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Formador:
João Sobreiro com a colaboração de Gabriela
Canavilhas

Educação Artística – Conceitos e constrangimentos que se colocam à sua ação.
Educação Artística no perfil dos alunos.
Educação Artística no contexto escolar.
Estratégias de Programação Cultural em contexto escolar.

OBJETIVOS

Deseja-se que os professores criem percursos de
descoberta, de inovação, acreditando que na escola e
através da escola a Arte é um agente de difusão de
saberes e a referência de uma comunidade.
Para tal, o Programa de Educação Estética e Artística
(PEEA), uma iniciativa da Direção-Geral da Educação,
Ministério da Educação, pretende seguir o desígnio de
uma Educação Artística com maior dimensão para
todos, valorizando os modelos de uma pedagogia
libertadora, criativa, divergente, que qualifica não só
os seus agentes, mas também toda a comunidade,
contribuindo, assim, para dinâmicas sociais. Logo,
perseguindo este princípio, está previsto o
acompanhamento continuado e estruturado de
professores, através de formações com planos
sequenciados, a fim de ser construída uma rede de
conhecimentos e recursos que se alargará no tempo, à
medida das necessidades das escolas e dos seus
contextos.

 Valorizar a literacia artística/cultural.
 Refletir sobre as estratégias de intervenção da Educação Artística em contexto
escolar.
 Identificar metodologias para a dinamização cultural e artística no Agrupamento.
 Desenvolver estratégias de intervenção colaborativas, alicerçadas na criatividade e
no desenvolvimento integral dos alunos.
 Envolver a participação de entidades artísticas, culturais, sociais, municipais, do
território local, no contexto escolar.

A formação é orientada pelo formador João Sobreiro e conta com o
contributo de:

Gabriela Canavilhas
Embaixadora de Projetos Especiais do PEEA.
Professora da Escola de Música do Conservatório Nacional, desde 1986, e responsável
por diversos cargos culturais e artísticos em várias instituições, desde a década de 1990.
Pianista particularmente empenhada na divulgação de compositores portugueses, em
apresentações ao vivo, assim como em gravações em disco, entre 1986 e 2004.

Modalidade:
Curso de Formação 25h
Acreditação:
CCPFC/ACC-111685/21
Público-alvo:
Artº 8º do RJFC - Educadores de Infância,
Professores dos Ensinos Básico e Secundário e
Professores de Educação Especial
Artº 9º do RJFC (Dimensão Científica e Pedagógica):
NÃO RELEVA
1 Turma:
À distância
Cronograma:
20, 27/Out; 03, 08, 10, 15, 17, 24, 26/Nov
(Os acertos de horário, se necessários, serão feitos
na 1ª sessão com o formador)
Esta Formação dirige-se exclusivamente aos
docentes dos Agrupamentos do Bonfim, José
Régio, Castelo de Vide, Nº 1 de Elvas e nº 3 de Elvas

Nesta fase inicial, pretende-se que os professores
compreendam e aprofundem a necessidade de
realizar, nos contextos escolares ações sequenciadas e
estruturadas que valorizem as culturas locais e globais
para a construção de uma marca de identidade. Os
professores são o centro da mudança, são os que têm
e encontram as estratégias, pelo que é necessária uma
formação adequada, que permita tomadas de ação na
escola e, por outro, revele a Arte como um dos pilares
da cultura e da sociedade atual.

http://educacaoartistica.dge.mec.pt/
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