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Ação em modalidade de Curta Duração
Nos termos do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro, nos seus artigos 6.º, 7.º e 19.º, e tendo em conta o Decreto-Lei n.º 127/2015, de 7 de julho, e o Despacho n.º 5741/2015, de 29 de maio, a modalidade de
formação contínua de curta duração abrange as ações, com a duração de 3 a 6 horas, aprovadas, reconhecidas e certificadas pelo CFAE, de acordo com o definido no seu regulamento interno, podendo ser usadas
pelos docentes até ao limite máximo de um quinto do total de horas de formação obrigatória no respetivo escalão ou ciclo avaliativo.

1– DESIGNAÇÃO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO:

Projeta-me | Caixa de Imagens do Mundo.
Um recurso educativo do Programa de Educação Estética e Artística.
2– N.º HORAS (3 a 6):

3

3– BREVE FUNDAMENTAÇÃO (com base nas necessidades identificadas ou nos objetivos a atingir):
A existência de uma relação direta, científica ou pedagógica, com o exercício profissional
O Projeta-me está presente no Plano 21|23, Escola+, Plano de Recuperação de Aprendizagens, como medida educativa
sob a forma de Roteiro de recurso educativo. É uma iniciativa, do PEEA, que no âmbito das Orientações Curriculares da
Educação Pré-escolar e das Aprendizagens Essenciais das componentes curriculares dos 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico
pretende explorar diferentes linguagens expressivas e o desenvolvimento de aprendizagens, mediante processos cognitivos
multidisciplinares.
Integra um conjunto de ações estimuladas pela invenção de imagens visuais, musicais e do movimento do corpo, que
existem numa caixa. A caixa abriga um conjunto de imagens em transparências e objetos, que materializam as ações
pedagógicas.
As estratégias pedagógicas para as atividades podem decorrer com a apresentação de assuntos/temas ou pela indagação ou
resolução de problemas; de forma lúdica, orientadas para o jogo, o desafio, procuram a representação de significados e
narrativas — que se materializam na construção de imagens do mundo, na experimentação de sensações, na aventura pelo
conhecimento que projeta(-me) e cria relações com os outros.
4– DESTINATÁRIOS

Docentes do educação pré-escolar, professores dos ensinos básico e secundário e professores de educação
especial.
5– CONTEÚDOS e/ou OBJETIVOS (discriminar de modo articulado os tópicos concretos que serão abordados):

1.ª parte – (1h).
O modelo do PEEA
Princípios orientadores do PEEA1: missão; finalidades; objetivos; eixos de Intervenção.
Estratégias e metodologias de trabalho.
Plano 21|23, Escola+, Plano de Recuperação de Aprendizagens
Roteiro - Projeta-ME | Caixa de Imagens do Mundo (Programa de Educação Estética e Artística).

2.ª parte (2h)
Apresentação do Projeta-me. O que é, para quê e como funciona.
Os princípios da Educação Artística no âmbito do Projeta-me, e seu funcionamento em ambiente escolar.
Explicar o significado dos conceitos “Projeta-me” e “Caixa de Imagens do Mundo”.
Como criar uma caixa do Projeta-me1. O Dossiê digital do Projeta-Me.
Apresentação de atividades com o Projeta-me nas áreas da Educação Artística.
6- PROPONENTES:

Agrupamento de Escolas P. José Augusto da Fonseca, Aguiar da Beira
Programa de Educação Estética e Artística (EEA-DGE)
7– Formadores

Dina Maria de Oliveira Soares
8- LOCAL / DATA / HORÁRIO:
Local

Escola Básica e Secundária de Aguiar da Beira

Data
13/12/2021

Horário

16:30 – 19:30 horas
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