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Concertos
Comentados
Ao longo do mês de maio o Programa de Educação
Estética e Artística (PEEA) levou aos mais novos a
música, em diversos locais do país, com o objetivo
de colocar no quotidiano da escola as vivências
musicais com concertos comentados — para
valorizar a educação. Dessa forma, no dia 20,
esteve com o Ensemble de Cordas da Orquestra
Académica da Metropolitana, no Auditório da
Escola Secundária D. Pedro V (AE das Laranjeiras,
Lisboa), com o apoio do Embaixador de Lisboa
Luís Sousa; e no dia 21, com a colaboração do
Embaixador de Coimbra Paulo Pereira, em mais uma
iniciativa O Artista Vai à Escola, no AE de Penela, com
a guitarra portuguesa de Bruno Costa.

O Museu Vai à
Escola
Com o propósito de comemorar o Dia Internacional
dos Museus, no dia 18, a Embaixadora de Bragança
Inês Falcão realizou O Museu Vai à Escola, para
dignificar e divulgar o património cultural local,
em parceria com a Câmara Municipal de Macedo
de Cavaleiros. Nesta iniciativa transmitida em
direto do Museu de Arte Sacra e dos Museus
Municipais Martim Gonçalves de Macedo e de
Arqueologia - Coronel Albino Pereira Lopo, através
da Rádio Onda Livre TV, por plataforma de
videoconferência, participaram as crianças e
alunos da educação pré-escolar e do ensino básico
(1.º ciclo) do AE de Macedo de Cavaleiros, assim
como outras escolas que integram este Programa.

PARTe
No dia 21, a Coordenadora do PEEA Carla Rosa
esteve em Silves na assinatura do Protocolo de
Cooperação entre este programa, da
Direção-Geral da Educação, e a Câmara
Municipal de Silves. Este encontro institucional
contou com a presença do Diretor-Geral José
Vítor Pedroso e a Presidente da Câmara de Silves
Rosa Palma. Também estiveram presentes os
Diretores dos Agrupamentos de Escolas de
Silves e de Silves-Sul, o Diretor do Centro de
Formação de Associação de Escolas de Albufeira,
Lagoa e Silves, a Embaixadora da Região Sul
Helena Tapadinhas, bem como os professores
coordenadores dos vários estabelecimentos de
ensino e alunos.
Aproveitando a circunstância, foi ainda
apresentado à comunidade o PARTe – Projetos
Arte e Território, do PEEA, realizado por quatro
turmas, a decorrer no concelho de Silves. A este
propósito, foi exibido um vídeo e realizada uma
apresentação pelos alunos envolvidos,
exemplificando o processo de trabalho dos
projetos — pelas turmas do 3.ºA e 4.ºA da Escola
EB 2/3 João de Deus, de São Bartolomeu de
Messines e turmas do 6.ºC e 6.ºF da Escola EB
2/3 Garcia Domingues, de Silves.

Formação
Ao longo do mês de maio, a formação docente do
PEEA realizou 4 Ações de Curta Duração em
vários pontos do país; assim como 4 cursos de
formação Educação Artística – Recursos
Educativos em Música e outro na modalidade de
Expressão Dramática/Teatro, no Algarve. Além
destas, iniciaram-se ainda 4 turmas de formação
docente na modalidade de projeto, através dos
PARTe - Projetos Arte e Território.

