
 

 

PROJETO E.M.A. – ESTÍMULO À MELHORIA 

DAS APRENDIZAGENS  

 

 
TRANSFORMA - UMA ESCOLA DE TODOS, PARA TODOS 

 
A Fundação Calouste Gulbenkian tem vindo a desenvolver o projeto E.M.A. 

(Estímulo à Melhoria das Aprendizagens) a fim de “incentivar o 

aparecimento, o desenvolvimento e a divulgação de projetos inovadores, de 

qualidade, promovidos por Agrupamentos de Escolas/ Escolas públicas não 

agrupadas, que fomentem o sucesso dos alunos através da sua participação 

em atividades devidamente estruturadas e realizadas em parceria com 

entidades externas à comunidade escolar.” 

 

Para além da ligação à comunidade, este projeto pretende também fomentar 

“a criatividade e o espírito de iniciativa dos alunos” e desenvolver 

“competências de formação escolar, social, profissional e pessoal, 

conducentes à promoção da qualidade educativa.” 

 

O Agrupamento de Escolas de Cascais viu a sua candidatura a este projeto 

ser selecionada com o projeto Transforma – uma escola de Todos, para 

Todos,  tendo recebido, no âmbito do Programa Gulbenkian Qualificação das 

Novas Gerações (PGQNG), um apoio financeiro no valor de 22.222,99 € a 

ser utilizado até dezembro de 2017. Foi ainda pedida a participação de 

diversos parceiros exteriores à comunidade escolar num montante global já 

estimado em 5. 323,06 €.   

 



O projeto do agrupamento teve o seu início em outubro de 2016 destinando-

se a alunos de todos os ciclos do Ensino Básico e também do Ensino 

Secundário e definiu como objetivo principal o aumento das literacias dos 

alunos nos domínios da leitura, da escrita, do digital e dos media, mas 

também da literacia financeira, do empreendedorismo e das artes. Nestes 

domínios, optou ainda por integrar as atividades do ensino inclusivo a fim de 

promover a integração escolar e social das crianças e dos jovens 

diferenciados. 

 

A fim de consolidar o trabalho realizado e alcançar uma efetiva melhoria 

das aprendizagens dos alunos, espera-se que a comunidade educativa 

participe neste projeto de forma interessada e dinâmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cascais, 30 de outubro de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


