PROJETO EDUCATIVO

PROJETO EDUCATIVO
DA ESCOLA D’ARTES
DE BEM VIVER

CRIADO POR HELENA ALMEIDA, LILIANA PINTO E RICARDO SOARES

2021

2

DO SONHO
À REALIDADE

3

ÍNDICE
Introdução - Pág. 05
Capítulo 1 – Quem somos?
Dados institucionais - Pág. 07
Meio envolvente - Pág. 07

Capítulo 2 – O que queremos?
Missão, visão e valores - Pág. 10
Modelo pedagógico - Pág. 11
Objetivos e Estratégias - Pág. 12
Protocolos e parcerias - Pág. 12

Capítulo 3 – Como estamos organizados?
Estrutura organizacional - Pág. 15
Oferta educativa - Pág. 18
Apoio ao Estudo e à Família - Pág. 21
Envelhecer Bem, Viver Ativo - Pág. 23
Professores e Alunos - Pág. 24
Horários e Turmas - Pág. 24
Instalações - Pág. 24

Disposições finais - Pág. 26
Conclusão - Pág. 28
Bibliografia - Pág. 29

4

INTRODUÇÃO
Tendo por base a ideia de que a Arte é o ponto de partida para as vivências do quotidiano,
uma vez que é sentida e vivida de diferentes formas, pretende-se levar um leque de
emoções e sentimentos à comunidade através da Escola d’Artes de Bem Viver.
Mais do que uma aprendizagem teórico-prática, o ensino das Artes desenvolve sentidos e
apresenta-se como ferramenta de comunicação que, através de aprendizagens reais,
permite conhecer e perspetivar um mundo de uma forma diferente e mais abrangente.
Através das referências históricas percebemos que a humanidade esteve desde cedo em
contacto com o mundo das Artes. Aqui comprova-se a importância que a Arte representa
para a cultura, uma vez que é o complemento ideal para o desenvolvimento do ser humano
e, acima de tudo, um lugar de libertação e de expressão.
Neste sentido, a Escola d’Artes de Bem Viver pretende que os seus alunos se conectem com
o verdadeiro sentido da palavra Arte numa relação constante entre o saber, a razão e a
emoção. Mais do que dar uma resposta educativa ao concelho do Marco de Canaveses, esta
terá uma forte intervenção junto das camadas infantis e juvenis, tendo como objetivo elevar
aprendizagens, aprimorar aptidões e ao mesmo tempo alimentar os sonhos de cada um.
Ainda assim, parece importante referir o ganho da comunidade envolvente onde, crianças,
jovens e adultos poderão contactar e permitir-se crescer no mundo artístico.
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CAPÍTULO I

QUEM SOMOS?
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DADOS INSTITUCIONAIS
A Escola d’Artes de Bem Viver, fundada em 2021, é uma associação cultural sem fins
lucrativos. Na sua génese, esteve o contributo da Freguesia de Bem Viver, pelo então
Presidente de Junta, Ricardo Soares, que reuniu um conjunto de individualidades da
freguesia com contributos reconhecidos para o progresso de Bem Viver em diferentes áreas
da sociedade civil.

Nome: Escola d’Artes da Freguesia de Bem Viver
Morada: Rua da Escola,
4625-152 Bem Viver, Marco de Canaveses

GPS: 41.100635, -8.217609

Contacto telefónico: +351 963 937 148
Email: escoladartesdebemviver@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/escoladartesdebemviver
Site: www.jfbemviver.pt/escoladartesdebemviver

MEIO ENVOLVENTE
A Escola d’Artes de Bem Viver situa-se no concelho do Marco de Canaveses, na Freguesia
de Bem Viver. O concelho de Marco de Canaveses é composto por 16 freguesias e está
rodeado pelos concelhos de Baião, Cinfães, Castelo de Paiva, Amarante e Penafiel. Assim, a
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Escola d’Artes de Bem Viver apresenta-se como tendo uma localização inigualável, sendo
que os acessos permitem que pessoas de diferentes partes cheguem até ela.
No que diz respeito a uma Escola de Artes, não existe informação que ateste possíveis
desenvolvimentos neste âmbito performativo, o que leva a crer que o leque de escolas
artísticas é pequeno, sendo necessário que a Escola d’Artes de Bem Viver complemente a
sua falta nesta zona do concelho.
Neste sentido, apesar de o concelho do Marco de Canaveses ser caracterizado por uma
população maioritariamente envelhecida, existindo em 2018 cerca de 118 idosos por cada
100 jovens, existem cerca de 4000 estudantes a frequentar o ensino primário, 1700 a
frequentar o ensino básico e 2220 a frequentar o ensino secundário (PORDATA, 2020), o que
pressupõe a existência de uma grande camada jovem pronta a frequentar a Escola d’Artes
de Bem Viver. Além disto, Marco de Canaveses é um concelho que sempre valorizou o seu
património cultural, existindo várias tradições a ele agregadas e que representam a sua
verdadeira história.
Acredita-se que é um concelho que se moderniza a cada dia, tal como a Freguesia de Bem
Viver, que nos últimos anos foi alvo de várias intervenções, que fizeram da mesma uma
freguesia em evolução e com todos os recursos necessários, entre eles, supermercados,
minimercados, cafés, farmácia, ginásio, lojas de vendas a retalho, correios e centro de saúde.
A Junta de Freguesia de Bem Viver tem vindo a trabalhar neste sentido com o objetivo de
garantir a diversidade de serviços, entre eles, os serviços educativos, sendo este último o
ponto fulcral de todo este projeto.
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CAPÍTULO II

O QUE QUEREMOS?
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MISSÃO, VISÃO E VALORES
A Escola d’Artes de Bem Viver pretende promover e alargar uma educação não formal com
qualidade, tendo como prioridade o campo artístico que envolve a música, o teatro e a
dança. Mais que um ensino de qualidade e de aprendizagens sublimes, procura
desencadear uma formação que permita a prossecução de estudos dos seus alunos no
ensino artístico oficial.
A missão da Escola d’Artes de Bem Viver passa por:
(1) Formar crianças e jovens no domínio das artes, nomeadamente nas artes performativas:
música, teatro e dança;
(2) Estabelecer uma formação coerente nas três áreas distintas, possibilitando que o aluno
possa ingressar em cursos oficiais se assim o entender, seguindo as orientações, metas
e objetivos do ensino artístico oficial;
(3) Desenvolver a autonomia e as capacidades de cada aluno;
(4) Incutir no aluno o sentido crítico e de responsabilidade;
(5) Promover o crescimento individual, pessoal e intelectual;
(6) Promover a integração e inclusão social através da arte;
(7) Promover cursos e workshops de artes e outras áreas, abertas à sociedade;
(8) Contribuir ativamente para o desenvolvimento cultural da região.
Na Escola d’Artes de Bem Viver procurar-se zelar pelos valores e ideias que compõem uma
sociedade de respeito que é capaz de compreender e respeitar o lugar do outro. Mais do
que garantir aprendizagens a nível escolar, a Escola d’Artes de Bem Viver tem como objetivo
permitir o crescimento dos seus alunos como seres humanos ativos, críticos, atentos e
responsáveis.

10

Dentro daqueles que são os valores da Escola d’Artes de Bem Viver, existem a Exigência, a
Qualidade, a Liberdade, a Criatividade, a Cooperação, a Aprendizagem, o Rigor, a
Autonomia, a Resiliência, a Persistência, o Espírito Crítico, a Multifuncionalidade, a
Transparência, o Respeito, a Oportunidade e a Educação.

MODELO PEDAGÓGICO
A Escola d’Artes de Bem Viver propõe oferecer uma formação adequada e um envolvimento
artístico e sobretudo cultural dos alunos, assegurando-o de uma forma lúdica, educativa e
cultural.
Tendo em mente que o perfil artístico engloba as demais artes performativas, pretende-se
que todas as áreas da escola colaborem para um Projeto Final entre cada período letivo,
onde se envolvem as áreas do Teatro, Música e Dança. Desta forma, professores e alunos
são colocados numa equipa ativa de trabalho para o planeamento das atividades que visam
um determinado fim: a apresentação do projeto. Com isto, além de desenvolverem
competências artísticas, pretende-se também desenvolver as competências sociais de
entreajuda, partilha e participação ativa, além das competências de reflexão crítica e do
construtivismo.
Além disto, é objetivo da Escola d’Artes de Bem Viver corroborar com os programas e
currículos nacionais disponíveis para as diferentes áreas, assegurando assim que o aluno
tem a possibilidade de dar continuidade aos seus estudos de forma oficial, se assim o
entender.
Pretende-se, ainda, levar a arte e outras áreas à sociedade, tornando-a parte integrante da
dinâmica da escola através de open days, workshops, ateliers e apresentações.
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OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS
São objetivos específicos desta Escola:

(1) Garantir a igualdade de acesso de todos os alunos à escola, uma vez que a arte deve
ser acessível a todos;
(2) Promover um ensino com qualidade onde as competências artístico-musicais se
possam desenvolver pela experimentação, imitação, reprodução, criação e reflexão;
(3) Estabelecer uma articulação forte entre as disciplinas teóricas e as disciplinas práticas,
promovendo ao aluno uma formação fundamentada que possibilite a continuidade do
estudo em cursos oficiais;
(4) Estimular o desenvolvimento artístico do aluno, permitindo que se possa integrar as
três áreas artísticas;
(5) Promover e dinamizar uma agenda cultural para a região, envolvendo a comunidade
no plano de atividades;
(6) Garantir a igualdade de acesso de todos os alunos à escola;
(7) Dinamizar atividades e ações que permitam aumentar o número de alunos inscritos.

PROTOCOLOS E PARCERIAS
A Escola d’Artes de Bem Viver, enquanto espaço de educação e cultura aberto à
comunidade, privilegia uma relação estreita com instituições e organismos que se traduzem
em potencialidades educacionais, culturais e/ou profissionais para toda a comunidade
escolar, mas, em particular, para os alunos. As parcerias e os protocolos estabelecidos são
os seguintes:
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•

Escola Básica 1 da Feira Nova – Agrupamento de Escolas de Sande

•

Escola Básica 1 de Favões – Agrupamento de Escolas de Alpendorada

•

Jardim Infantil da Quinta do Casal – Agrupamento de Escolas de Sande

•

Jardim Infantil de Favões – Agrupamento de Escolas de Alpendorada

•

Junta de Freguesia de Bem Viver

•

Câmara Municipal do Marco de Canaveses

•

Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP)
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CAPÍTULO III

COMO ESTAMOS ORGANIZADOS?
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Dentro da Escola d’Artes de Bem Viver, existem os seguintes órgãos:
a) Assembleia Geral – Órgão Deliberativo
b) Direção – Órgão Executivo
c) Conselho Fiscal – Órgão responsável pela fiscalização das ações da direção

Os órgãos responsáveis pelas estruturas existentes dentro da Escola d’Artes de Bem Viver,
são:
a) Direção
b) Direção Pedagógica. Constituída por nomeação da direção e subdividida em:
•

Conselho Pedagógico

•

Departamentos (Música, Teatro e Dança)

•

Coordenação Pedagógica

•

Coordenação Técnica

Serviços de apoio:
a) Sala de estudo e de apoio à família
b) Serviços administrativos
c) Serviços de receção
d) Serviços de limpeza

Direção executiva – Líder da escola, encarregada de orquestrar a administração da
instituição, o fazer pedagógico e a relação com a comunidade. As principais competências
e atribuições, em conformidade com o artigo 38º do Decreto-Lei nº 152/2013 de 4 de
Novembro e Projeto Educativo são:
●

Definir orientações gerais para a escola;
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●

Representar a escola em todos os assuntos de natureza administrativa e financeira;

●

Estabelecer a organização administrativa e as condições de funcionamento da
escola;

●

Assegurar a contratação e a gestão do pessoal;

●

Assegurar a divulgação pública do projeto educativo, das condições de ensino e dos
resultados académicos obtidos pela escola;

●

Zelar pelas regras de segurança, nos vários domínios;

●

Analisar, partilhar e aprovar o projeto educativo, regulamento interno e o plano
anual de atividades da Escola d’Artes de Bem Viver, elaborados pelo Conselho
Pedagógico;

●

Cumprir as demais obrigações importas por lei.

Direção pedagógica – Compete à direção pedagógica a orientação da ação educativa da
escola. Em conformidade com o artigo 41º do Decreto-Lei n.º 152/2013, de 4 de Novembro,
as principais competências e atribuições da Direção Pedagógica são:
●

Planificar, partilhar e superintender as atividades curriculares e artísticas;

●

Promover o cumprimento dos planos e programas de estudos e dos objetivos
educativos;

●

Zelar pela qualidade do ensino e pela educação e disciplina dos alunos;

●

Proceder à avaliação dos desempenhos organizacionais e dos docentes;

●

Cumprir as demais obrigações impostas por lei.

Conselho Pedagógico – Órgão consultivo e de apoio à direção pedagógica. Ao nível das
competências e atribuições deste órgão, destacam-se:
●

Elaborar e partilhar a proposta dos documentos estruturantes (projeto educativo,
regulamento interno e plano anual de atividades e respetivos projetos);

●

Planificar a formação do pessoal docente;

●

Propor e analisar critérios de avaliação dos alunos;

16

●

Propor princípios ferais dos domínios da articulação e diversificação curricular, dos
apoios e complementos educativos e das modalidades especiais de educação
escolar;

●

Adotar os manuais escolares, sugeridos pelos departamentos curriculares;

●

Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação
em articulação com instituições ou estabelecimentos do ensino superior
vocacionados para a formação e investigação;

●

Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e cultural;

●

Propor mecanismos de avaliação dos desempenhos organizacionais e dos docentes;
bem como da aprendizagem dos alunos, credíveis e orientados para a melhoria da
qualidade do serviço de educação prestado e dos resultados das aprendizagens;

●

Participar no processo de avaliação do desempenho do pessoal docente.

Coordenador Pedagógico – É responsável por todo o processo educativo e pela relação
pedagógica entre professor/aluno. Estabelece, também, a relação entre a direção
pedagógica e o corpo docente, sendo o responsável pela transmissão, execução e avaliação
de todas as diretrizes. Ao nível das suas competências, destacam-se:
●

Assegurar a articulação pedagógica entre as diferentes disciplinas e docentes;

●

Colaborar com a direção pedagógica no sentido de garantir a aplicabilidade dos
pressupostos do projeto educativo e as diretrizes e normas do regulamento interno;

●

Assegurar a comunicação interna no seu grupo de trabalho;

●

Incentivar e apoiar a dinamização de atividades de cariz inter e transdisciplinar;

●

Partilhar e garantir o planeamento eficaz das atividades propostas, no sentido de
contribuir para o sucesso do plano anual de atividades;

●

Zelar pelo cumprimento das planificações anuais e programas curriculares;

●

Representar a escola em todos os assuntos de natureza pedagógica, referentes à
sua área de ensino;

●

Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre docentes;
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●

Analisar e refletir anualmente os resultados obtidos pelos discentes nas várias
disciplinas, para identificar estratégias de melhoria contínua.

OFERTA EDUCATIVA
A partir do ano letivo 2021/2022, a Escola d’Artes de Bem Viver apresenta a seguinte oferta
formativa, num regime livre de frequência:

Música:
Pré-Iniciação (4-6 anos)
Duração do tempo
Disciplinas

Nº tempos letivos

Alunos por grupo
letivo

Instrumento

1 Semanal

30 minutos

1

Formação Musical

1 Semanal

45 minutos

______________

Iniciação (6-10 anos)
Duração do tempo
Disciplinas

Nº tempos letivos

Alunos por grupo
letivo

Instrumento

1 Semanal

1 hora

1

Formação Musical

1 Semanal

1 hora

______________

Classe de Conjunto

1 Semanal

1 hora

_______________
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Formação (+ 10 anos)
Duração do tempo
Disciplinas

Nº tempos letivos

Alunos por grupo
letivo

Instrumento

1 Semanal

1 hora

1

Formação Musical

1 Semanal

1 hora

______________

Classe de Conjunto

1 Semanal

1 hora

______________

Teatro:
Kids (4-10 anos)
Duração do tempo
Disciplinas

Nº tempos letivos

Alunos por grupo
letivo
Mínimo 5

Teatro

1 Semanal

45 minutos
Máximo 15
Mínimo 5

Projeto

1 Semanal

45 minutos
Máximo 15

19

Teens (+10 anos)
Duração do tempo
Disciplinas

Nº tempos letivos

Alunos por grupo
letivo
Mínimo 5

Teatro

1 Semanal

1 hora
Máximo 20
Mínimo 5

Projeto

1 Semanal

1 hora
Máximo 20

Dança:
Pré-Iniciação (4-6 anos)
Duração do tempo
Disciplinas

Nº tempos letivos

Alunos por grupo
letivo
Mínimo 5

Dança

2 Semanal

45 minutos
Máximo 15

Iniciação (6-10 anos)
Duração do tempo
Disciplinas

Nº tempos letivos

Alunos por grupo
letivo
Mínimo 5

Dança

2 Semanal

1 hora
Máximo 15

20

Livre (+ 10 anos)
Duração do tempo
Disciplinas

Nº tempos letivos

Alunos por grupo
letivo
Mínimo 5

Dança

2 Semanal

1 hora
Máximo 20

APOIO AO ESTUDO E À FAMILIA
A Escola d’Artes de Bem Viver pretende assegurar um conjunto de atividades de
acompanhamento às crianças e jovens após a componente letiva, bem como durante os
períodos de interrupção da mesma. Pretende-se acompanhá-los nos momentos que se
seguem à escola bem como nos tempos livres. Trata-se de um apoio complementar às
necessidades das famílias e abrange idades entre os 6 e os 14 anos.
A base deste acompanhamento de crianças e jovens fora do espaço escolar, permite
também desenvolver atividades especiais de férias escolares (Férias de Verão, Natal, Páscoa
e Carnaval). Os horários propostos permitem o acompanhamento dos alunos no tempo
passam fora da escola. Esta vertente do projeto cria condições para que todos tenham
acesso às mais variadas ferramentas de aprendizagens.
Neste sentido, os tempos livres passam a ter uma imagem diferenciada e as famílias
encontram a solução para as suas necessidades (no que diz respeito ao tempo que as
crianças e jovens passam fora do ambiente escolar). Desenvolvendo esta perspetiva
pretende-se que as crianças e jovens sejam livres de brincar e utilizar diferentes recursos
para esse fim, potenciando assim, as suas aprendizagens a um nível mais significativo
(Bulhões & Condessa, 2019). Neste sentido, acredita-se que a igualdade de aprendizagens
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assenta em princípios relacionados com a disposição de recursos procurando-se um lugar
repleto dos mesmos e onde as crianças e os jovens não estão sobrecarregados com as suas
obrigações escolares. No entanto, esse apoio existe, caso seja do interesse da criança e do
jovem e da sua família.
Estamos perante um novo olhar do tempo livre e recreativo. Por fim, a componente sócio educativa aparece para responder às necessidades dos pais por forma a garantir a ocupação
das crianças além do tempo educativo.

Os objetivos fundamentais deste espaço são:
(a) Criar um ambiente propício ao desenvolvimento integral de cada criança e jovem, de
forma a ser capaz de se situar e expressar num clima de compreensão, respeito e aceitação;
(b) Favorecer a relação escola/associação/família/comunidade;
(c) Aproximação dos jovens e das suas famílias com a rede escolar;
(d) Acompanhar os jovens de acordo com as suas necessidades no âmbito escolar;
(e) Ambiente favorável ao desenvolvimento físico, emocional, intelectual e social dos jovens,
através de experiências individuais e/ou coletivas;
(f) Favorecer a curiosidade, espírito de equipa, motivação e ferramentas de estudo;
(g) Criar um espaço com condições físicas, lúdicas e pedagógicas para o desenvolvimento
integral do jovem;
(h) Fomentar as atividades recreativas e de tempos livres;
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ENVELHECER BEM, VIVER ATIVO
“Envelhecer Bem, Viver Ativo” é uma vertente do projeto inserido na Escola d’Artes de Bem
Viver que prioriza os idosos. Neste seguimento, será disponibilizada uma sala para que os
idosos possam ter acesso a um tempo de qualidade. Procura-se um envelhecimento ativo e
um local onde os idosos, nos casos em que isso acontece, não se sintam sós ou isolados.
Neste caso, procura-se uma maior proximidade com aquelas que são as pessoas mais idosas
das Freguesias envolventes ao mesmo tempo que potencializa a intergeracionalidade
(através do contacto com os mais jovens). Através da promoção física e psicológica dos
idosos consegue melhorar-se a qualidades de vida dos mesmo bem como se promove um
envelhecimento ativo.
Sendo a velhice uma realidade cada vez mais significativa na nossa sociedade, é importante
adotar medidas e serviços que promovam o respeito pelos idosos e pelas suas histórias de
vida. Sequeira & Silva (2002), apresentam uma perspetiva que permite entender que os
idosos que vivem em meio rural possuem um envelhecimento com maior qualidade de vida
sendo que existem mais redes de contacto e apoios. Neste sentido, esta vertente do Projeto
está direcionada para a promover este contacto que durante o período de pandemia possa
ter-se perdido. Esta vertente do Projeto destina-se a pessoas com mais de 60 anos.

Os seus objetivos específicos são:
(a) Combater o isolamento;
(b) Promover a autonomia, desenvolvimento pessoal e capacidades cognitivas;
(c) Promover a qualidade de vida e bem-estar físico e psicológico;
(d) Promover os contactos sociais e entre gerações;
(e) Promover a intergeracionalidade;
(f) Participação ativa dos idosos na sociedade;
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PROFESSORES E ALUNOS
Partindo da ideia de Flávia Vieira (2014), pretendemos que os professores da Escola d’Artes
de Bem Viver sejam como um iceberg: embora especialistas numa determinada área do
ensino da qual detém um grande conhecimento da matéria, o professor deve ter bases
sólidas de formação pedagógico-didática para saber gerir e equacionar as relações entre o
ensino e a aprendizagem, de modo a desenvolver os potenciais máximos dos seus alunos.

HORÁRIOS E TURMAS
No que diz respeito às aulas individuais de instrumento, os horários são agendados de
acordo com a disponibilidade do professor e do aluno. No que concerne às aulas de grupo,
os horários são agendados de acordo com a disponibilidade da maioria dos intervenientes.
Para o efeito, são recolhidos e analisados os horários escolares dos alunos inscritos e, em
função disso, agenda-se um horário de aula de grupo que seja adequado para a maioria dos
participantes.

INSTALAÇÕES
A Escola d’Artes de Bem Viver utiliza um edifício cedido à Junta de Freguesia de Bem Viver,
Marco de Canaveses, que até anos atrás era uma Escola Primária da extinta Freguesia de
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Magrelos. A fim de garantir a segurança para todos os intervenientes, foram tomadas todas
as medidas necessárias de renovação e melhoramento estético dos espaços.
Do ponto de vista técnico, a Escola d’Artes de Bem Viver será composta por:
•

Sala de receção e convívio;

•

Sala de apoio ao estudo;

•

Sala de aula para aulas teóricas

•

Sala de aulas para aulas práticas

Assim sendo, encontram-se as condições necessárias para a prossecução de momentos
de ensino e aprendizagem com qualidade e segurança.
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DISPOSIÇÕES FINAIS
A Escola d’Artes de Bem Viver afigura-se, assim, uma instituição de importância e relevo para
a Freguesia e comunidade envolvente uma vez que, com o intuito de formar com e pela
Arte, pretende promover o desenvolvimento performativo e o amadurecimento do sentido
de pertença social, numa inter-relação constante entre os saberes teórico-práticos da arte
com outras áreas do saber (Pinto, 2020).

Vigência do projeto – O presente documento estará em vigor por um período trienal (2021
– 2024), pelo que, findo este espaço temporal, será objeto de análise, avaliação e revisão.

Avaliação do projeto - o acompanhamento e a avaliação da execução do Projeto Educativo
são, em primeira instância, da competência da direção, coadjuvada pelo conselho
pedagógico. No entanto, cada órgão ou estrutura escolar é responsável pelo
acompanhamento das áreas/atividades intrínsecas às suas funções ou atribuições. A
avaliação da consecução de todos os seus pressupostos é feita pela aferição dos Planos
Anuais de Atividades, do Regulamento Interno e pelas avaliações internas e externas. A
avaliação final do projeto educativo constitui-se como um elemento diagnóstico de análise
e interpretação de todo o processo e servirá de suporte à revisão do projeto seguinte.
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CONCLUSÃO
A Escola d’Artes de Bem Viver através dos seus objetivos pretende ser um lugar onde as
dinâmicas culturais e sociais formam um ponto de encontro. Mais do que um lugar
conectado com o ensino das Artes, é também um local onde cada um pode desenvolver-se
pessoal e individualmente.
As ofertas formativas da Escola d’Artes de Bem Viver e as suas parcerias permitem que se
torne um marco para o ensino artístico da região. A sua missão educativa envolve crianças,
jovens, adultos e idosos num único local, onde a intergeracionalidade e os princípios de
respeito pelo outro são a chave.
Assim, a Escola oferece um conjunto de ferramentas que permite que todos os que dela
façam parte se desenvolvam e tenham acesso a respostas de caracter social que de outra
forma, não seria possível. A missão educativa garante um ensino de qualidade e um lugar
que sustenta o crescimento integral do ser humano.
Com toda a atenção que a pessoa humana merece, a Escola d’Artes de Bem Viver assenta
num olhar virado para o futuro, catalogada em emoções positivas e de constante
desenvolvimento. O objetivo é transformar o mundo, tornando-o num local mais justo em
que todos tenham acesso às mais variadas ferramentas de ensino.
Para concluir, a Escola quer ser capaz de estimular as capacidades de quem a frequenta bem
como prepará-los com competências valiosas e inovadoras para enfrentarem o futuro.
Através de aprendizagens autênticas e significativas pretende-se criar um ambiente
propício à inovação e criatividade (ferramentas importantes para a vida pessoal de cada ser
humano).
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