
 
 
CIRCULAR nº 019 /2013 

Bauru, 11 de junho de 2013. 
 
 
 

De: Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais/DPPPE 

Para: Unidades Escolares de Ensino Fundamental 

Assunto: Curso de Formação: A Cidade que é a Nossa Cara – Bauru 2013. 

 
Esta Secretaria, por meio do Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas 

Educacionais, vem divulgar junto aos professores da área de Arte a realização da edição 

2013 do Projeto “A Cidade que é a Nossa Cara”, uma iniciativa do Instituto Arte na Escola 

em parceria com a UNESP e Secretaria Municipal da Educação. Trata-se de um curso de 

formação continuada na área de Arte que acontecerá entre os dias 29/06/2013 (sábado) e 

06/07/2013 (sábado). Segue cronograma: 

 

Data Horário Carga Horária Atividade Prevista / Local 

29/06/2013 (sábado) 14h às 18h (4 horas) 
Passeio de ônibus pela cidade 

registrando alguns locais. 

30/06/2013 (domingo) 09h às 12h (3 horas) Atividades de estudo – NAPEM. 

01/07/2013 (segunda) 19h às 22h (3 horas) Atividades de estudo – NAPEM. 

02/07/2013 (terça) 19h às 22h (3 horas) Atividades de estudo – NAPEM. 

03/07/2013 (quarta) 19h às 22h (3 horas) Atividades de estudo – NAPEM. 

04/07/2013 (quinta) 19h às 22h (3 horas) Atividades de estudo – NAPEM. 

05/07/2013 (sexta) 19h às 22h (3 horas) Atividades de estudo – NAPEM. 

06/07/2013 (sábado) 09h às 12h (3 horas) Atividades de estudo – NAPEM. 

 

O curso possibilitará um importante momento de reflexão sobre as relações entre 

as manifestações artísticas e o meio urbano. A carga horária deste cronograma inicial é 

de 25h presenciais e 11h de pesquisa, totalizando 36 horas.  

Alguns desdobramentos poderão acontecer durante o segundo semestre e dentre 

as possíveis atividades destacamos: elaboração e aplicação de projetos nas escolas, 

viagem de estudos para São Paulo e um seminário visando à socialização das 

experiências adquiridas pelos professores ao final dos trabalhos. Essas atividades 

subsequentes serão apresentadas no transcorrer da semana de estudos e orientadas por 

tutores destacados para esse fim. Sendo assim, solicitamos aos professores de Arte 
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interessados em participar do curso que enviem os dados a seguir até às 12h do dia 

17/06/2013, para o e-mail josebertizoli@bauru.sp.gov.br: 

 

Nome: 

Data de nascimento: 

RG: 

CPF:  

Curso de formação inicial (Graduação): 

Instituição em que cursou: 

Ano de conclusão: 

Escola: 

 

Serão oferecidas inicialmente 15 (quinze) vagas, no caso de haver um número 

excedente de interessados será realizado um sorteio público na sede da Secretaria 

Municipal da Educação, às 15h do dia 17/06/2013, na presença de nossos técnicos. 

Maiores informações, favor entrar em contato com Prof. José Vitor, Coordenador da Área 

de Arte deste Departamento, pelo telefone 3226-4185 / 3234-4693 ou pelo e-mail 

josebertizoli@bauru.sp.gov.br. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

   

_________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Vera Mariza Regino Casério 
Secretária da Educação Municipal 

___________________________________ 

Prof.ª Esp. Fernanda C. Bechara Fantin 
Departamento de Planejamento, Projetos e 

Pesquisas Educacionais 
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