SIDI

NOTA À IMPRENSA

Educação artística em destaque
em Sines no mês de maio
Pela primeira vez na sua história, a UNESCO celebra uma data não num dia específico mas numa
semana. Passa a ser a quarta semana de maio e será dedicada à educação artística. O Centro de
Artes de Sines (CAS), através do Serviço Educativo e Cultural e da Biblioteca Municipal de Sines,
associa-se às comemorações apresentando um leque diversificado de atividades sobre esta
temática, na Semana da Educação Artística em Sines, de 21 a 26 de maio.
A semana começa no dia 21 de maio, no Agrupamento Vertical de Escolas de Sines, com a
apresentação dos trabalhos finais dos ateliês de leitores, dança e artes plásticas, no âmbito do
Dia Mundial da Diversidade Cultural.
Nos dias 22 e 23 de maio, a equipa do Serviço Educativo e Cultural do CAS apresenta e distribui o
“Livro Escuro e Claro” aos alunos das escolas do concelho. Encomenda da DGArtes, da autoria
de Madalena Victorino e Inês Barahona, com ilustrações de Rita Batista, este livro surgiu com o
objetivo de ser entregue a cada criança ajudando-a a criar um discurso e uma visão estruturados
sobre as artes. No dia 23, às 16h00, na cafetaria do CAS, o “Livro Escuro e Claro” é o ponto de
partida para uma sessão de formação destinada aos professores dos 1.º e 2.º ciclos do ensino
básico, dinamizada por monitores da DGArtes. Mediante marcação no CAS.
No dia 24 de maio, realizam-se as apresentações finais do projeto LCD – Ler, Criar, Dramatizar,
uma parceria entre o Serviço Educativo e Cultural do CAS, a Biblioteca Municipal e a Biblioteca
Escolar. O projeto LCD nasceu no início do ano letivo para desenvolver nos alunos competências
leitoras, expressivas, criativas e emocionais. Após um ano letivo de trabalho criativo, as turmas
(4.º A e 4.º B da Escola Básica n.º 1 de Sines) trazem ao palco do auditório a adaptação do livro
“A Noite dos Animais Inventados”, de David Machado. A sessão das 14h00 destina-se ao préescolar e 1.º ano do 1.º ciclo e terá a presença do autor. A sessão das 19h30 destina-se a
familiares e comunidade em geral.
Um dos acontecimentos mais importantes da semana acontece no dia 25 de maio, entre as
10h00 e as 12h00, no auditório do CAS: a Conferência sobre Educação Artística em Portugal,
com a presença de Manuela Galhardo (secretária executiva da Comissão Nacional da UNESCO) e
Elisa Marques (Departamento de Educação Estética e Artística do Ministério da Educação –
responsável pelo Programa de Educação Estética e Artística em contexto escolar). Mediante
marcação no CAS.
No dia 25 de maio, às 14h00, também no auditório do CAS, realiza-se a apresentação dos livros
“Os Buracos da Suricata” e “A Teresa e os Passarinhos”, com a presença dos autores e
ilustradores Ana Cardoso e João Cid (Arte à Parte). Este evento tem como destinatários os alunos
as escolas do 1.º ciclo do ensino básico e requer inscrição prévia junto da professora
bibliotecária. No dia seguinte, 26 de maio, às 15h00, na cafetaria, os mesmos ilustradores
monitorizam um ateliê de ilustração para pais e filhos, mediante marcação no CAS.
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Mais educação artística em Sines em maio…
Além da Semana da Educação Artística, o Centro de Artes de Sines organiza, no dia 19 de maio,
entre as 10h00 e as 17h00, no auditório do CAS, mais uma edição dos Encontros de Arte e
Educação no Alentejo.
Os Encontros de Arte e Educação no Alentejo são um ciclo de encontros sobre educação pela
arte, não só no sentido académico, mas também no sentido da partilha de experiências e
conhecimentos. Destina-se a agentes educativos, mediadores culturais, profissionais da
educação e a todos os atentos a esta temática. Insere-se nas atividades de implementação das
várias formas de expressão artística como mediadoras da aprendizagem e como uma realidade
cada vez mais presente nas salas de aula, nos jardins-de-infância, nas instituições culturais e até
mesmo num registo familiar. Cada sessão inclui um momento teórico sobre contributos para a
afirmação da educação pela arte no nosso país. Seguidamente, pretende-se contar com a
presença de um caso (de preferência no Alentejo) que ilustre uma boa prática e, no final do dia,
será realizado um ateliê dinamizado pelo orador.
A sessão de maio, dedicada à música na educação, contará com a presença de Helena Rodrigues
(LAMCI – Laboratório de Música e Comunicação na Infância / FCSH – Universidade Nova de
Lisboa) e da Escola das Artes de Sines. No final do dia, será realizado um ateliê dinamizado pela
oradora.
Inscrições abertas no Centro de Artes de Sines.
Mais informações: 269 860 080 (receção do Centro de Artes de Sines).
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