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Semana Regional das Artes começa hoje
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Serviços de Educação
Artística e Multimédia tem
vindo a apostar na educação
pela e para a Arte. Esta
intervenção tem vindo a ser alargada e atualmente abrange a faixa etária entre o pré-escolar e o
ensino secundário, no que respeita ao ensino genérico.
Neste âmbito, situamos o projeto Semana Regional das Artes 2013 a decorrer entre 17 e 23 de junho
de 2013, cujas implicações educativas, decorrentes da abertura da escola ao meio, da riqueza da
experiência de palco e a relação/exposição pública, contribuem significativamente para a
construção de outros olhares sobre o mundo.
O evento compreende momentos diversificados em termos de práticas artísticas em contexto
performativo - Festa no Jardim; Encontros de Modalidades Artísticas (expressão dramática/teatro,
dança, música, artes plásticas); ESCOLartes, Exposição e Concurso Regionais de expressão plástica
– a decorrer em vários espaços da baixa do Funchal e no Madeira Tecnopolo.
Com a envolvência da grande maioria das escolas do 1.ºCEB, e algumas dos 2.º e 3.º CEB e
secundário, passarão pelos palcos cerca de 4.000 alunos do ensino genérico e utentes de
Instituições de Educação Especial que partilharão, também, aqueles espaços com alunos,
formações artísticas e grupos oficiais da DRE/Educação Artística, dinamizando 20
espetáculos/intervenções artísticas ao longo da semana.
A apresentação dos espetáculos será realizada pela Equipa de Animação da DSEAM, que
apresentará também uma história na “Festa do Jardim”.
Este evento, integrado no Festival do Atlântico, numa organização da Secretaria Regional de
Turismo, Cultura e Transportes, através da Direção Regional de Turismo, colocará nos discursos
falados e escritos, questões e aspetos relacionados com as Artes e com a educação artística.
De entre os principais momentos evidenciamos: Festa no Jardim – (espetáculo com crianças dos
estabelecimentos de educação pré-escolar) no Jardim Municipal; Modalidades Artísticas –
(espetáculos de expressão dramática/teatro; dança, canto coral; instrumental e cordofones
tradicionais madeirenses) na placa central da Av. Arriaga, no Teatro Municipal Baltazar Dias e no
Jardim Municipal; ESCOLartes – espetáculos de simbiose artística na sala Ursa Maior do Madeira
Tecnopolo.

Concurso Regional de Expressão Plástica
No que concerne à 14.ª edição da Exposição Regional H2@rte, esta assume-se como uma
valorização da atividade de educação e expressão plástica no ensino básico, assumindo-se como um
momento propício à articulação e reflexão com temáticas globais atuais.
Deste modo, considerando que 2013 foi declarado pela ONU como o Ano Internacional da
Cooperação pela Água, projetou-se a exposição/instalação artística H2@rte, cujo título agrega o
símbolo químico da água (H2O) e a palavra Arte que reforça o sentido artístico da abordagem do
tema.
A DSEAM, através da Coordenação Regional de Expressão Plástica (CREP), solicitou às escolas do
1.º CEB a criação de um tapete elaborado com materiais de desperdício, com o objetivo de se
unirem depois num só, ao longo da Avenida Arriaga, e assim obter a construção simbólica de um
longo curso de água cujo aspeto formal remete para os coloridos tapetes de flores regionais. A
instalação contará ainda com a inclusão de construções tridimensionais de “criaturas” aquáticas de
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escolas do 2.º e 3.º ciclos, com projetos de Modalidade Artística de Artes Plásticas, que irão
completar o conceito geral da exposição/instalação.
Paralelamente à instalação na Avenida Arriaga, estarão em exibição os trabalhos de desenho e
pintura decorrentes do Concurso Regional de Expressão Plástica “Há vida na água”, no espaço
INFOART da SRT. Esta exposição reúne trabalhos de alunos do 1.º ciclo do ensino básico e préescolar da RAM que ficarão em patentes ao público de 17 a 21 de junho. Pela primeira vez estarão
integrados trabalhos de utentes de Instituições de Educação Especial que farão parte dos
espetáculos de abertura e encerramento da SRA.
A Exposição conta com a participação de 89 escolas do 1.º CEB, 10 escolas dos 2.º e 3.º Ciclos com
projetos de Modalidade Artística de Artes Plásticas e 6 Centros de Atividades Ocupacionais. No
mesmo âmbito serão integrados a Exposição Baleiarte, inaugurada no dia 18, pelas 18:00 no Museu
Casa da Luz e a apresentação dos resultados do concurso de Curtas-metragens organizado pelo
Centro de Atividades Ocupacionais de Machico e que será apresentado na FNAC, no dia 21 de
junho, pelas 11h00.
Carlos Gonçalves
JM

CLIQUE AQUI PARA CONSULTAR MAIS ARTIGOS DE CULTURA
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