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O artista vai à escola
O Artista Vai à Escola realizou a segunda e
terceira iniciativa do mês de abril, na região do
Centro Interior em vários Agrupamentos de
Escolas (AE), em ambiente virtual, para a
promoção da Educação Artística.
Com estas ações, as escolas acolheram, em
contexto educativo, no dia 23, a Dança com a
bailarina Mercedes Prieto e o acordeonista
Sergio Cobos e no dia 30 a Música, em parceria
com o Jazz ao Centro Clube. O evento de Dança
decorreu em 11 escolas do 1.º ciclo do AE
Rainha Santa Isabel, de Coimbra, envolvendo
cerca de 460 crianças e 34 professores. No Dia
Internacional do Jazz foram convidadas a
participar, cerca de 1620 crianças de 74 jardins
de infância e escolas do 1.º ciclo do ensino
básico da Região Centro Interior em que o
Programa de Educação Estética e Artística
(PEEA) está a ser implementado. Este concerto,
em aula aberta, foi comentado pelo professor,
contrabaixista e cantautor Miguel Calhaz, com a
notável exibição dos alunos e músicos da turma
11.º L, do Curso Profissional de Instrumentista
de Jazz, da Escola Artística do Conservatório de
Música de Coimbra.
O Projeto O Artista Vai à Escola promovido pelo
PEEA, desafia as escolas a viver momentos de
experiência artística, para a promoção de
ambientes educativos que contribuem para o
desenvolvimento pleno das crianças, procurando
levar a arte e a cultura às escolas.

Formação
A estratégia de formação docente do PEEA tem
programada, para o mês de maio, a realização de
Ações de Curta Duração, com 1 turma no Norte e
4 turmas no Centro Litoral. Estão ainda previstas
4 turmas de diferentes cursos de formação, no
Algarve. Nesta mesma zona do país irá decorrer
formação docente, na modalidade de Projeto, em
6 de turmas PARTe - Projetos Arte e Território —
objetivando o desenvolvimento profissional,
apontando paradigmas da relação entre
educadores e educandos no processo de ensino
e aprendizagem, em resposta aos desafios da
realidade atual.

Castro e Hatherly
A Formadora do Programa, professora Elisabete
Silva, realizou na Escola Básica do 1.º ciclo com
Jardim de Infância do Centro Escolar de Santo
Onofre, do AE Raul Proença, Caldas da Rainha,
uma atividade do Dia da Mãe. Com este desafio
e tomando como referência as obras das artistas
Lourdes de Castro e Ana Hatherly, as crianças
realizaram caligramas, gravações e pintura em
massa de modelar, para a promoção do
pensamento crítico e da criatividade. As ações
estiveram centradas no processo de criar e de
descoberta, conduzidas pelas emoções das
experiências positivas de surpresa e satisfação;
as quais são essenciais ao bem-estar no
desenvolvimento da infância.

