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Em colaboração com a Academia do Professor 

— Centro de Formação de Escolas do Seixal, 

aconteceu uma apresentação do Programa de 

Educação Estética e Artística (PEEA), aos 

representantes dos Agrupamentos de Escolas 

(AE) e Escolas não Agrupadas daquele 

concelho, no dia 18 de fevereiro, com o objetivo 

de dar continuidade a anteriores parcerias e a 

estabelecer novas iniciativas para a valorização 

das Artes e da Cultura. 

Ainda nos dias 23 e 25 do mesmo mês, o PEEA 

realizou uma Ação de Curta Duração com 

docentes do AE Fernando Namora, em 

colaboração com o Centro de Formação de 

Associação de Escolas do Concelho da Amadora.

Atendendo ao propósito de divulgar o plano de 

intervenção do Programa, foi apresentada a sua 

estratégia de abrangência nacional, indicando a 

formação docente que está a decorrer e a que 

se prevê implementar nos próximos tempos. 

Foram ainda indicadas as diferentes ações 

educativas que estão a acontecer, assim como, 

os encontros no âmbito da Educação Artística, 

as parcerias com Instituições Culturais, 

Autarquias e Centros de Formação de 

Associação de Escolas. Ademais, foram 

igualmente apresentados os princípios 

orientadores, as finalidades, os objetivos e os 

eixos de intervenção, bem como as 

metodologias de trabalho do PEEA. Saliente-se 

ainda, que foram indicados os domínios 

artísticos das Aprendizagens Essenciais para a 

Educação Artística, com atividades realizadas 

em contexto escolar. Para este mesmo fim, foi 

realizada uma demonstração de uma atividade 

do recurso educativo Projeta-me — Caixa de 

Imagens do Mundo.

Ao longo deste mês a formação docente 

iniciou mais uma Oficina de Formação em 

Educação Artística — uma abordagem 

curricular, no AE Clara de Resende (Porto), 

no AE Rainha Santa Isabel (Coimbra) e no 

AE Dr. Correia Mateus (Leiria). Iniciou também, 

em Évora, nos AE Gabriel Pereira e André de 

Gouveia, o Curso de Formação Educação 

Artística — Estratégias de intervenção cultural 

em contexto escolar. No Porto, no AE Aurélia 

de Sousa vai ocorrer também uma Ação de 

Curta Duração para dar a conhecer os 

fundamentos do Programa e sensibilizar para a 

Educação Artística. Com efeito, ao longo deste 

mês, o Programa de Educação Estética e 

Artística prevê envolver mais 150 docentes, na 

formação a distância, reforçando que neste 

tempo de isolamento da vida social é preciso 

persistir na relevância da Educação.
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