
DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS – ESCOLAS E D.E. OSASCO 

 

Nome da Escola / Unidade: 

“Professor Orlando Geríbola” – Diretoria de Ensino Região Osasco                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Nome do (a) Diretor (a): Elton Vinícius  

 

Nome do Projeto / Ação / Evento: 2ª Mostra Cultural de Arte       

 

Tipo do Projeto / Ação / Evento: 

Dança 

O grupo apresentara´ uma mistura de ritmos que vai do Kpop, um ritmo pop sul 

coreano, com a música: Rhythm - ta  de  Ikon,  a mistura do pop e reggaeton de Shakira 

e Maluma  , com Chantaje , e para finalizar o funk soul de Up Town Funk, de Bruno 

Mars. 

Com isso mostraremos a variedade étnica e cultural que os jovens de hoje estão 

expostos graças ao advento das mídias sociais. 

 

 

Objetivo do Projeto / Ação / Evento: 

A 2ª Mostra de Artes das Escolas Estaduais, tem como objetivo: Celebrar a alegria do 

fazer artístico; Proporcionar uma nova experiência que possa aperfeiçoar o trabalho 

elaborado em sala de aula dando vida ao Currículo Oficial do Estado de São Paulo na 

disciplina de Arte; Desenvolver um aperfeiçoamento técnico dentro da modalidade que 

cada participante selecionou para a apresentação; Promover um intercâmbio e 

integração entre as equipes participantes, favorecendo uma reflexão sobre excelência, 

disciplina e aprimoramento técnico, a fim de promover cada vez mais a Inserção no 

contexto de uma escola “Ativa” e “Criativa”, que valoriza os saberes, valores éticos e a 

autoestima. 

 

 

Data de Realização: Agosto a Setembro de 2017 

 

Público Alvo (Tipo / Quantidade): 

Alunos da Escola 

 

 

Organização: 

Professora Cristiane Gomes Assunção 

 

 



Quantidades de Participantes: 

20 alunos 

 

 

Impacto nos Resultados Educacionais da Escola: 

Por meio desse projeto os alunos desenvolveram  a socialização, a formação da 

criticidade, responsabilidade, novas formas de expressão e comunicação, e o trabalho 

em grupo. 

 

 

 

Parcerias Envolvidas: 

Profª. Coordenadora: Vânia 

Profª Elaine 

Prefeitura do Município de Osasco 

 

Imagens  

 

 
 


