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RESUMO
Apresenta-se uma proposta educativa para o Concelho de Santarém, resultante de dois projetos de
investigação/ desenvolvimento curricular em curso na ESE- IPSantarem - o projeto IMAGinE e o
Projeto educARTE. Esta proposta visa corresponder à possibilidade de inserir no plano estratégico
educativo do Concelho de Santarém uma linha de ação focada na promoção de condições de
sucesso educativo para todas as crianças e jovens, através da Educação Estética e Artística e da
sua integração nos currículos reais, em contextos formais e não-formais. Ela decorre em parte
também de avaliações da experiência do projeto educARTE original (que dá o nome à presente
proposta) e que visa a experimentação, estudo e implementação de um modelo de integração
curricular da Educação Artística (projeto 2015-2019, ainda em curso no concelho de Abrantes). Esta
proposta sustenta-se em três níveis de argumentação: documentos enquadradores regionais,
nacionais e internacionais; elementos da realidade educativa observada no Concelho de Santarém;
conhecimentos pedagógico-científicos e curriculares.
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ABSTRACT
An educational proposal for the Santarém Municipality is presented, resulting from two research /
curricular development projects of ESE-IPSantarém - the IMAGinE project and the EducARTE
Project. This proposal aims to add to the Santarém educational plan for the next years, through a
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line of action focused on the promotion of educational success for all children through Aesthetic and
Artistic Education and their integration into the real curricula, in formal and non-formal contexts. It is
also partly based on evaluations of the experience of the original educARTE Project (which gives
the name of the present proposal) and aims at experimenting, studying and implementing a curricular
integration model of Artistic Education (2015-2019 project, still in progress in the municipality of
Abrantes). This proposal is based on three levels of argumentation, which relate to: - regional,
national and international framework documents; - elements of the educational reality observed in
the Municipality of Santarém; - pedagogical-scientific and curricular knowledge.
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