
Iniciativas

Formação 

Perspetivando o ano letivo que se inicia, o Programa 
de Educação Estética e Artística (PEEA) faz a 
retrospetiva das atividades realizadas no decurso do 
ano letivo de 2020-2021, bem como dos resultados 
alcançados. Embora marcado por mais um ano de 
incerteza e de desafios colocados à educação, o 
Programa, naqueles que são seus objetivos, 
concretizou com sucesso numerosas ações de 
formação docente e realizou um número considerável 
de iniciativas no âmbito da educação artística. 

No que diz respeito à formação docente realizaram-se 
Ações de Formação de Curta Duração, Oficinas de 
Formação Uma Abordagem Curricular, Cursos de 
Estratégias de Intervenção Cultural em Contexto 
Escolar e Cursos de Formação em Recursos 
Educativos nas áreas da Música e da Expressão 
Dramática/Teatro. O PEEA com este eixo de 
intervenção concretizou, na totalidade, 102 
formações, em 18 distritos, 68 concelhos, com 44 
Centros de Formação de Associação de Escolas, em 
145 Agrupamentos de Escolas (AE), envolvendo 1681 
docentes e assim implicando 36982 crianças e alunos.

Por outro lado, foi empreendido um esforço em 
iniciativas para a valorização da educação artística, 
no contexto da realidade atual, procurando a 
proximidade, contextualizando as comunidades 
educativas através de diferentes projetos. Entre eles 
podemos elencar Encontros Regionais, Encontros 
de Embaixadores PEEA, eventos por 
videoconferência O Artista Vai à Escola e O Museu 
Vai à Escola, Projetos PARTe - Projetos Arte e 
Território, entre tantas outras por iniciativa dos 
embaixadores, que na sua totalidade chegaram a 
1255 docentes e 11907 crianças e alunos.
Além disso, estabeleceram-se colaborações com 
diferentes projetos culturais: Concertos 
Comentados (Metropolitana), Planeta Dança - Uma 
História da Dança em Capítulos e R-A | Residências 
Artísticas (Companhia Nacional de Bailado), Festival 
de Sintra (Câmara Municipal de Sintra), O Dia do 
Todd (Câmara Municipal de Loulé) e Festival 
Internacional de Órgão de Braga.
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Foi ainda encetado um ciclo de Webinars 
temáticos, com 3 sessões dedicadas à Educação 
Artística no Território, a partir das necessidades e 
motivações de cada contexto e da sua identidade. 
Foram partilhadas inquietações, ideias e 
experiências potenciadoras de diferentes práticas 
criativas estruturadas a partir dos eixos da 
educação, da arte e do território.

Recursos
Paralelamente foram realizadas atividades 
relacionadas com recursos educativos do Programa 
englobados na Caixa de Imagens do Mundo, com A 
Natureza das Coisas, Canta-me Histórias e 
Projeta-me, estando este último, inscrito no Plano 
integrado para a recuperação das aprendizagens 
Plano 21|23 Escola+.
No presente ano letivo, o PEEA conta com uma nova 
página web, onde se pode encontrar toda a 
informação referente ao Programa, equipa, modelo 
e iniciativas. 

Webinars

Ademais foram celebrados protocolos de 
cooperação com os Municípios de Lagoa, Macedo 
de Cavaleiros, Mértola, Mirandela, Monchique e 
Silves, para selar a cooperação e alargar as 
iniciativas do PEEA a mais escolas dos Concelhos, 
aproximando a Arte ao Território e ampliando, no 
Território, as iniciativas artísticas.

Parcerias

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



