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Ficha Técnica Designação da Escola:  
Centro Escolar de Alcobaça 
Ag. de Escolas de Cister - Alcobaça 
  

Diretora:  
 

Contacto:  
 

E-mail:  
 

 Designação do Projeto:  
“A Dançar nos Entendemos” 
 

Responsável pelo Projeto: 
Natália de Jesus Pinto Fernandes 

 
 E-mail do Responsável:  
 

 
Descrição do Projeto 
 
 
 
 

 
 
Contextualização: 
O Centro Escolar de Alcobaça é uma escola com 
características multiculturais. A Arte, e em especial 
a Dança, é reconhecida pelo seu potencial de 
representação cultural, e ainda por ser uma Arte 
presente na vida de todos os povos e culturas. 
Sendo uma Arte performativa, tem a vantagem de 
ser corpórea, permitindo que todos os alunos se 
consigam exprimir sem recorrer à linguagem, que 
por vezes poderá constituir um entrave. Tem ainda 
a grande mais-valia de ser realizada em grupo, 
permitindo assim trabalhar a coesão e colaboração 
entre todos. 

 
 
Objetivos Gerais: 

• Desenvolver hábitos de respeito / inclusão 

• Desenvolver a capacidade de empatia 

• Desenvolver hábitos de cidadania 

• Enriquecer a cultura geral dos alunos. 
 

Objetivos Específicos: 
• Adquirir conhecimentos técnicos sobre 

avários estilos de dança 

• Desenvolver habilidades motoras finas e 
grossas 

• Aumentar a destreza física 
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• Desenvolver a capacidade respiratória 

• Aumentar o tempo de concentração 

• Adquiri vocabulário específico da Dança 

• Aprender conteúdos culturais dos 
diferentes países e culturas representados 
nas turmas  

• Reconhecer alguns movimentos e/ou 
ritmos específicos de algumas culturas 

• Incrementar o repertório de coreografias 
conhecidas e executadas pelos alunos 

• Desenvolver a consciência sobre o toque 
consentido e respeitoso 

• Apresentar o trabalho desenvolvido à 
comunidade educativa 

 
Impacto na Comunidade 
Educativa 

 
No decorre das sessões de Dança, no âmbito do 
Projeto “A Dançar nos Entendemos”, onde se 
aprendem danças tradicionais dos diferentes 
países de onde os alunos são oriundos (França, 
Brasil, Quénia, Índia, Moldávia, Angola e Portugal), 
surgiu a ideia de nos candidatarmos a este Prémio 
Gandhi para a Educação da Cidadania. 
Os Oceanos e a sua proteção é um tema recorrente 
no nossos dia-a-dia, quer no âmbito do Programa 
Eco-Escolas, quer pela preocupação inerente ao 
Mar e à sua Poluição.  
Como a “Dançar é que nos 
Entendemos”…resolvemos criar uma coreografia 
para uma canção/música que nos remete para Os 
Oceanos e com ela tocar os Corações” de quem 
nos rodeia. 


