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A Associação
Escolíadas

A Associação Escolíadas é uma IPSS, com sede no Concelho da Mealhada, que se
destaca na implementação de projetos de intervenção cultural junto de crianças e jovens,
tendo como ponto de partida a inclusão da Arte na Educação, com vista ao
desenvolvimento das suas competências e capacidades.
Tem como missão apoiar a prática de atividades artísticas desenvolvidas por grupos de
alunos e professores, fornecendo os meios técnicos necessários à sua concretização,
promovendo a cidadania e o espírito de grupo, e difundindo a cultura e a arte.

Escolíadas
Júnior

Escolíadas Júnior é um projeto que proporciona às crianças
atividades de Expressões Dramática, Plástica, Corporal e Musical,
em contexto letivo.
Destinado aos alunos do 1.o Ciclo do Ensino Básico, o projeto
decorre no tempo letivo dedicado à Área de Expressões, não
interferindo no normal funcionamento da escola. Desta forma,
pretende -se que o Professor Titular tenha um desempenho fulcral
no desenrolar deste projeto, envolvendo-se nele, acompanhando
e participando em todos os momentos de trabalho com os alunos.
As atividades em sala de aula culminam na apresentação de
espetáculos abertos à comunidade, com base num tema que incida
em vários elementos-chave do plano curricular.
O projeto procura fomentar o gosto pelas artes, através da
experimentação e da apresentação do trabalho da comunidade
escolar em salas de espetáculos.

Breve
Historial

O projeto é levado até ao
Agrupamento de Escolas de
Aveiro, onde atingiu números
expressivos. Com a participação
de mais de 900 crianças de cinco
escolas do Agrupamento de
Escolas de Aveiro

Criação do projeto no concelho
de Mealhada; estabelecimento
de parceria com o Município de
Mealhada; implementação no
Agrupamento de Escolas de
Mealhada.

600 participantes (Mealhada) +
900 (Aveiro)

600 participantes

2014

2016/2017

Alargamento do projeto para o
Agrupamento
de
Escolas
Rainha Santa Isabel (Coimbra),
em Coimbra, através de parceria
com Fundação Mata do Bussaco
e Fundação Auchan.
330 participantes (Coimbra) +
660 (Mealhada)

2017/2018

2018/2019
Escolíadas Júnior regressam a
Coimbra e chegam ao concelho
de Viseu, passando a ocupar os
3 períodos do ano letivo.
600 (Mealhada) + 450 (Aveiro)
+ 350 (Coimbra) + 200 (Viseu)

33

Espetáculos

92

Dias de trabalho nas
escolas em 2018/2019

28

Escolas

180

Professores

+3570
Alunos

7

Salas de
espetáculo

Objetivo
Levar o projeto a 2100 crianças,
dos concelhos de Mealhada e Viseu

Gerais
- Promover a importância do ensino das Artes nas Escolas;
- Potenciar estímulos culturais e artísticos
- Contribuir para a construção de uma comunidade educativa
atenta e participativa

Específicos
- Desenvolver uma compreensão estética e artística
- Promover atitudes de cooperação e interação do grupo
- Desenvolver a sensibilidade e consciência crítica
- Potenciar o desenvolvimento da criança enquanto indivíduo na
sociedade
- Desenvolver a criatividade e imaginação

Cronograma
O projeto está idealizado para 8 semanas de trabalho nas escolas.
Por semana, cada turma recebe a equipa da Associação Escolíadas duas vezes, no
tempo dedicado à Área de Expressões.
As atividades propostas estão organizadas em cadeia, partindo sempre da criação do
grupo de trabalho e da exploração do tema.

Leitura
encenada
do guião do
espetáculo

Jogos de
Apresentação
e Quebra-Gelo

1

2

3

Apresentação do
tema e exploração
do mesmo a partir
de indutores

4

Ensaio geral
na Sala de
Espetáculos

Distribuição de
personagens e
de guiões

5

Exploração de
cenas, possibilidades
e personagens a
partir de jogos
dramáticos

6

7

8

Avaliação na
Escola e
Conclusão dos
Trabalhos

9

Apresentação dos
Espetáculos
Finais
Ensaios na sala de
aula com a nossa
equipa e com o
professor

Metodologia

A equipa que, semanalmente, trabalha com os participantes é uma equipa muito
dinâmica, composta por proﬁssionais de diferentes áreas (Teatro, Animação
Socioeducativa e Dança) proporcionando, assim, diferentes experiências artísticas aos
alunos.
Através de jogos, dinâmicas e atividades lúdico-pedagógicas, são trabalhados diferentes
conceitos da expressão dramática, expressão musical e expressão corporal.
A aproximação aos participantes acontece através de atividades de quebra-gelo e
dinâmicas de coesão grupal, apostando na comunicação horizontal e na criação de
relações de proximidade e empatia.
De forma a orientar e motivar o grupo, procuramos utilizar estratégias lúdicas de
concentração e chamada de atenção, evitando o recurso a estratégias punitivas.
Ao longo do processo, é feita uma avaliação contínua através da sumarização das sessões
e da análise das mesmas. Por isto, e apesar de o cronograma ser seguido, é possível
fazer alterações no sentido da melhoria do projeto e do seu resultado ﬁnal, sendo, por
isto, um processo flexível.

Comunicação
As Escolíadas Júnior assumem-se como o único projeto curricular da
Associação Escolíadas. Para além disso, por força da faixa etária para a
qual trabalha, a comunicação que a equipa faz não é uma
comunicação extensiva, como acontece no projeto Escolíadas
Glicínias Plaza.
Deste modo existem quatro tipos de comunicação: a) local e
comunitária - junto dos professores e da comunidade escolar - onde se
dá a conhecer todo o trabalho realizado com os "mini-escoliásticos"; b)
juntos dos órgãos de comunicação social - procurando sempre relatar
as atividades curriculares e os espetáculos ﬁnais; c) através do material
promocional distribuído em cada concelho (mupis, cartazes e flyers); d)
no digital, onde se mostram pequenos detalhes das atividades nas
escolas e o decorrer do dia nos espetáculos ﬁnais.
De realçar ainda que por espetáculo existem mais de 500 fotograﬁas e
um ﬁlme ﬁnal, que em ambos os casos são distribuídos de forma
gratuita nos estabelecimentos de ensino para que a comunidade
escolar ﬁque com uma recordação de todo o processo do projeto
Escolíadas Júnior.
Em todo este material e em todos estes eventos comunicativos, são
referidos os principais mecenas e patrocinadores do projeto Escolíadas
Júnior.

FACEBOOK
Principal rede social desta entidade, que permite o acompanhamento
de todo o trabalho realizado, desde as visitas às escolas, ensaios e
espetáculos. No ﬁnal de 2017 foi criada uma página especíﬁca para
este projeto, onde vão sendo partilhadas as principais novidades
relativas ao desenvolvimento do trabalho nas escolas e aos
espetáculos;

Agentes de Comunicação
É estabelecida a comunicação com vários agentes locais, regionais e
nacionais, para que seja feita uma cobertura do projeto. Até hoje, o
Júnior esteve presente em inúmeros órgãos locais, como Bairrada TV,
Diário de Coimbra, Diário de Aveiro, Jornal da Mealhada, e em órgãos
nacionais como Público, TSF, entre outros;

Material Promocional
Para promover o projeto em cada concelho, são impressos mupis para
serem colocados nos spots publicitários da(s) autarquia(s) e
cartazes/flyers que são distribuídos pelas escolas e pela própria
localidade.

Imprensa

Um projeto artístico que é muito mais do que isso.
As Escolíadas Júnior, para além de
proporcionarem interessantes experiências
artísticas aos alunos, pois proporciona-lhes
sessões de trabalho com proﬁssionais da área do
Teatro, Música e Dança, também proporciona uma
interessante experiência sensorial que passa
também pela cidadania, educação ambiental,
entre outras disciplinas.

