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a) Criar e implementar um Serviço Educativo Municipal Estético-Artístico que, de

forma articulada e transversal a todos os Equipamentos Culturais tutelados pelo

Município de Bragança, promova um trabalho em rede, entre espaços (e práticas)

culturais/educativas, num diálogo permanente com as Comunidades (Educativas);

b) Promover uma Educação Estético-Artística equitativa, inclusiva e de qualidade,

dinamizando oportunidades de vivência e aprendizagem para todos, através da

convergência, do compromisso, da responsabilização e da cooperação, em

conformidade com as diretrizes e princípios patentes na “Agenda 2030 -

Desenvolvimento Sustentável: Transformar o nosso Mundo” (UNESCO).

1  |  OBJETIVOS GERAIS



a) Coordenador(a);

b) Tutela - Município de Bragança [Vereação / Diretor DIS / Chefe(s) Divisão];

c) Representantes dos Equipamentos Culturais Tutelados pelo Município de Bragança

(1 por Equipamento);

d) Representantes dos Agrupamentos de Escolas e Instituições Particulares de

Solidariedade Social e de Ensino Particular e Cooperativo do concelho de

Bragança, bem como do Instituto Politécnico de Bragança (1 por Instituição);

e) Outros (dependendo de parcerias a desenvolver).

(Nota: Nomeação / Convite – biénio/triénio) 

2  |  EQUIPA ‘SEMEAR’



a) Local – AE; IPSS; IPB; CFAEBN; CMDB; BFB; USB; etc.

b) Regional – AE; IPSS; CFAE; SE / Eq. Culturais; US; etc.

c) Nacional – PEEA; PNA; PNC; SE / Eq. Culturais; FCG; RTCP; DGA; UNESCO Portugal; etc.

d) Internacional - SE / Equipamentos Culturais; EAS; UNESCO (AEP - Arts Education

Programme ); etc.

(Possível vertente investigativa  |  INET-md / CIEB / Outros) 

3  |  PARCERIAS



a) Reuniões gerais - periodicidade a definir, em função da Planificação da

Programação dos Espaços Culturais e dos Calendários Escolares / Académicos /

Efemérides. Não se prevê que existam mais de três reuniões gerais por ano civil.

Para além das reuniões gerais, a Coordenação do ‘SEMEAR’ poderá agilizar, sempre

que necessário, reuniões pontuais com qualquer membro da Equipa ‘SEMEAR’.

b) Perfil Representantes – CP / CC / Dep. (Ligação / Comunicação / Envolvimento - Comunidade)

4  |  OPERACIONALIZAÇÃO





















árvore
a explosão lenta
de uma semente
(Bruno Munari)

Muito obrigado                   Até breve, no TMB…


