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Etapas

Inovação
Era uma vez…

2017/2018: Formação – ação em Mobilidade

Um « conto dançado » totalmente criado e imaginado, ao longo de vários meses, por alunos e
docentes.
A partir de leituras realizadas, os discentes escrevem e, através do encontro com artistas profissionais,
dramatizam e dançam a história criada coletivamente.
O lugar ocupado pelas artes (Teatro, Dança, entre outras) no seio dos programas escolares reflete a
prioridade que é dada ao ensino Artístico, desde o 1º ciclo ao secundário, favorável à aprendizagem

/desenvolvimento da Criatividade nos Agrupamentos /escolas

Os docentes parceiros são formados com as ferramentas do projeto. A ação organiza-se em 4 seminários de 5
dias e caracteriza-se pela mobilidade.
Os seminários:
C1 – «Como lançar e apresentar o projeto no seu Agrupamento?»
C2 – «Como escrever un «conto dançado» e integrar os artistas profissionais?»
C3 – «Como passar do «Conto dançado» à criação de um espetáculo?»
C4 – «Como implementar o projeto junto das turmas, dos interlocutores e dos diferentes públicos?»
2018/2019: Implementação do projeto junto das turmas

Contexto

Os docentes implementam o projeto nas turmas, em articulação com os restantes parceiros. O coordenador, a
Associação Annaba, acompanha-os.
2019/2020: Avaliação – Divulgação em mobilidade
É organizada, em cada país, uma palestra – debate, convidando os educadores, os professores, as famílias, os
investigadores, as empresas, a comunidade, etc.

Dans un contexte de fort décrochage scolaire qui touche de nombreux pays européens, renforcé par
Num contexto de forte abandono escolar, que afeta vários países europeus, fortalecido pelas recentes
correntes migratórias, os profissionais da educação são confrontados com novos desafios pedagógicos.

O caráter transnacional do Projeto é prioritário. Deve permitir a comparação entre os meios utilizados nestas
abordagens e a eficácia dos resultados obtidos consoante o país.

Produções
intelectuais

Há cada vez mais autores e investigadores interessados nesta problemática que abrange vários
sistemas educativos.
A Associação Annaba, apoiada pelos serviços da Educação Nacional, realiza com as Escolas e
Municípios d’Indre e Loire – França, desde 2003, diferentes experiências destinadas a apoiar o
trabalho pedagógico dos docentes.

Objetivos

•
•
•
•

- Uma maleta pedagógica ;
- Nove contos analisados e comentados pelos docentes e artistas ;
- Nove contos dançados e representados e oferecidos à Biblioteca pelos alunos ;
- Um DVD Bónus.

Números
Este Projeto aponta para dois grandes objetivos : por um lado, atenuar o abandono escolar de públicos
mais sensíveis e multiculturais e, por outro lado, melhorar a compreensão e a comunicação entre
professores, alunos e respetivas famílias.
Os responsáveis pelos projetos, conscientes do carácter transnacional destas preocupações, que
atingem, de forma variável, os diferentes países Europeus, desejam otimizar as suas práticas,
experimentando esta abordagem junto dos parceiros confrontados com as mesmas problemáticas
(França, Portugal, Itália, Grécia).

•
•
•
•

1 Coordenador Francês
3 Escolas portuguesas
3 Escolas Italianas
1 escola grega

- 14 professores
- 250 alunos
- 500 famílias

