos levados a utilizar a lnternet com maior frequência

nas práticas escolares. Atualmente, quase todas as disciplinas incluem na sua planificação atividades

relacionadas com a pesquisa e construção de conteúdos online. Se repararmos, muitas das atividades

englobam a visualização e construção de vídeos e pequenos filmes sobre determinada temática e criação de

vários conteúdos sob forma de arte digital, taís como, web ort, ilustrações e pinturas digitais, edição de fotos,

modelagem em 3D, pixel ort, gy's, entre outras. Não podemos esquecer que nas gerações mais recentes, a

imagem e o movimento fazem parte da sua vida, por isso, a sala de aula deve possuir estes dois componentes.

Assim, pretende-se contribuir para formar nos jovens, a capacidade de adaptação, avaliação e decisão, onde

a cooperação é essencial na sociedade contemporânea e democrática em que vivemos. Neste entendimento,

esta modalidade de expressão artística, pretende ser uma mais valia para as escolas, proporcionando

mudanças significativas no modelo pedagógico através da promoção da transdisciplinaridade, percebendo-

se a importância que poderá ter na aprendizagem; indo ao encontro dos interesses e motivações dos alunos,

torna-se essencial dar liberdade e apoiar a produção audiovisual e arte digital nas escolas, suportada na

modalidade de expressão artística - cinema e arte digital. Esta modalidade contará com o apoio do Programa

Educamedia da Direção Regional de Educação que assenta na vertente do audiovisual, multimédia e

educação para os media.

Modalidade Artística de Dança

A arte, sendo uma manifestação dos nossos pensamentos e emoções, sendo uma forma de expressão

plena, tem o potencial de promover capacidades criadoras, de comunicação, estéticas e críticas. É

impulsionadora na estruturação da personalidade e singularidade do individuo e fomentadora da

socialização. A Dança é uma arte que suporta todas as competências supracitadas predominando, no seu

cariz, o conhecimento/controlo e movimentação corporal. Com esta modalidade pretende-se despertar e

sensibilizar os professores/formadores para a atividade de dança, como forma de expressão/comunicação

de ideias e também fornecer alguns métodos e estratégias, de acordo com os níveis definidos, para

desenvolver esta modalidade na sala de aula. Tem como finalidade a exploração do corpo como elemento

artístico expressivo e criativo individual, em relação com os outros e com o meio, sabendo que a mesma
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privilegia, indiscutivelmente, o aparelho psicomotor, e tendo sempre consciência dos aspetos físicos e

biológicos mais técnicos, encontrar um equilíbrio entre o movimento e o pensar. A dança assenta na procura

de um objeto artístico onde o corpo tem um sentido, uma transcendência para além da fisicalidade,

Modalidade Artística de Canto Coral

A conceptualização do termo canto coral - por questões arreigadas a matrizes, modelos ou tradições

histórico-culturais e educativas - poderá involuntariamente inferir no entendimento de uma prática de cariz

mais especializado, convencionada formalmente como canto polifónico. Por razões meramente referenciais

em termos de conteúdos, houve necessidade de estratificar gradativamente o canto coletivo exercido em

contexto escolar, longitudinalmente em 3 estágios de acordo com o seu grau de proficiência: canto em

conjunto Lfase primária), prática vocal polifónica (fase intermédia) e canto coral (fase avançada). Será, pois,

recomendável que se transfira para os alunos o entendimento conceptual de que "coro" é cantar em grupo,

ressalvando-se que, no entanto, há grupos corais que se distinguem pela evolução que evidenciam ao nível

do seu desempenho polifónico e performativo. lnstrumento primordial, a voz é, na criança, um modo natural

de se expressar e comunicar, cunho da sua identidade individual, mas igualmente marcado pela vivência

sociocultural e familiar. Se "cantar é como respirar", não deixa de ser uma atividade "exigente" para que se

consigam resultados esteticamente agradáveis e qualitativamente aceitáveis ("cantar bem"l).

Modalidade Artística de Expressão Dramática/Teatro

"A falta de exercícios de expressão espontânea nas crianças vai tornando-as máquinas de repetir

conceitos, pobres robôs, cópias mal feitas de adultos ressequidos, porta-vozes do que se ouve todos os dias

nos programas de televisão, anúncios ambulantes de produtos comerciais, imitadores de heróis mal

representados, mal idealizados, veículos puros de uma agressividade mal dirigida e mal controlada" (Maria

Clara Machado). Neste âmbito, pretende-se, com esta modalidade, promover o desenvolvimento de

competências criativas, estéticas, físicas, técnicas, relacionais, culturais e cognitivas, não só ao níveldos
saberes específicos, mas também ao nível da mobilização e sistematização de saberes oriundos de outras
áreas do conhecimento.

Modalidade Artística de Cordofones Tradicionais Madeirenses

"Dar a conhecer o nosso património artístico à criança é enriquecer a sua personalidade,

despertando-lhe a expressividade, a sensibilidade estética, preparando-a para uma melhor compreensão do

mundo" (Teresa Vasconcelos). A modalidade de cordofones tem como finalidade o conhecimento e

experimentação dos instrumentos de cordas dedilhadas e de palheta, tais como Braguinha, Viola de Arame,

Rajão, Viola, Viola Baixo e Bandolim, sempre numa linha de orientação para a sensibilização da prática dos

instrumentos de Corda Tradicionais Madeirenses, permitindo que os praticantes possam contribuir para a

sua divulgação e valorização, não perdendo os seus laços à Cultura Tradicional Madeirense.

Modalidade Artística de Artes Plásticas

Nas artes plásticas encontramos um terreno propício ao desenvolvimento da criatividade e da

expressão individual do aluno, numa dialética permanente entre várias realidades e contextos, (escolar,

social/cultural, económico, histórico). Neste sentido, é importante criarmos as condições para que a

criança/adolescente se possa exprimir livremente, desenvolvendo assim todas as suas potencialidades. Estas

condições passam pela organização adequada de espaços e propostas de trabalho diversificadas e aliciantes
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na ótica da metodologia de resolução de problemas que envolvam o aluno, tendo por base os conteúdos
específicos da área da expressão e educação plástica. Para além dos projetos desenvolvidos no âmbito
escolar, considera-se importante a participação em projetos regionais que concorram para uma valorização

da área. Assim, considera-se fundamental que os docentes a desenvolver projetos no âmbito das artes
plásticas criem espaço e estratégias para a criação e motivação, consideradas fundamentais na educação

a rtística.

Modalidade Artística lnstrumental

O lnstrumental Orff pretende proporcionar aos alunos uma vivência e uma prática musical,

desenvolvendo as potencialidades artísticas, pessoais e sociais, alargando a uma ação comunitária, não só

baseada na formação para um sistema de ocupações socialmente úteis, mas também, pela prática e

aprendizagem de um instrumento musical, tendo em vista o desenvolvimento da criativídade dos alunos.

Neste entendimento, e tendo como foco principal a musicalidade de cada aluno, no seu contexto pessoal e

social, é possível realizar dentro do lnstrumental Orff, uma educação artística assente numa multiplicidade
de géneros musicais, de acordo com uma diversidade de instrumentos, pessoas, comunidades, entre outros.
Aqui se incluem os Ensembles de Percussão e as Bandas Pop/Rock. Se associarmos aos elementos já citados,

a exploração do espaço circundante e dos objetos, na procura de novas sonoridades (p/ex. "Stomp" ), êÍÌì

conjunto com a exploração dos diversos sons que o corpo é capaz de produzir (p/ex. Ensemble de Percussão

da DSEAM ), poderá ser fomentada uma nova prática na escola, já enraizada de forma informal nos alunos,

através do contato com diversos programas televisivos, nos canais generalistas ou nos canais de música. Se

aliarmos o canto coral e os cordofones, elementos já observados na prática curricular, percebemos de forma
rápida e clara, que esta modalidade apresenta um leque diversificado de experiências e de múltiplas formas
artísticas num único projeto.

Desporto Escolar

O desporto escolar, desenvolvido a partír dos projetos apresentados pelas diferentes escolas,
regulado e avaliado pela DRE através da DSDE pretende, utilizando as práticas físicas e desportivas, contribuir
para a formação integral das crianças e jovens em idade escolar, a aquisição de hábitos de vida saudáveis e

o combate ao insucesso e ao abandono escolar.
Desta forma, pretende-se proporcionar oportunidades de prática regular a todos os alunos

independentemente das suas características morfológicas, físicas ou sociais.
A sua operacionalização faz-se a partir do desenvolvimento de várias modalidades desportivas que podem
ser consultadas em:
https: //www. mad ei ra.gov. pt/d re/Estrutu ra/Despo rto-Esco la r
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