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PEEA | Programa de Educação Estética e Artística

“Cavalo Marinho” – Espetáculo de Música e Dança
no Pátio Exterior do Jardim de  Infância de  Monchique

10 de junho - 10h30 – para as crianças do J. Infância e do 1º ano de Marmelete
14h30  - para os alunos do 1º ano da E B 1 Nº 1
15h30 – para os alunos do 1º ano da E B 1 nº 2

11 de junho – para as crianças do J Infância de Monchique
9h30 - sala 1 – Educª Isabel Silva

10h30 - sala  5 – Educª Tatiana Soares
11h30 - sala 4 – Educª Margarida  Ginjeira
13h30 – sala 3 – Educª Fernanda Nunes
14h30 – sala 2 – Educª Isabel Martins

“CAVALO MARINHO” – Integra-se no Programa de Educação

Estética e Artística (PEEA) da Direção-Geral de Educação no

Agrupamento de Escolas de Monchique, com o apoio da Câmara

Municipal de Monchique, e prevê o envolvimento das crianças de

educação pré-escolar e do 1º ano de escolaridade do concelho e as suas

famílias.

É um espetáculo interativo de música e dança. Consiste numa peça

curta de dança e música para a primeira infância, com direção artística

de Madalena Victorino, com um desenho muito portátil e muito

participativo, e que permite a crianças entre os 3 e os 7 anos

entrar em relação com os materiais de um universo híbrido que se joga

entre o mar e a serra. 

"Sobre o enrolar da água, das algas, da terra e das pedras. Dentro de uma pequena casa imaginária,
um cavalo marinho casa com uma estrela do mar. Juntos galopam com asas de peixe para dentro de
uma história de amor. Têm duas filhas. Através dos longos e castanhos tapetes do mar, a terra enrola
e encaracola como um grande búzio."

O Programa de Educação Estética e Artística (PEEA) da Direção  Geral  da   Educação
valoriza   os domínios   da     literacia artística e   incentiva a    dimensão     estética
através da apropriação da linguagem especifica das várias formas de arte.


