
No âmb i to  do  P lano  Nac iona l  das  A r tes ,  a
p ro fesso ra  Luc í l i a  O l i ve i ra  do  Agrupamento  de
Esco las  da  Ponte  da  Ba rca ,  coo rdenou  a
aqu i s i ção  temporá r ia  de  um con jun to  de  20
reproduções  de  ob ras  de  a r te  do  Museu  do
P rado ,  d i spon ib i l i zadas  pe la  Conse je r ía  de
Educac ión  da  Emba ixada  de  Espanha  em L i sboa ,
a  se rem ex ib idas  na  Esco la  Secundár ia  de  Ponte
da  Ba rca .  Es ta  i n ic ia t i va  é  o  ponto  de  par t ida
para  o  desenvo l v imento  de  um p ro je to  de
eTw inn ing  en t re  os  Agrupamentos  de  Esco las  de
Ponte  da  Ba rca  e  Ponte  de  L ima .  Em to rno  das  20
rép l i cas  de  ob ras  de  a r te  do  museu  do  P rado ,  os
p ro fesso res  e  os  a lunos  envo l v idos  d inamiza rão  e
conc re t i za rão  a t i v idades  d i ve r sas ,  de  natu reza
t ransd i sc ip l i na r ,  com ob je t i vos  de  ca rá te r
cu r r i cu la r  e  ex t racu r r i cu la r .

PROJETO
IAmART 

2
1
.2
2

Agrupamento de Escolas
de Ponte da Barca



Promover o interesse e o apreço pela arte;
Reforçar as competências de relacionamento
interpessoal;
Partilhar informação e colaborar através de
meios virtuais;
Reforçar as competências dos alunos nas TIC;
Garantir que os alunos aprendam a dar o
devido crédito ao autor/proprietário de uma
imagem;
Ajudar os alunos a melhorar as suas
competências (digitais) de forma a produzirem
adaptações criativas de peças de arte;
Desenvolver a capacidade crítica de forma
responsável e sustentada.

Objetivos específicos do projeto:

Dimensão do
conhecimento e das

capacidades, dos
conteúdos curriculares e

dos domínios das
disciplinas envolvidas:

Dimensão das atitudes,
das competências sociais

e da literacia digital:

Conhecer diversas obras icónicas da
civilização ocidental, da autoria de
pintores universais sobre as diversas
épocas históricas;

 Garantir que os alunos aprendam
sobre os diferentes tipos de direitos
de autor e licenças Creative
Commons;
Desenvolver a capacidade dos alunos
de comunicar em línguas
estrangeiras;
Estimular a expressão e comunicação
artística nos alunos;
Estimular a imaginação e a
criatividade;



Os professores criam um portefólio digital do
projeto IamArt, no Padlet, com um espaço
destinado a cada uma das turmas envolvidas;

Os alunos criam os próprios perfis no Padlet com
um avatar e uma breve descrição de quem são.
Cada aluno regista um pequeno comentário que
exprime uma afinidade com o outro colega.

Os alunos inserem o link do seu portefólio no
Padlet IamArt, para que os alunos das duas
escolas possam conhecer-se melhor, interagir e
acompanhar os trabalhos uns dos outros.

Os professores organizam um encontro físico
entre parceiros para se conhecerem
pessoalmente e visitar presencialmente a
exposição.

APRESENTAÇÃO DOS
PARCEIROS



Os professores envolvidos dinamizam um
encontro online com os alunos para a
apresentação do projeto.

Os alunos acedem a uma sala de exposição
presencial e ou  virtual e conhecem, as 20
reproduções disponibilizadas pelo Museu do
Prado.

Instituições da comunidade (Santa Casa da
Misericórdia)  são convidadas a participar com
trabalhos na exposição itinerante.

ORIENTAÇÃO



Encontros online entre professores e alunos
responsáveis:
num primeiro momento, para a apresentação do
projeto;
num segundo momento para a monitorização e
acompanhamento das atividades e dos trabalhos
dos alunos;
num terceiro momento, para a partilha e
divulgação do produto final.

Reuniões semanais de articulação e
monitorização, através do Google
Classroom/Zoom, Twinnspace Fórum/Chat  entre
os professores responsáveis.

COMUNICAÇÃO



Os alunos das diferentes turmas e escolas
contribuem com os seus trabalhos para a
construção de um espaço comum (o Padlet
IamArt) que refletirá a apropriação feita pelos
alunos das 20 reproduções de obras de arte, ao
longo do desenvolvimento do projeto.

Os trabalhos dos alunos serão exibidos numa
exposição itinerante em Ponte da Barca e Ponte
de Lima.

COLABORAÇÃO



Os alunos respondem a um questionário online
(ex.Googleforms) sobre a sua participação no
projeto.

Os professores partilham com os alunos os
resultados do questionário.

Os alunos produzem um pequeno texto nos seus
portefólios digitais sobre o que mais gostaram e
aprenderam com o projeto.

ANÁLISE E AVALIAÇÃO



O trabalho final será divulgado nos
sites dos dois agrupamentos
parceiros.

Os trabalhos dos alunos e outros
parceiros estarão em exposição
podendo ser vistos e apreciados
por toda a comunidade escolar

FOLLOW-UP
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