
Formação
Ao longo do mês de outubro, a formação docente do 

PEEA, realizou no Norte com uma turma e no Alentejo, 

com duas turmas, a oficina de formação Educação 

Artística - uma abordagem curricular, e ainda, no 

Alentejo, com uma turma, o curso de formação 

Educação Artística – estratégias de intervenção 

cultural em contexto escolar.

Canta-me Histórias
Ao longo do mês de outubro O Canta-me Histórias 

/Caixa de Imagens do Mundo, dinamizado pela 

embaixadora PEEA Centro Litoral Ana Carreira 

apresentou este recurso a 188 alunos do 1.º ciclo da 

Escola Básica de S. Miguel do Milharado (AE da Venda 

do Pinheiro) e da Escola Básica de St.º Onofre (AE Raul 

Proença, Caldas da Rainha). 

Magia das Cordas
O projeto O Artista Vai à Escola, do PEEA apresentou 
A Magia das Cordas, pela Harpista Helena Madeira, no 
passado dia 20 de outubro, no AE de Alcoutim. Esta 
atividade está enquadrada na iniciativa Contos de Fadas 
e Contos Tradicionais de Todo o Mundo proposta pela 
Rede de Bibliotecas Escolares, que a Embaixadora PEEA 
Sul Maria João Jacinto promoveu, com o apoio da 
Autarquia local, para os alunos dos 1.º e 2.º ciclos do 
ensino básico do interior raiano algarvio.

Ao longo de três sessões, alunos e professores foram 
seduzidos pela particularidade da sonoridade da harpa, 
com uma das histórias que integra a obra Lendas de 
Mouras Encantadas, onde personagens míticas se 
cruzaram com protagonistas da história do Algarve. 
Para além disto, foi possível experimentar a magia das 
cordas vibrar dentro de si, uma vivência que enriqueceu 
as atividades curriculares da educação artística. 
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Encontro 
de Embaixadores 
Nos dias 8 e 9 de outubro, em Lisboa, realizou-se na 
Cinemateca Júnior e na Escola Secundária António 
Damásio (AE S.ta Maria dos Olivais), o 1.º Encontro de 
Embaixadores do Programa de Educação Estética e 
Artística (PEEA) do ano escolar de 2021/2022.

O Encontro começou com um momento cultural, de 
música e poesia, dinamizado pelos Embaixadores do 
PEEA Norte, Rui Campos e Cosme Campinho. A 
responsável da Cinemateca Júnior Neva Cerantola 
acolheu-nos explicando as atividades do serviço 
educativo desta instituição, direcionado para os 
espectadores infantis e juvenis, bem como a história do 
espaço onde está integrado. De seguida, proferiram 
umas breves palavras a Coordenadora do Plano 
Nacional do Cinema Elsa Mendes, a Coordenadora do 
PEEA Carla Rosa e a Subdiretora-Geral da Educação 
Eulália Alexandre.  

Sucederam-se sessões de trabalho entre os 
embaixadores questionando o seu papel e contributos 
para a recuperação e consolidação das aprendizagens, 
procurando perspetivar a sua atuação no 
enriquecimento das experiências de educação através 
de metodologias inovadoras de aprendizagem nas 
áreas de Artes Visuais, Dança, Expressão Dramática/ 
Teatro e Música.

Mais tarde realizou-se uma visita guiada à exposição 
permanente da Cinemateca Júnior e de seguida deu-se 
início à Ação de Formação de Curta Duração (ACD) 
Projeta-Me | Caixa de Imagens do Mundo, Um Recurso 
Educativo do Programa de Educação Estética e 
Artística, com a apresentação do Roteiro que consta 
nos Recursos Educativos inscritos no Plano 21|23 
Escola+, Eixo – Recuperar com Arte e Humanidades.

No dia seguinte, a ACD teve continuidade na Escola 
Secundária António Damásio com a apresentação e a 
dinamização de atividades do Recurso Educativo do 
PEEA, Projeta-Me, que assenta no conceito de caixa, 
para desenvolver atividades que exploram os domínios 
da Educação Artística na infância.

Projeto MAIA 
Os alunos do Curso Profissional de Intérprete de Jazz, 
com o Professor Ismael Silva, participaram no dia 27 de 
outubro, no Seminário Nacional Projeto MAIA, no 
Vimeiro, a propósito da Educação Artística, com um 
momento musical. Este grupo de alunos da Escola 
Artística do Conservatório de Música de Coimbra são 
parceiros do PEEA, tendo realizado no passado ano 
escolar, por ocasião da Comemoração do Dia Internacional 
do Jazz, uma atividade do Artista Vai à Escola.  

Nestas jornadas de reflexão estiveram presentes 
representantes das várias estruturas do Ministério da 
Educação com o propósito de contribuir para melhorar as 
práticas de avaliação e de ensino dos professores em 
torno do Projeto MAIA - Monitorização, 
Acompanhamento e Investigação em Avaliação 
Pedagógica, tendo em vista a melhoria das 
aprendizagens dos seus alunos. 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/EEA/dossiedigital_projeta-me_peea_2021.pdf



