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Nome da Unidade: Diretoria de Ensino Região Osasco                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Nome do (a) Diretor (a): Irene Machado Pantelidakis – Dirigente Regional de Ensino 

 

Nome do Projeto / Ação / Evento: MAEE – 2017     

 

Tipo do Projeto / Ação / Evento:  

2ª Mostra de Arte das Escolas Estaduais de Osasco 

Evento reunindo 36 escolas, cada uma apresentando um ou mais números de danças, 

bandas, cantores e cantoras, teatro e artes visuais. O evento aconteceu no SESC – 

Osasco, Tenda 01. 

 

 

Objetivo do Projeto / Ação / Evento:   

O currículo de Arte explora a vivência das diferentes linguagens artísticas, ficando a 

cargo do professor de arte motivar e explorar a capacidade de seus alunos. As 

manifestações artísticas em sala de aula ou nas festividades e Mostras culturais de suas 

Escolas podem e devem sair dos “muros da escola” e saíram. Ganharam um evento que 

ofereceu oportunidade de participar de um contexto artístico mais amplo possibilitando 

desse modo, o enriquecimento do repertório cultural. Em 2016 a primeira MAEE e 

agora em setembro a segunda. A MAEE – 2017 teve como objetivo valorizar nossos 

talentos, tendo como referência o Currículo Oficial do Estado de São Paulo. 

 

Data de Realização: 20 e 21 /09/2017 

 

Público Alvo (Tipo / Quantidade): 

Estiveram presentes no Evento: 

36 Unidades Escolares; 478 participantes, entre alunos e professores envolvidos com o 

projeto, PCNPs, pais, amigos, autoridades como Secretário de Cultura do Município, 

representante da equipe técnica de Arte da CGEB/SEE, Supervisores de Ensino e a 

Dirigente Regional de Ensino Região Osasco. 

 

 

Organização: 

Elenice da Silva – NPE – Osasco 

 

 

Quantidades de Participantes: 

478 pessoas assinaram o Livro de presença. 



 

Impacto nos Resultados Educacionais:  

A Mostra de Arte é um processo que se inicia em sala de aula com os planos de 

aulas dos professores. Em Orientações Técnicas fazemos um trabalho de visitação 

em Espaços de Cultura e motivação para explorar da melhor forma possível tudo 

que envolve Arte. A nossa motivação “contamina” os alunos, que já têm em si 

todas as possibilidades artísticas do humano. O trabalho é constante e quando 

nossos alunos encontram o palco do Sesc – Osasco, algo “mágico” acontece. 

Nossa Primeira MAEE contou com 29 Escolas, no evento deste ano 36 e os alunos 

estão motivados já para o outro ano. Depoimentos de professores demonstram que 

o evento e a preparação para o mesmo, oferecem um lugar ao aluno, que se sente 

respeitado e valorizado, portanto motivado não só para a disciplina de Arte, como 

também para as demais atividades. 

 

 

No decorrer do projeto, percebemos que as habilidades que envolvem a construção 

do conhecimento foram desenvolvidas. Foram trabalhadas também habilidades 

que envolvem a leitura e a escrita, muito utilizada para produzirem os relatos 

textuais do projeto. 

 

Foram trabalhadas habilidades que desenvolvem o estímulo à estética na 

produção. 

 

 

 

 Parcerias Envolvidas: 

SESC – Osasco, Secretaria da Cultura do Município, FTD, Lumen  e Wibe. 
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