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Hoje em dia é indiscutível a necessidade da integração da Educação Estética e Artística 
como componente essencial dos programas educativos de qualquer país. A constatação 
desta necessidade, que já não é nova, fundamenta-se na concepção da educação como 
um modo abrangente de saberes e como um processo de construção permanente do 
Ser humano. 

Partindo desta perspectiva, a educação passa a ser vista como a descoberta de novos e 
inesperados planos da realidade, assumindo-se como o despertar para uma pluralidade 
de sentidos e de conhecimentos.  

Neste sentido, torna-se necessário que todas as crianças, jovens e adultos, tenham 
acesso a diferentes instrumentos culturais e apreendam as diversas formas de 
linguagem, para criar estruturas de argumentação das suas ideias e das suas opções 
de vida; isto é: ganhar um olhar novo, com capacidade de fazer perguntas para criar e 
inventar outras possibilidades.

Cabe aos Sistemas Educativos assegurar as condições para a realização destes direitos 
fundamentais para um pleno desenvolvimento dos cidadãos e cabe aos docentes, em 
particular, a tarefa de ensinar os conteúdos e os modos de aceder a este conjunto de 
saberes; uma vez que, tal como nas outras áreas do conhecimento, a aprendizagem 
não ocorre automaticamente, necessitando de situações e/ou propostas pedagógicas 
contextualizadas no campo das artes. 

Decorrente destes princípios, o «Programa de Educação Estética e Artística» é uma 
iniciativa do Ministério da Educação, que  pretende desenvolver um plano de intervenção 
no domínio das diferentes formas de arte (Plástica, Música, Dança, Dramática / Teatro) 
em contexto escolar, em parceria com as diferentes instituições culturais (museus, 
teatros, academias, entre outras).

Pretende-se que crianças, famílias e docentes desenvolvam o gosto pelas diferentes 
formas artísticas, criem hábitos culturais e considerem a arte como uma área do 
conhecimento que se reveste de especial importância para o desenvolvimento 
permanente do ser humano.

Programa de Educação Estética e Artística em Contexto Escolar

torna-se necessário que todas 
as crianças, jovens e adultos, 
tenham acesso a diferentes 
instrumentos culturais e 
apreendam as diversas formas 
de linguagem 
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O novo Programa de Português do Ensino Básico (NPPEB) entra em vigor no ano lectivo 
de 2011/2012.

Na sequência da formação já realizada a nível nacional, em 2009/2010, para os 
professores de Português dos três níveis do ensino básico, continua no presente ano 
lectivo a desenvolver-se o plano de implementação do NPPEB.

Para assegurar condições de trabalho e possibilitar a realização de reuniões sobre o 
NPPEB nas Escolas, foi atribuída a redução de dois tempos da componente não lectiva 
aos professores de Língua Portuguesa.

A DGIDC disponibilizou, no seu site (www.dgidc.min-edu.pt), na área da Língua 
Portuguesa, documentos de referência e de apoio, bem como sugestões de trabalho 
para os professores. Entre estes documentos, encontram-se vários roteiros da autoria 
da Comissão de Acompanhamento do NPPEB, equipa que é constituída por autores 
do Programa e outros especialistas. Deste modo, a preparação da entrada em vigor do 
NPPEB decorre do trabalho colaborativo e da reflexão conjunta, incidindo na produção de 
materiais didácticos, e conta com a colaboração de dezenas de formadores nesta área e 
com os contributos de inúmeros docentes.
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Novo Programa de 

Português do Ensino Básico

 FINALIDADES DO PROGRAMA

• Desenvolver acções conjuntas e mutuamente enriquecedoras entre Escola e 
Instituições Culturais, antecipando a cultura como uma necessidade no processo 
educativo. 

• Incentivar a dimensão estética da educação através da apropriação da linguagem 
das várias formas de arte.

• Implementar estratégias, interactivas e participantes, cujas acções assegurem a 
articulação curricular e integrem a dinâmica de diversas linguagens.

• Sensibilizar os docentes e as famílias para o papel da arte na formação das crianças 
e para a sua relação com outras áreas do saber. 

• Estimular o conhecimento do património cultural e artístico como processo de 
afirmação da cidadania, assim como um meio de desenvolver a literacia cultural.

 PRESSUPOSTOS

• Integrar as crianças da Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico.
• Ser uma acção faseada no tempo e no número de contextos a abranger.
• Promover dinâmicas de trabalho sistemático em contexto escolar.

 EIXOS DE INTERVENÇÃO

• Parcerias com as instituições culturais. 
• Dinamização de oficinas nos contextos escolar e cultural. 
• Formação de docentes em contexto de trabalho tendo por base o desenvolvimento 
das práticas pedagógicas com as crianças.  

• Definição de linhas de investigação, com a participação activa dos diferentes 
agentes educativos.  

• Produção e divulgação de materiais educativos.

Decorridos dois meses do início da implementação do «Programa de Educação Estética 
e Artística» em contexto escolar, verifica-se uma grande adesão e entusiasmo por parte 
dos docentes e dos responsáveis das instituições culturais. Abrangendo já, um universo 
de 5000 crianças de várias regiões do País, espera-se que o seu desenvolvimento 
resulte no alargamento dos horizontes culturais de todos e na melhoria das práticas 
educativas no âmbito da Educação Artística.  
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Visando promover, junto dos alunos dos diferentes níveis de educação e ensino, um maior conhecimento 
de personagens e acontecimentos da História de Portugal e, simultaneamente, evocar a figura de D. Nuno 
Álvares Pereira – personagem emblemática da história portuguesa do final da Idade Média, protagonista 
de muitos dos momentos decisivos daqueles anos e que se constitui como uma figura fundamental para a 
compreensão do seu tempo –, a DGIDC e a Comissão São Nuno de Santa Maria (CSNSM), desenvolveram 
um conjunto de iniciativas, de entre as quais se destaca o concurso “Vamos contar a história de Nuno 
Álvares Pereira”. 
 
De acordo com o regulamento do concurso, os trabalhos desenvolvidos incidiram sobre a vida e a obra 
de Nuno Álvares Pereira, nas suas dimensões histórica, espiritual, política e social, e a sua relevância 
ao longo dos séculos e na actualidade, tendo sido prevista a realização de trabalhos de natureza diversa 
(produção escrita – p. ex., ficção, ensaio, poesia, dramaturgia –, banda desenhada, página Web, multimédia 
e outros) e a sua organização em 4 escalões, relativos a cada um dos 3 ciclos do ensino básico e ao ensino 
secundário.

Foram premiados 16 trabalhos, dos 109 recebidos (trabalhos individuais ou em grupo).

A sessão de entrega dos prémios decorreu no dia 5 de Novembro de 2010, no  Palácio de Belém, com a 
presença do Presidente da República, que fez a entrega dos prémios aos alunos distinguidos. 
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Vamos contar a história de Nuno Álvares Pereira
                                                                                                                    

A European Agency for the Development of Special 
Needs é uma organização autónoma e independente, 
apoiada pela Comissão Europeia e pelos Estados-
Membros, que têm representação nos respectivos 
órgãos de gestão, funcionando como plataforma de 
colaboração europeia no âmbito das necessidades 
educativas especiais.

A Agência Europeia editou em 2009 uma publicação 
com recomendações para decisores políticos sobre 
princípios chave para a promoção da qualidade da 
educação inclusiva, que tem como antecedentes um 
relatório elaborado em 2003.

A visão da Agência Europeia tem sido norteada 
por linhas de acção e documentos de referência 
internacionais e europeus, bem como pelas melhores 
práticas resultantes de políticas nacionais levadas a 
cabo pelos estados-membros em prol da educação 
inclusiva.

Destacam-se da publicação mencionada os seguintes 
princípios-chave:

Promoção da Qualidade na Educação Inclusiva 

Alargar a participação para 
aumentar oportunidades 
educativas para todos os 
alunos

A meta da educação inclusiva 
é alargar o acesso à educação, 
promover a plena participação 
e dar oportunidade aos alunos, 
vulneráveis à exclusão, de 
realizarem o seu potencial.

Educação e formação sobre 
educação inclusiva para todos 
os professores

Para trabalhar eficazmente em 
contextos, os professores precisam 
de ter valores e atitudes apropriadas, 
competências, conhecimentos e 
compreensão.

Cultura organizacional e 
filosofia que promova a 
inclusão

Ao nível da escola, ou de outra 
organização educacional, é crucial 
a existência duma cultura e duma 
filosofia aceite por todos, baseadas 
em atitudes positivas, que acolham 
a diversidade de alunos nas salas 
de aula e respondam às diversas 
necessidades em matéria de 
educação.

Estruturas de apoio organizadas 
de forma a promover a inclusão

As estruturas de apoio com impacto 
na educação inclusiva são diversas e 
envolvem, muitas vezes, profissionais, 
abordagens e métodos de trabalho 
diferentes. As estruturas de apoio 
podem funcionar como um apoio ou 
como uma barreira à inclusão.

Sistemas flexíveis de afectação 
de recursos que promovam a 
inclusão

As políticas de financiamento e as 
estruturas são um dos factores mais 
importantes na inclusão. A ausência 
ou o acesso limitado a recursos e 
respostas pode obstaculizar a inclusão 
e a igualdade de oportunidades dos 
alunos com NEE.

Concurso
                                                                                                                    

Legislação que promove a inclusão

Para que possa ter impacto sobre a educação 
inclusiva, a legislação deve estabelecer 
claramente a inclusão como uma meta. 
Neste sentido, a legislação de todos os 
sectores públicos deve conduzir à prestação 
de serviços e à melhoria dos processos que 
favoreçam a inclusão educativa.

princípios-chave 

Políticas que promovem a inclusão

A promoção da qualidade na educação inclusiva requer 
uma política claramente definida. O objectivo da escola 
para todos deve ser fomentado através de políticas 
educacionais e apoiado por uma filosofia e liderança de 
escola e por práticas dos professores.

http://www.european-agency.org/
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Os princípios-chave aqui apresentados centram-se nos aspectos dos sistemas educativos, que abarcam desde a legislação nacional 
ao trabalho realizado nas escolas, e, que julgamos ser cruciais para promover a qualidade na educação inclusiva e apoiar a inclusão 
de alunos com diferentes tipos de necessidades educativas especiais (NEE), nas escolas regulares. 
O Conselho da União Europeia instituiu 2011 como o Ano Europeu das 
Actividades de Voluntariado que Promovam uma Cidadania Activa (AEV-
2011) através da decisão nº2010/17/CE, de 27 de Novembro de 2009.

Para a concretização do AEV-2011, o Conselho de Ministros Português constituiu 
uma Comissão Nacional de Acompanhamento, da qual fazem parte 46 entidades, 
entre elas o Ministério da Educação/DGIDC. 

Neste sentido, foi proposto um Plano para celebrar este acontecimento, com 
início em 2011, que implica recolher e dar visibilidade a práticas de formação para 
o voluntariado, já realizadas, ou a realizar no universo das escolas do sistema 
educativo português.

CLUBES EUROPEUS 

ano europeu do voluntariado

O Ministério da Educação, tal como em anos anteriores, atribui financiamento aos Clubes 
Europeus inscritos na Rede Nacional, de forma a incentivar a realização de actividades nas 
escolas no âmbito da dimensão europeia na educação. 

As candidaturas relativas a actividades desenvolvidas pelas escolas no ano lectivo de 2009-
10, foram apresentadas à DGIDC, instruídas segundo regulamento próprio e acompanhadas 
de um pequeno relatório. 

Para mais informações e/ou esclarecimentos acerca dos Clubes Europeus contactar clubes.
europeus@dgidc.min-edu.pt

notícias eTwinning                  
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estaquesd

Selos Europeus eTwinning foram distinguidos com o Selo de Qualidade Europeu 39 
projectos eTwinning de escolas e professores portugueses. O Selo de Qualidade Europeu 
é atribuído, anualmente, aos projectos que tenham sido distinguidos pelo Selo de Qualidade 
Nacional e sempre que, pelo menos, dois dos seus parceiros os tenham recebido. 
Para saber mais, consulte o portal Europeu http://www.etwinning.net/

Campanha Back to School eTwinning

Durante o mês de Outubro será apresentada a campanha Back to School durante a qual 
se irá dinamizar os vários eventos da acção, com destaque para os seguintes: atribuição 
dos Selos de Qualidade Europeus e Prémios Nacionais, publicação do blogue eTwinning 
(http://etwinning.blog.dgidc.min-edu.pt), divulgação de actividades europeias, realização de 
um webinar.

Encontro Nacional eTwinning

Inserido nas actividades da campanha Back to School realiza-se no dia 13 de Novembro 
de 2010 o Encontro Nacional eTwinning que decorrerá na Póvoa do Lanhoso. O Encontro 
tem como objectivo promover os projectos eTwinning nacionais, proporcionar formação aos 
professores na utilização colaborativa e pedagógica das TIC e realizar a entrega de prémios 
nacionais. Está prevista a presença de cerca de 120 participantes. Mais informações em 
http://erte.dgidc.min-edu.pt/etwinning

Prémios Europeus eTwinning

No mês de Novembro (em data a anunciar) serão abertas as candidaturas dos Projectos 
eTwinning aos Prémios Europeus. 
O Prémio Europeu é o reconhecimento máximo do Projecto eTwinning, que é prestado aos 
projectos, escolas, professores e alunos. 
Para saber mais, consulte o portal Europeu http://www.etwinning.net/

2011
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1 As Actividades SeguraNet 2010/11, dirigidas aos 2.º, 3º Ciclos e ao Ensino Secundário encontram-se 
abertas, estando já disponíveis os primeiros desafios, para alunos e encarregados de educação. Para 
este ano lectivo a calendarização dos Desafios é a seguinte:

Equipas de Professor e Alunos
. Outubro: Segurança do Computador
. Novembro: O uso educativo da Web
. Dezembro: Comércio Electrónico
. Fevereiro: Cyberbullying
. Março: As Redes Sociais
. Abril: Jogos e Consolas
. Maio: Telemóveis

Equipas de Encarregados de Educação
. Outubro/Novembro: Segurança do Computador/ O uso educativo da Web
. Dezembro/Março: Comércio Electrónico/ Cyberbullying/ As Redes Sociais
. Abril/Maio: Jogos e Consolas/ Telemóveis

Para participar nestas Actividades todas as escolas vão ter de efectuar uma (nova) inscrição através do 
seu código GEPE e da respectiva password.

2 Este ano lectivo, as Actividades SeguraNet dirigidas aos 1ºCiclo tem novo formato. As turmas são 
convidadas a responder a três desafios sobre temas relacionados com Segurança na Internet. A 
calendarização dos Desafios é a seguinte:

Desafios Lançamento do desafio Data Limite de envio dos 
trabalhos

Desafio 1 - O meu Computador 25 de Outubro 15 de Janeiro
Desafio 2 - Comunicar na Internet 16 de Janeiro 15 de Março
Desafio 3 - Jogos e Consolas 16 de Março 15 de Maio

Considera-se como candidata uma turma, sendo que cada turma terá que ter um Professor associado 
como responsável. 

A inscrição da turma efectua-se mediante o preenchimento de um formulário disponível no portal 
SeguraNet. 

Mais detalhes do registo, o regulamento e outras informações úteis podem ser consultados em 
www.seguranet.pt.
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Actividades SeguraNet 2010/11

conta-nos uma 
história                

A iniciativa “Conta-nos uma história” – Podcast na Educação é um concurso promovido pelo Ministério 
da Educação (ME), através da Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC), 
do Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), do Plano Nacional de Leitura (PNL) e em parceria 
com a Microsoft.

Este concurso promove a concepção e desenvolvimento de recursos digitais áudio e vídeo 
que decorram da produção colaborativa ou do reconto de histórias já existentes (por exemplo, contos, 
fábulas, parábolas, mitos ou lendas). Pretende fomentar a dinamização de projectos desenvolvidos pelas 
escolas de Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico incentivando a utilização das Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC), nomeadamente tecnologias de gravação digital áudio e vídeo.

Destinatários: O concurso, de âmbito nacional, dirige-se a todas as escolas de Educação Pré-escolar e 
de 1.º Ciclo do Ensino Básico.

Inscrições: A candidatura é feita on-line, através do preenchimento de um formulário em http://www.erte.
dgidc.min-edu.pt/historias até ao dia 15 de Dezembro de 2010. 

A entrega dos trabalhos decorrerá de 15 de Dezembro de 2010 a 15 de  Março de 2011, no endereço 
http://www.erte.dgidc.min-edu.pt/historias

Informações e apoio: Para mais esclarecimentos, está disponível o site de apoio http://www.erte.dgidc.
min-edu.pt/historias e o endereço de correio electrónico: podcast@dgidc.min-edu.pt
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diçõese
Guião de Educação
Género e Cidadania – Pré-escolar

Este guião, editado pela Comissão para 
a Igualdade de Género (CIG), pretende 
apoiar as práticas educativas a desenvolver 
pelos educadores e educadoras de infância 
relativamente ao trabalho sobre género e 
cidadania com as crianças.

A finalidade destes guiões é a integração da 
dimensão de género nas práticas educativas 
formais e nas dinâmicas organizacionais das 
instituições educativas. 

São autoras Maria João Cardona (coord.), 
Conceição Nogueira, Cristina Vieira, Marta Uva 
e Teresa-Cláudia Tavares. 
otícias das        scolas

Ministério da Educação
Direcção-Geral de Inovação 

e de Desenvolvimento Curricular

en

Nos dias 26, 27, 28 e 29 de Outubro, o Director da Escola Secundária 
Dom Egas Moniz, de Resende, o Coordenador do Projecto Comenius e o 
Coordenador do Desporto Escolar, participaram no 1.º Encontro do Projecto 
PYSA, realizado em Sevilha, no âmbito do Programa de Aprendizagem ao 
Longo da Vida. Este projecto da União Europeia, de parcerias Multilaterais 
Comenius, é patrocinado pela Agência Nacional PROALV.

Nesse encontro com os restantes parceiros do Projecto Actividades Físicas 
em Ambientes Diversos, participaram escolas de Espanha, Áustria, Turquia, 
Grécia, Roménia, Bulgária, Dinamarca e Itália. Cada delegação fez a 
apresentação do sistema de ensino do país de origem, da respectiva escola 
e da vila ou cidade a que pertence. Foi decidido que cada escola participante 
deverá elaborar até Março um logótipo do projecto, vindo a ser seleccionado 
o melhor de todos no 2.º encontro, a realizar na Turquia, em Abril. Caberá 
ainda a cada escola realizar até Abril um jornal de parede onde constem 
informações diversas sobre os parceiros do projecto.

As reuniões de trabalho decorreram no Instituto Enseñanza Secundaria Joaquín 
Romero Murube, uma escola com cerca de 60% da população estudantil 
de origem cigana. Grupos de alunos acompanharam as apresentações das 
diferentes delegações de docentes. Fizeram também parte deste encontro, 
um tour pela cidade, e uma prova de orientação no Parque Maria Luísa. No 
último dia, as delegações dos diferentes países participantes foram ainda 
brindadas pelos alunos com uma representação teatral, uma peça musical e 
uma dança de flamenco.

Ficou também decidido que o país acolhedor do 3.º encontro será a Dinamarca.
início

Parcerias Multilaterais Comenius

secundária de resende num “meeting” em sevillha


