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Introdução 
 

O seguinte projeto surge no âmbito da área 3 do estágio pedagógico, inserido no 

currículo do 2º ano do mestrado em Ensino da Educação Física nos ensinos Básico e 

Secundário, tendo como finalidade programar um dia de cultural que envolva toda a 

comunidade da Escola Básica Integrada Rainha Dona Leonor de Lencastre, englobando 

também outras escolas do agrupamento.  

 A ação desenrolou-se na tarde de 22 de Maio, uma quarta-feira, este foi o dia eleito 

por não haver aulas da parte da tarde. Todas as apresentações de dança e desfiles foram 

devidamente programadas e durante toda a festa manteve-se a animação. Para complementar 

todas estas atuações construimos, também, “barraquinhas” alusivas a cada país, tendo 

bandeiras, comidas típicas e objetos alusivos ao respetivo país.  

 Esta ação foi realizada com sucesso, tendo tido uma adesão bastante significativa por 

parte de toda a comunidade escolar.   

Objetivos  
 

Esta ação atingiu, com sucesso, os objetivos que estavam inicialmente propostos. Desta 

maneira foi possível: 

 Promover a relação entre o público-alvo (alunos, professores, pais e encarregados de 

educação), aproximando-os uns dos outros;  

 Dar a conhecer à comunidade escolar as diferentes culturas de que são provenientes 

os alunos da escola EBI Rainha D. Leonor de Lencastre; 

 Promover a interculturalidade;  

 Promover a imagem da escola enquanto espaço inclusivo e acessível; 

 Sensibilizar os alunos para as questões da inclusão, integração e respeito pelas 

diferentes culturas; 

 Dar a conhecer aquela que poderá ser a futura escola de muitos dos alunos integrantes 

das escolas do agrupamento 
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Recursos 

 

Temporais 

A atividade foi realizada durante a tarde de dia 22 de Maio iniciando-se por volta das 

13h30 e terminando por volta das 18h30. A programação não foi praticamente alterada, tendo 

sido os 15 minutos reservados para cada atuação e transição suficientes.  

Apenas a meio da festa fizemos um pequeno intervalo em que aproveitámos para 

divulgar mais as “barraquinhas”, lembrando que estava a decorrer a venda de rifas com sorteio 

de caipirinhas sem álcool e a oferta de comida de diferentes culturas. 

 

Espaciais 

O espaço programado para festa foi suficiente, sendo que as condições climatéricas 

permitiram que se realizasse toda a ação no campo exterior. Foi também utilizada a sala de 

grupo de EF para guardar a comida e outros objetos que os alunos foram trazendo ao longo da 

semana e no próprio dia da parte da manhã e o ginásio, como espaço de aquecimento para as 

demonstrações de ginástica acrobática. 

Humanos 

Para a realização destas atividades foi fundamental a colaboração dos órgãos de 

gestão que se disponibilizaram para ceder os espaços e muito do material para a festa, o 

presidente da associação de pais que disponibilizou todo o material de som e também o palco, 

e a turma do 9ºD e muitos outros alunos, que nos ajudaram não só com as suas atuações mas 

também na organização, montagem e desmontagem do evento.  

Por fim, e não menos importante, a orientadora de escola, Alexandra Novo, mostrou-

se um elemento crucial para a divulgação, preparação e angariação de contactos para o 

evento. 

Materiais 

 Os materiais utilizados para as ações, foram cedidos pela escola, pelo presidente da 

associação de pais, por nós estagiários, orientadora e por muitos alunos da escola que nos 

disponibilizaram “um pouco da sua cultura”, quer seja com comida tradicional ou com objetos 

típicos. Todos estes materiais permitiram-nos assegurar a divulgação das atividades através 



Relatório Dia da Cultura 
 

  
Pág. 5 

 
  

dos cartazes e a consecução das mesmas através do sistema de som, e do apetrechamento das 

“barraquinhas”, respetivamente. 

  

Divulgação 

 Este parâmetro do projeto foi densamente trabalhado. Num primeiro momento 

optámos por enviar uma circular que foi agrafada no livro de ponto e que tinha como objetivo 

a transmissão desta pelos diretores de turma, através da caderneta do aluno. Infelizmente, 

este processo não foi o mais bem sucedido, uma vez que muitos diretores de turma não 

perceberam que era suposto ditarem o recado aos seus alunos. Esta primeira forma de 

divulgação foi essencialmente para tentar apetrechar as “barraquinhas” com a ajuda dos 

nossos alunos.  

Uma vez verificado o insucesso deste processo fizemos um levantamento dos alunos 

estrangeiros de cada turma e distibuimos recado a estes alunos pedindo mais uma vez a sua 

colaboração para a festa, trazendo algo alusivo ao seu país. Foram entregues cerca de 100 

papéis e apenas foram entregues 4.  

Mais uma vez não desistimos e imprimimos um convite para todos os alunos da escola 

e distribuimos “porta a porta” acompanhando a distribuição com uma pequena preleção a 

explicar em que iria consistir a festa e a pedir mais uma vez o apoio aos alunos estrangeiros 

para apetrechar as barraquinhas. 

Para além destes processos mais diretos tentámos também fazer uma divulgação 

“boca-a-boca”, distribuímos cartazes pela escola e divulgámos também através do facebook.  

 Neste sentido, a divulgação foi um sucesso, uma vez que houve uma grande adesão, 

não só dos alunos, mas também dos professores e funcionários, durante toda a atividade. 

Auto-avaliação da Atividade 

A atividade desenvolvida pelo grupo de estágio foi na nossa opinião, bastante positiva. 

No dia anterior à sessão, inicou-se a montagem do palco que contou com a participação de 

alguns pais pertencentes à Associação de Pais e Encarregados de Educação e do aluno António 

José, que amavelmente se disponibilizaram para nos ajudar a trazer o palco desde a junta de 

freguesia até à escola.  

Na quarta-feira, dia 22 de Maio, iniciámos, pela manhã, a montagem do palco, do som 

e das “barraquinhas” dos diferentes países que foram representados no dia da cultura.  Para a 

montagem contámos uma vez mais com a participação dos alunos do 9º ano, bem como de 
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alguns pais da APEE e professores da disciplina de Educação Visual. A montagem ficou pronta 

dentro do horário estipulado, o que permitiu que o evento pudesse iniciar-se à hora prevista, 

13h30min. Apesar de estar tudo dentro do estipulado, apenas se deu início à sessão às 14h, de 

forma a que a plateia estivesse mais composta, uma vez que o começo da atividade coincidia 

com a hora de almoço dos alunos. Esta opção, também teve em consideração o facto do grupo 

de dança Mix to Move, que iria abrir a sessão, se ter atrasado um pouco na chegada à escola.   

A adesão a esta atividade foi melhor do que estava previsto, tendo os alunos 

comparecido em massa neste evento, que era essencialmente realizado para eles. 

Quanto à ação propriamente dita, esta iniciou-se como já foi referido com o grupo de 

dança do Desporto Eescolar, da escola secundária Leal da Câmara, “Mix to Move”, que 

apresentaram um espetáculo muito interessante e que serviu de mote para uma tarde cheia 

de boas energias. Por  terem chegado um pouco atrasados e com o evento já a decorrer, não 

foi possivel ao grupo de estágio ter acompanhado os alunos e a professora responsável pelos 

mesmos, tanto antes, como depois do espetáculo e agradecer também a sua presença. Foi de 

certa forma, alguma falta de cortesia da nossa parte, mas a nossa preocupação com o evento 

era tão grande, que acabámos por deixar passar esse pormenor, apesar de termos ficado 

muito gratos com a sua participação.  

De seguida, realizou-se o desfile dos trajes tipicos de cada país, que tinha sido 

ensaiado antecipadamente e que correu dentro do tempo estipulado e de acordo com o que 

estava previsto. As modelos foram todas alunas da escola, que trouxeram, cada uma delas, 

trajes de Cabo Verde, Guiné e Moçambique. Estava previsto a participação também de uma 

aluna que representasse o Brasil, mas a mesma decidiu não participar no dia do evento, ao 

contrário do que estava estipulado.  

Posteriormente, iniciaram-se as danças. O primeiro aluno a subir ao palco dançou 

Funana, uma dança típica de Cabo Verde. Houve alguns problemas com a música, uma vez que 

não havia essa música em suporte digital, pelo que, o facto de ser tocada a partir do youtube 

fez com que não fosse possivel descarregar toda a música e houve desta forma alguns cortes, o 

que levou à interrupção momentânea do evento.  

Os alunos de uma turma do 9º ano, participaram também no dia da cultura ao 

apresentarem uma dança tradicional de Portugal, o “regadinho”. Foi uma ótima forma de 

também demonstrarmos algo da cultura portuguesa que muitos alunos desconheciam. A 

professora de Educação Física, da respetiva turma, preparou esta apresentação com alguns 

dos seus alunos e que, apesar de no ínicio se terem mostrado algo céticos quanto a dançar 

para a escola, acabaram por fazer uma apresentação muito positiva.  
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As damas d’ África e os Jerk Team, também ajudaram a animar a plateia, que se foi 

compondo ao longo do evento. Havia uma grande expetativa relativamente ao segundo grupo 

mencionado, visto que são todos alunos muito populares na escola e que alguns deles 

pertence aos DC Kids. Estas exibições foram previamente ensaiadas com a supervisão da 

professora Alexandra Novo, e correram da forma prevista. Os Jerk Team subiram novamente 

ao palco, depois do público ter entoado o seu nome por diversas vezes consecutivas.  

A masterclass de uma professora da escola, também foi um sucesso, tendo todos os 

presentes participado na demonstração com bastante agrado. Foi uma aula bastante dinâmica 

e que também devido ao apelo dos presentes, a professora teve que subir novamente ao palco 

para terminar a sua atuação.  

Por último no que diz respeito às danças, participaram ainda no dia da cultura as JJM e 

as mini-piriguetes. Estas atuações foram também elas apresentadas e aperfeiçoadas com 

alguma antecedência, pelo que, também correram dentro do que estava previsto e do tempo 

estipulado.  

A demonstração de Jiu-jitsu também foi um sucesso. Esta acabou por ser a única 

mudança na programação, mas está relacionada com o atraso dos convidados. O professor-

mestre e dois dos seus alunos no Clube Desportivo de Paço de Arcos, realizaram uma pequena 

demonstraçao de algumas técnicas base da modalidade, enquanto que o professor ia 

contando parte da história da modalidade e as técnicas que estavam a ser exemplificadas. No 

final os dois atletas jogaram um pouco, o que permitiu aos presentes observar como é que se 

desenrola um combate de jiu-jitsu. No final, o professor-mestre chamou cinco alunos ao palco 

para que pudessem jogar um pouco com o campeão nacional de jiu-jitsu. Para além de uma 

boa maneira de promover o ginásio e os treinos desta modalidade, esta demonstração teve 

também como objetivo dar a conhecer um desporto de origem Brasileira.  

Seguidamente, dois grupos de outras duas turmas do 9º ano, realizaram uma 

demonstração de um esquema gímnico, não para mostrar algo de uma qualquer cultura, mas 

sim para dar a conhecer aos pais e também aos alunos o que é possível fazer na disciplina de 

Educação Física. Os alunos gostaram da ideia de participar e realizaram 3 esquemas muito bem 

elaborados e com grande competência do ponto de vista técnico.  

Por último, os tão esperados DC Universe. Estes chegaram com um considerável 

atraso, o que fez com que houvesse um considerável intervalo entre as atuaçoes de ginástica e 

a sua atuação.  Era, sem dúvida, o grupo mais aguardado por todos os alunos e a sua 

apresentação deixou toda a escola em êxtase, apesar de terem ultrapassado um pouco a 

razoabilidade, uma vez que estavam a atuar para jovens ainda em idade escolar. No final da 

sua apresentação, os alunos correram para pedir autógrafos, o que provocou alguma 
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confusão, mas que rapidamente passou quando pedimos para se dirigirem para as bancadas e 

lá receberiam o seu autógrafo.  

Contudo o eventou não foi apenas o espetáculo no palco. As barraquinhas também 

foram altamente requisitadas pelos alunos. Das 7 barraquinhas que disponiblizamos aos 

alunos (Portugal, Brasil, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Intercultural e Brasil) as mais 

concorridas foram exatamente a primeira e a última. Tivémos alguma dificuldade no ínicio em 

montar e decorar cada uma delas, devido ao vento intenso que se fez sentir durante a manhã, 

porém com a colaboração dos alunos de diversas turmas do 9º ano, de algumas professoras de 

Educação Visual, foi possível decorar todas as bancas e ficaram bastante apelativas.  

A barraca de Portugal, era a única em que havia alguma coisa paga. Lá vendiam-se rifas 

com o objetivo de ajudar a melhorar os balneários do pavilhão de Educação Física e em troca, 

os alunos que obtivessem senhas marcadas com o carimbo da escola, tinham direito a uma 

caipirinha sem álcool na barraquinha do Brasil. De acrescentar ainda que, as senhas foram 

mais vendidas do que estava previsto, até pelo seu valor quase simbólico de 10 cêntimos. Foi 

necessário então pegar nas que já tinham sido vendidas e voltar a refazê-las para serem 

novamente compradas.  

As restantes barraquinhas, estavam também devidamente enfeitadas com objetos e 

comidas típicas de cada país, que os pais dos alunos amavelmente nos trouxeram. Nestas 

barracas os alunos tiveram um papel importante e é de salientar o seu empenho e 

participação, porque sem a sua participação não era possível ter tanta diversidade, qualidade e 

quantidade.  

No final da sessão, o auxílio dos alunos não foi o mesmo que no início, o que fez com 

que depois de um dia estafante, para todos os membros da organização, principalmente os 

externos ao núcleo de estágio (orientadora de escola, pais da APEE e alunos) que foram 

incansáveis na desmontagem do palco, das barraquinhas, do som e pela limpeza do espaço, 

ficassem até às 19h na escola. 

Em suma, fazemos um balanço bastante positivo deste evento, tendo-se realizado 

dentro do horário estipulado e com bastante participação de toda a comunidade escolar. Foi a 

primeira experiência de organização de um evento destas dimensões para os elementos do 

grupo de estágio e sem o auxílio da professora orientadora, não teria sido possível tanto 

sucesso. Desta forma, foi possível proporcionar aos alunos um dia diferente passado na escola 

em que pudessem conhecer de forma mais aprofundada as diferentes culturas a que 

pertencem muitos dos seus colegas. 

 



Relatório Dia da Cultura 
 

  
Pág. 9 

 
  

Conclusão 

Consideramos que o “Dia da Cultura” realizou-se de forma bastante satisfatória, uma 

vez que conseguimos que todas as atividades fossem realizadas como estava previamente 

planeado e com uma adesão considerável de toda a comunidade escolar. A divulgação que foi 

sendo feita ao longo do mês de maio, veio a revelar-se fundamental para que os alunos 

comparecessem ao evento. 

Os alunos demonstraram desde cedo interesse em participar na ação, tanto na 

organização, como também na participação com atuações. Essas mesmas atuações foram 

previamente ensaiadas, não com a antecedência pretendida, mas o resultado final acabou por 

ser bastante positivo, uma vez que, todos os grupos apresentaram coreografias bastante 

apelativas e que, no geral, parecem ter sido do agrado da plateia.  

De salientar, que nos foi parabenizada toda a ação, por parte de professores, pais e, 

até, membros do órgão de gestão. 

Desta forma, consideramos que a organização deste evento acabou por ser um bom 

momento de aprendizagem no nosso longo período de formação e encerra em glória um ano 

de enormes aprendizagens para todo o grupo de estagiários. Para tal, em muito contribuiu o 

incansável apoio de uma professora de educação física da escola, que foi um elemento 

importantísimo na divulgação, burocracia e gestão de recursos humanos e materiais. A 

organização de um evento desta escala foi um grande desafio e um momento em que a 

cooperação e o trabalho colaborativo entre todos os elementos responsáveis pela organização 

do evento foi essencial para  o sucesso que foi este evento.  

 


