
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BRITEIROS (151750)       
ESCOLA SEDE: Escola Básica de Briteiros – 340443 

S. Salvador de Briteiros, Guimarães 

 

 

 

 

Projeto / Plano de Ação 
 

 Projeto / Oficina das Briteirices 
  

A desenvolver na(s) escola(s): 

Agrupamento de Escolas de Briteiros, Guimarães 

 
Coordenador(a): 
Celeste Semanas 
 

Ano letivo: 

2022-2023 

 

Apresentação do projeto (breve descrição/objetivos específicos): 

- A Oficina das Briteirices é constituída pelos alunos que nele se inscreverem e orientada pela docente Celeste Semanas. 

- A oficina das Briteirices foi criada no ano lectivo 2017-2018. Este trabalho resulta do contacto da escola com o Museu da Cultura Castreja e a Citânia de Briteiros, da 
necessidade de um maior envolvimento dos alunos e da consciencialização da riqueza patrimonial e identitária da região onde a escola está inserida. 

 - Criou- se uma oficina experimental sobre a cultura Castreja, um projeto de empreendedorismo que valoriza a identidade cultural da Citânia de Briteiros privilegiando a 
criação de produtos com uma estética contemporânea. 

 

 

Contributo para o cumprimento dos objetivos do Projeto Educativo 
 

Promove as Áreas de Competência Chave (Perfil do aluno): 

- Pensamento crítico e pensamento criativo; 
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- Sensibilidade estética e artística 

- Desenvolvimento pessoal e autonomia 

- Relacionamento interpessoal 

 

 Perfil de Cidadão previsto no Projeto Educativo “Guimarães Cidade de Educação 

- Conhece, preserva e divulga o património edificado e cultural do município; 

- Aprecia a arte e envolve-se em eventos promotores de uma efetiva literacia artística 

- É solidário, valoriza a diferença como fonte de coesão social e demonstra uma clara compreensão do mundo, fundada nos valores da tolerância, da partilha e da 
recetividade à mudança; 

 

A. Melhorar os resultados académicos  

B. Incrementar a participação democrática dos alunos na melhoria da escola 

D. Aprofundar o recurso à inovação, às metodologias ativas e à prática experimental no ensino;  

E  Cimentar uma escola inclusiva, multicultural e comunitária; 

 

 
Público alvo 
 
Comunidade educativa 
 
 

Contributo para o desenvolvimento dos domínios/temas da Estratégia de Cidadania 

- Empreendedorismo  

- Instituições e Participação Democrática: Dimensão Europeia da Educação (Erasmus e etwinning) 
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Plano Anual de atividades- 

Estabelecimento: EB 2,3 de Briteiros 

Nº Código 
Objetivos 

PE 
Atividade Objetivos 

Recursos Materiais 
Responsáveis 
Intervenientes 

Destinatários 
Data  
Local Designação 

Custo 
previsível 

Orçamento 

Fonte de 

financiamento 

           

1 
C 
E 
F 

A 
B 
D 

Criação de produtos 
novos 

- Mobilizar para a literacia digital . 
- Aproximar os jovens, em torno da questão do 
património, empreendedorismo e criatividade. 
-  Contribuir para a consecução das áreas de 
competências inscritas no Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória, homologado 
pelo Despacho nº 6478/2017, de 26 de julho, 
nomeadamente as relativas ao pensamento 
crítico e pensamento criativo, e à sensibilidade 
estética e artística; 
- Promover o conhecimento, integração e 
encontro de culturas, através das 
manifestações artísticas e culturais de 
diferentes comunidades. 
- Valorizar o património natural 
- Desenvolver a criatividade e o 
empreendedoridmo 
- Valorizar o sentimento de pertença e de 
partilha 
 
 

   
Alunos / professor da 

Oficia 
Comunidade educativa 

 

2   Feira de Natal    
Alunos / professor da 

Oficia 
 

 

3   Feira –Dia do Pai   
 
 

Alunos / professor da 
Oficia 

 
 

4   
Criação de produtos 
específicos 

   
Alunos / professor da 

Oficia 
 

 

5   Feira –Dia da Mãe    
Alunos / professor da 

Oficia 
 

 

6   
Feira –Dia do 
Agrupamento 

   
Alunos / professor da 

Oficia 
 

 

         

 

 

 

Formas de Divulgação atividades/iniciativas 

Jornal Celtinha online 
Website da escola 
Redes Sociais da escola 
 
 

 


