Agrupamento de Escolas do Concelho de Alvito 130000

Projeto “digitArte”

ano letivo 2018/2019
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Introdução

O Projeto “digitArte”, pretende trabalhar a área do desgin de comunicação/imagem
da escola. Hoje em dia, qualquer instituição tem de pensar na sua imagem e é
fundamental dar a conhecer, desde o que é ao que se faz, como, quando e por quem.
A necessidade deste projeto deve-se à desatualização desta área na escola e da
necessidade de melhorar os elementos da comunicação visual em vários
departamentos.

Descrição do Projeto

O projeto terá início em outubro de 2018, no edifício da Escola EBI/JI de Alvito, na sala
de Educação Visual, às segundas-feiras das 10:35 às 11:00 e das 12:00 às 12:25 e nas
quintas-feiras das 9:30 às 11:25. As sessões de trabalho serão realizadas dando
resposta aos problemas encontrados. Durante o ano letivo será dado a conhecer à
comunidade escolar o trabalho realizado.

Objetivos

•

Reformular a página da escola;

•

Proporcionar uma informação atualizada das atividades da escola;

•

Melhorar a comunicação visual da escola e das suas estruturas;

•

Divulgar as diversas atividades proporcionadas pela escola, projetos, clubes,
festas, comemorações, trabalhos interdisciplinares, etc.

•

Sensibilizar para o valor artístico e cultural;

•

Explorar várias técnicas e materiais;

•

Promover a interdisciplinaridade;

•

Desenvolver a perceção, “o saber olhar”.
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Intervenientes

Alunos e professores do Agrupamento de Escolas do Concelho de Alvito.

Material

De acordo com a planificação das diversas atividades.

Local

Sala de Educação Visual da Escola EBI/JI de Alvito.

Calendarização

Ano letivo 2018/2019

Avaliação

Observação direta;
Relatório final.

Constrangimentos
Não foram encontrados até ao momento.
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Professores responsáveis
Helena Heleno
Luís Cansado
Paula Marques
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