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INDISCIPLINAR A ESCOLA

“Quando somos obrigados a fugir das nossas paisagens”
Maria Manuel Pedrosa e Joana Estrela, O que há neste lugar

COMPROMISSOS

Identidade de Escola

A colaboração com o PNA surge da necessidade de consolidar um projeto
escolar experimental (CLAM- do latim Clam, secreto, fora de, oposto,
clandestino; do gaélico Clann, nascimento de, tribo), existente há dois anos na
escola, que tem como impulso intervir no espaço/ambiente escolar, fazendo
da escola um lugar de mudança e de enraizamento ecológico e cultural.

“A ESQM situa-se em Oeiras, na Quinta do Marquês, uma zona urbana, essencialmente
residencial, caracterizada pela existência de equipamentos públicos, e de comércio e serviços
com qualidade e com boas condições de mobilidade, incluindo mais de um tipo de transportes.
Os terrenos da escola estão situados na Freguesia de Oeiras e S. Julião da Barra, numa zona
limite do concelho de Oeiras, na fronteira com o concelho de Cascais, e junto de uma dezena de
instituições que se dedicam à investigação científica e tecnológica nas áreas de biologia,
química, agricultura, agroindústria, ambiente e administração” (PEE)

A arte, segundo a Unesco, é uma linguagem universal de transformação social.
Tal como a filosofia, permite um espaço de desaceleração, de desvio da
cristalização daquilo que nos era confortável, ainda que acolhêssemos sem
questionar. O PNA reforça e abre processos criativos do exterior que entram pelo espaço escolar, enraíza a
aprendizagem/s num espaço de vivências, de afetos, de diálogo, de fruição. Essa sementeira impulsiona, num
espaço livre, a criação de “coisas que se fazem”, religando-nos uns aos outros e ao ambiente.
Propõe-se que o plano seja multidisciplinar, tendo como aglutinador o projeto Clam e a ideia da
naturalidade, quer interior, introspectiva, quer a das raízes com a terra/paisagem. A partir deste impulso,
propomos um desvio, muitos desvios em sons, imagens, nuvens, janelas, palavras, sensações, emoções, não
esquecendo as plantas….Estes percursos terão como molde a formação de cinema de professores e de alunos
( Filhos de Lumiére e Rugas).,

Objetivos:


Espalhar o desejo de momentos de cultura



Semear tempos e lugares de criação transdisciplinar



Fruir e contaminar a comunidade com momentos de aprendizagem



Construir registos de expressão de imagem/filme

Neste sentido, a escola insere-se num ambiente sociocultural e económico favorecido. No
entanto, a realidade está em mudança, havendo zonas mais interiores, com população mais
carenciada. Não veicula isto que haja uma consciência e hábitos culturais, havendo até alguma
falta de identidade ou discrepâncias e quase ausente iniciativa socio ambiental
Necessidades / Desafios
Disponibilidade institucional para perspetivar mudanças, a nível da flexibilização pedagógica do
currículo e das medidas de inclusão, com vista à melhoria da qualidade do ensino e da
aprendizagem” (oportunidades, PEE)
“Insuficiente trabalho colaborativo/cooperativo entre docentes, a nível da articulação curricular,
com necessidade de maior aprofundamento” (pontos fracos, PEE )
“Medo da mudança e do desconhecido, que leva muitas vezes a não arriscar, e existência de
rotinas organizacionais e individuais mais defensivas” (ameaças, PEE)
Coordenação
José Pedro Morais, grupo 600, QE, 933 087 632, jose.morais@esqm.pt
Ana Gonçalves, grupo 420, QZP, 912152435, anacristina.goncalves@esqm.pt

Comissão Consultiva • Entidades Envolvidas• Comunidade escolar envolvida
Ana Gonçalves, José Pedro Morais, Salomé Osório (professores ) , um aluno/a das turmas de
formação, Maria João Saraiva (psicóloga escolar) e Luís António do Departamento de Política e
Desenvolvimento Educativo (CMO) .
Turmas/anos/disciplinas impulsionadoras: 10º ano de Artes,( todas as disciplinas), 9ºD/ E e
outras turmas de professores envolvidos na formação com os Filhos de Lumiére

Calendarização

MEDIDAS DE AÇÃO
ATIVIDADES

Horta/jardim experimental (laboratório vivo)

todo o ano

Improvisos, expressões e intervenções

Sessões de Curtas-metragens/cinema
Análise fílmica

Mais no 2ºsemestre
2ºsemestre

Produção de vídeos/fotografia

Formação em cinema de um grupo de professores da escola, com os Filhos de Lumiére

dezembro a março

(Centro de Formação de Oeiras e PNA)

DESVIO • SAIR PARA ENTRAR

Oficina de formação e produção em cinema de duas turmas, uma do Básico e outra do
Secundário com a Associação de realizadores Rugas, com a colaboração dos professores
formandos (CMOeiras e PNA)

março a maio

Horta/jardim experimental (laboratório vivo)
Saídas na paisagem
Saídas ao cinema
Artista residente: Rugas

Todo o ano
Mais no 2ºsemestre
Todo o ano

ESPAÇO EM ABERTO

As atividades terão impacto e participação aberta à comunidade escolar, ainda que
inicialmente impulsionadas por anos e turmas específicas., Algumas atividades serão fora
do tempo de aula devidamente pensadas tendo em conta o cenário de pandemia.

Rugas- associação de realizadores (formação em contexto escolar)

RESIDÊNCIAS DE ARTISTAS

março a maio

RESULTADOS • INDICADORES • EVIDÊNCIAS
Relatório de evidências com colaboração da Comissão Consultiva
Apresentação das atividades na escola
Impacto na vida da escola
Trabalhos vários resultado das formações.

“Quando permanecemos criamos raízes” (O que há neste lugar?)

Dezembro 2020, os coordenadores,

Ana Gonçalves
José Pedro Morais

