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Introdução                         

 

O Projeto “pintaMe”, pretende desenvolver atividades ligadas à Arte Urbana, com o 

intuito de motivar os alunos. As propostas a desenvolver são um forte contributo para 

um ensino e uma educação de qualidade capaz de desenvolver atitudes críticas, 

conscientes e participativas. 

Através das artes visuais e das experiências e vivências individuais dos alunos, 

podemos propiciar a aquisição e compreensão de novas aprendizagens através da 

exploração de conteúdos diversificados e indissociáveis da cultura em que o aluno está 

inserido.  

 

 

Descrição do Projeto   

 

O projeto funcionará na Escola EBI/JI de Alvito, às terças- feiras das 10:35 às 11:25 e às 

quartas-feiras das 9:30 às 11:25. Na fase de execução do mural, devido à dimensão do 

mesmo, poderá surgir a necessidade de articulação com o projeto “sOns com pinTa”. 

Serão planificadas e dinamizadas apresentações das atividades, à comunidade escolar, 

com a concretização das mesmas no final do ano letivo.  

Este projeto surge da necessidade do melhoramento visual do pátio da escola, dando 

resposta a um dos pontos do plano de melhoria da escola. A proposta da pintura de 

um mural e a conclusão da pintura dos bancos, iniciada no ano letivo anterior, surge 

dos alunos, por ser muito importante que nos sintamos bem no local onde passamos o 

dia, de trabalho e ou de escola, quer sejamos adultos, crianças ou adolescentes. A Arte 

Urbana faz parte da cultura contemporânea, estando ligada a movimentos artísticos 

transmissores de mensagens sobre temas muito atuais. Como ponto de partida terá a 

proposta de uma visita de estudo, visita guiada pela GAU – Galeria de arte urbana, ao 

bairro de Marvila, um dos bairros mais problemáticos de Lisboa, onde vários artistas 

foram convidados a intervir, pintado prédios, de forma a transmitirem mensagens 

sobre variados temas. Será constante a articulação com as várias disciplinas, 

nomeadamente educação visual, assim como a cooperação com outros projetos. 
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Objetivos 

 

• Contribuir para o desenvolvimento integral da criança e naturalmente para o 

sucesso escolar/motivação; 

• Desenvolver a aquisição de competências inerentes às Artes Visuais; 

• Sensibilizar para a participação em atividades culturais; 

• Desenvolver capacidades de relação e integração social, favorecendo 

comunicação, despertando para o outro e participando em projetos de grupo 

desenvolvendo um comportamento cooperativo; 

• Promover oportunidades de autoconfiança e autossatisfação através de 

experiências concretas; 

• Promover a cooperação entre as pessoas, alicerce da Educação Intercultural/ 

Educação para a Cidadania; 

• Formar públicos de forma a fomentar a existência de espetadores ativos e críticos;   

• Ocupação dos alunos nos seus tempos livres de forma construtiva, que permita o 

seu desenvolvimento integral; 

• Desenvolver a criatividade e sensibilidade estética; 

• Sensibilizar os alunos para o valor artístico e cultural; 

• Explorar várias técnicas e materiais; 

• Desenvolver nos alunos o espírito artístico/crítico; 

• Incentivar a aprendizagem e o gosto, nos alunos, pelas atividades artísticas; 

• Promover a interdisciplinaridade; 

• Desenvolver a perceção, “o saber olhar”;  

• Praticar a expressão – potenciar o saber fazer; 

• Saber tirar partido dos processos;  

• Conceber e criar projetos, utilizando método de projeto; 

• Materializar o desenvolvimento de uma ideia, estabelecendo novas relações ou 

organizando em novas bases; 

• Desenvolver a capacidade de utilizar meios de comunicação; 

• Utilizar corretamente diferentes materiais e técnicas na criação de projetos; 
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• Reconhecer no âmbito da arte contemporânea, manifestações culturais e 

património.  

 

 

Intervenientes   

 

Alunos do Agrupamento de Escolas do Concelho de Alvito.   

 

 

Material   

 

Tintas, rolos, trinchas, pincéis, escadotes e andaimes. 

 

 

Local          

 

Sala de Educação Visual e espaço aberto/pátio da Escola EBI/JI de Alvito.  

 

                         

Calendarização    

 

Ano letivo 2018/2019           

 

 

Avaliação       

 

Observação direta; 

Relatório final.                   
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Constrangimentos    

 

Não foram encontrados até ao momento. 

 

 

 

 

Professora responsável 

 

Paula Marques 


