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PROJETO:
“À DESCOBERTA DAS 4 CIDADES”
(Fundão, Marinha Grande, Montemor-o-Novo e Vila Real de Stº António)
ANO LETIVO 2016 / 2017

ESCOLAS PARTICIPANTES

3º Ano do Projeto

EB de Alcaria Fundão
EB de Castelejo Fundão
EB Guilherme Stephens Marinha Grande
EB de Engenho Marinha Grande
EB de Montemor-o-Novo (Nº1) Montemor-o-Novo
EB Manuel Cabanas (VN Cacela) Vila Real de Stº António
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INTRODUÇÃO
O projeto “À DESCOBERTA DAS 4CIDADES” tem-se assumido, ao longo destes anos,
como verdadeiro veículo na promoção da igualdade de oportunidades, através das
vivências e aprendizagens, dos alunos do 1º ciclo do ensino básico da cidade do Fundão,
Marinha Grande, Montemor-o-Novo e Vila Real de Stº António.
É

através

da

partilha

de

saberes,

alicerçada

num

processo

de

DESCOBERTA,

devidamente estruturado e acompanhado, que o Projeto “À Descoberta das 4 Cidades”
se afirma como um ESPAÇO SINGULAR, no âmbito da geminação destas 4 cidades irmãs.
“DE BOCA A ORELHA. Contos, lendas, provérbios, adivinhas, lengalengas… À
descoberta do património oral das 4 cidades” é a ação educativa do Projeto “À
Descoberta das 4 Cidades” iniciada no ano letivo de 2014/2015 e que culminará em
2016/2017.
Durante este tempo a “literatura oral tradicional” – assume-se como elemento central
desta ação educativa sendo importante para tal, recolher tradições e expressões orais
que se transmitem ao longo de um tempo mais ou menos longo, no seio de cada uma
das comunidades onde as escolas se inserem.
Pesquisar e explorar, de uma forma lúdica e artística, o património oral (personagens,
lugares, objetos mágicos…) destas 4 cidades é, sem dúvida, o motor desta ação coletiva
a que todos os atores locais são chamados a participar, quer através de conversas ou
organização de serões tertulianos em torno de provérbios, contos… ou lendas.
Utilizando a língua como meio de expressão e de transmissão destes saberes ancestrais,
as tradições orais podem assumir muitas formas e serem usadas para fins muito
diferentes.
É neste sentido que durante o presente ano letivo nos propomos desenvolver e centrar o
nosso trabalho na produção de um livro – “365 tesouros da nossa oralidade” - organizado
a partir das recolhas de contos, lendas, provérbios, adivinhas, lengalengas, que serviam
fins de entretenimento, diversão e por vezes pedagógicos, com recurso ilustrativo a
partir de desenhos produzidos pelas crianças.
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CARATERIZAÇÃO DAS ESCOLAS/TUMAS ENVOLVIDAS

Escolas do 3º ANO no Projeto

EB1 de Alcaria

Nº de Alunos

Nº de Professores

16

1+1+1+1

8

1+1

20

1+1

20

1+1

21

1

EB1 de Castelejo
(Fundão)
EB1 Engenho
EB1 Guilherme Stephens
(Marinha Grande)
EB1 Nº1 de Montemor-o-Novo – 4ºE
EB1 Nº1 de Montemor-o-Novo – 4ºF

16

1

(Montemor-o-Novo)
EB1 Manuel Cabanas – VN Cacela

TOTAL

21

1

122

13
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OBJETIVOS
1. Promover o intercâmbio escrito (suporte papel e informático) entre os alunos e escolas
envolvidas.
2. Intensificar os laços de amizade e camaradagem entre os alunos e professores
participantes neste projeto.
3. Participar de forma ativa e criativa nas comemorações do aniversário das 4 cidades
(11 de Março), para que este dia seja uma afirmação da unidade em torno de um projeto
coletivo, levado a cabo por escolas pertencentes a estas cidades geminadas e situadas,
geograficamente, tão distantes.
4. Criar dinâmicas de aprendizagens diversificadas, centradas na pesquisa e no
contributo plural, a que a comunidade local é chamada a participar.
5. Contribuir para que as aprendizagens se façam de uma forma inclusiva, criativa e
participativa.

6. Participar de uma forma empenhada na ação educativa “DE BOCA A ORELHA. Contos,
lendas, provérbios, adivinhas, lengalengas… À descoberta do património oral das 4
cidades”
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PROGRAMAS A DESENVOLVER
A) A Escola nº 1 de Montemor-o-Novo (Montemor o Novo) deve proporcionar:
» Receção de todas as escolas que agora visitam Montemor-o-Novo.
» Envolvimento desta escola/comunidade educativa, União de Freguesias de Nossa
Senhora da Vila, Bispo e Silveiras (Montemor o Novo) e da respetiva Câmara Municipal nesta
iniciativa, de forma a assegurar o apoio logístico necessário, e proporcionar a todos os
visitantes o conhecimento do meio envolvente em que esta escola se insere.
» Participação nas atividades festivas relacionadas com a

comemoração do

aniversário das 4 cidades – 11 de Março.
Nota: O Programa específico será elaborado aquando da preparação desta visita e
enviado, atempadamente, a todas as escolas participantes.

B) Visita à Assembleia da República
O Município do Fundão desenvolverá os esforços necessários na organização de
uma visita à Assembleia da República, onde deverá constar:
» Receção na Sala do Senado pelos deputados dos Círculos Eleitorais de Castelo
Branco, Leiria, Évora e Faro (Mini Parlamento)
» Visita ao hemiciclo da Assembleia da República e assistir ao debate parlamentar.

Intercâmbio Interescolar

6/9

ESTRATÉGIA GLOBAL DO PROJETO

O projeto ”À Descoberta das 4 Cidades” tem-se afirmado, ao longo do tempo,
como um verdadeiro marco, na geminação das cidades do Fundão, Marinha Grande,
Montemor-o-Novo e Vila Real de Stº António.
O intercâmbio pedagógico aliado ao conhecimento, à real vivência dos povos e à
sua geografia, constituem um património adquirido por alunos e professores que de uma
forma interessada e participada, têm tornado bem vivo este centro de interesses de
novas aprendizagens, alicerçado em metodologias ativas e motivadoras.
Na sequência da ação educativa “DE BOCA A ORELHA. Contos, lendas,
provérbios, adivinhas, lengalengas… À descoberta do património oral das 4
cidades” desenvolvemos já, um trabalho de campo em cada uma destas comunidades,
resultando daí o primeiro produto desta ação – Jogo “Personagens e Objetos Mágicos dos
Contos e Lendas.
Para este trabalho e para o que aí vem – LIVRO – muito contribuiu o momento de
Formação havido no passado ano letivo em Montemor-o-Novo, com António Fontinha.
Neste sentido, e durante o ano letivo de 2016 / 2017, propomos continuar:
- A realizar atividades que desenvolvam o potencial lúdico e didático do
património oral português.
- Desenvolver atividades que enriqueçam e fortifiquem a relação entre a escola e
a comunidade que a acolhe.
-

Desenvolver

atividades

que

estabeleçam

uma

relação

direta

entre

as

potencialidades transversais deste projeto e as Metas Curriculares do Português e Estudo
do Meio – 1º Ciclo.
A opção por produções escritas (Livros e Jogos), que nos últimos anos temos
vindo a concretizar, como corolário das Ações Educativas, justifica-se pelo facto deste
projeto se afirmar como inovador e criativo – uma mais-valia no plano cultural e
educacional destas cidades.
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CALENDARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

ATIVIDADES

LOCAL

CALENDARIZAÇÃO

Preparação do ano letivo

Em cada escola

Outubro/Novembro

Participar na recolha de informação
inerente à ação educativa “DE BOCA
A
ORELHA.
Contos,
lendas,
provérbios,
adivinhas,
lengalengas… À descoberta do
património oral das 4 cidades”.
Intercâmbio escrito

Em cada escola

De novembro a maio

Entre escolas

Durante todo o ano

- Reunião: discussão e aprovação do
Plano de Ação, a desenvolver no ano
letivo de 2016/2017, no âmbito do
Projeto “À Descoberta das 4 Cidades”.
- Apresentação do Jogo: Personagens
e Objetos Mágicos dos Contos e
Lendas
Reunião de preparação do programa
específico do aniversário das 4
cidades – 11 de Março

Fundão

11 de novembro’16

Montemor-o-Novo

Participação nas comemorações do
aniversário das 4 cidades – 11 março

Montemor-o-Novo

Visita à Assembleia da República

Lisboa

Reunião de Avaliação do Projeto

VRSA

12 e 13 de Janeiro

10 e 11 de março

18 de maio

11 de Julho
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APOIOS

• Câmaras Municipais: Fundão, Marinha Grande, Montemor-o-Novo e Vila Real de Stº
António.
• Juntas de Freguesia: Alcaria e Castelejo (Fundão);
• União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Bispo e Silveiras (Montemor o Novo);
• Junta de Freguesia da Marinha Grande
• Junta de Freguesia de Vila Nova de Cacela (Vila Real de Sto António)
• Agrupamentos de Escolas:
Agrupamento de Escolas do Fundão,
Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto,
Agrupamento de Escolas de Montemor o Novo,
Agrupamento de Escolas Nascente, Agrupamento de Escolas Poente (Marinha Grande),
Agrupamento de Escolas de Vila Real de Stº António
• Professores e Assistentes Operacionais.
• Pais e Encarregados de Educação.
• Comunidade Escolar.
• Associações/Comissões de pais.
• Coletividades.
• Outros
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AVALIAÇÃO
A avaliação deste projeto – atividades ocorridas durante o ano letivo de 2016/2017 ocorrerá em VRSA no início de Julho – tendo em conta a seguinte metodologia:
1. Ao longo do ano, e sempre que se justifique terão lugar reuniões com os técnicos
das Câmaras Municipais e outros intervenientes neste projecto onde se fará a
monitorização da ação “DE BOCA A ORELHA. Contos, lendas, provérbios,
adivinhas, lengalengas… À descoberta do património oral das 4 cidades”
2. A 11 de Julho de 2017 - autarcas, técnicos e professores refletirão sobre a
importância do projeto, nas seguintes vertentes:
- Curricular (enriquecimento do currículo)
- Formação global dos alunos e professores
- Objetivos previamente definidos
- Produções realizadas
- Participação de todos os seus intervenientes.

Coordenação
Joaquim Gouveia
(Documento aprovado na reunião - Fundão – 11 de novembro/2016)

