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Senhores (as) Diretores (as) e Professores-Coordenadores (as) EFAI, EFAF, 

EM e PEIs, 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo em parceria com o 

Hospital São Paulo e com a Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da 

Medicina – SPDM institui a #MOSTRA JUNTOS SEMPRE – 2018, com os 

temas: “Apoio a colega em ambiente hospitalar e/ou em tratamento 

de saúde” e “Acolhimento a colega que volta à escola depois de 

afastamento por motivo de saúde”.  

O objetivo é salientar a importância de incentivar a produção artística e 

cultural, propor desafios à criatividade e desenvolver a comunicação entre 

alunos da rede estadual de ensino. 

As categorias para os trabalhos são 

• desenho;  

• vídeo;  

• poesia;  

• mensagem;  

• música  

• outras.  

O público-alvo são alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais; 

Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio Regular, 

matriculados e frequentes, das escolas da rede estadual de ensino. 

A participação dos alunos se dará por adesão da escola.  
O trabalho poderá ser realizado individualmente ou em grupo e o(s) 

aluno(s) deverão escolher, um(a) professor(a) orientador(a), que será 
responsável pelo acompanhamento de todo o processo de produção da obra 

e também pela sua autenticidade. 
Em caso de adesão, as escolas deverão pesquisar e promover discussões 

interdisciplinares sobre o tema.  



O aluno deverá optar por uma das linguagens para o desenvolvimento do 

trabalho e poderá apresentar até 02(dois) trabalhos em diferentes 
linguagens, entre elas: 

A) DESENHO: poderá ser desenvolvido em qualquer tipo de técnica. O 
aluno deverá criar, desenvolver e finalizar o desenho em papel tamanho A4. 

B) MENSAGEM: produzir uma mensagem e registrar a obra em letra 

legível em papel tamanho A4. 
C) POESIA: produzir uma poesia e registrar a obra em letra legível em 

papel tamanho A4. 
D) VÍDEO: deverá ter duração de até 01(um) minuto, ser gravado de 

forma caseira ou profissional, com boa qualidade sonora e de visualização. O 

vídeo deverá ser inédito, mas poderão ser utilizados trechos de vídeos, 
áudios, imagens, fotos, sons, textos e entrevistas. Na produção do vídeo, 

todo o material pesquisado e utilizado, deverá conter: crédito/fonte; data da 
pesquisa na internet, preservando os direitos autorais do material utilizado 
como referência. 

E) MÚSICA: produzir letra e música de no máximo 03(três) minutos. A 
música deverá ser gravada de forma caseira ou profissional, com qualidade 

sonora audível. 
 

As fases da Mostra são duas.  
 
Primeira fase: de 02/04 a 04/05/2018 

 
A primeira fase será realizada nas escolas. Durante essa etapa, a escola 

deverá promover a divulgação do concurso por meio da realização de 
eventos, envolvendo e dinamizando o tema para toda a comunidade escolar. 

 

Segunda fase: até 07/05/2018 
 

Terminada a primeira fase, o envio das obras produzidas nas escolas à 
Secretaria da Educação (SEE) deve ser realizado assim: 

 

• DESENHOS/MENSAGENS/POESIAS: Enviar à SEE até 
07/05 de 2018. A Escola deverá encaminhar todas as obras 

produzidas, devidamente embaladas, sem enrolar ou dobrar para a 
SEE juntamente com os documentos abaixo relacionados: 

· Ficha de inscrição (anexo I); 

· Autorização do Responsável (anexo II); 
· Declaração de Liberação de Direitos Autorais (anexo III). 

 
• VÍDEOS E MÚSICAS: postagem até 07/05 de 2018. 

A Escola deverá postar no YouTube com o seguinte padrão: 

1) No campo Título colocar o Título e o nome #MOSTRA JUNTOS SEMPRE 
– 2018 

2) No campo Descrição colocar o nome da Diretoria de Ensino, Escola e 
nome dos participantes e professor/a orientador/a. 

O professor orientador acompanhará a correta postagem no YouTube e 

deverá enviar os documentos abaixo relacionados à SEE até 07/05 de 2018: 
· Ficha de inscrição (anexo I); 

· Autorização do Responsável (anexo II); 
· Declaração de Liberação de Direitos Autorais (anexo III). 



O endereço para envio das obras produzidas é: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

A #MOSTRA JUNTOS SEMPRE-2018 pertence às atividades do 3º 

Congresso do Estado de São Paulo no Apoio ao Escolar em Tratamento de 
Saúde a ser realizado na EFAP no período de 23 e 24 de Maio de 2018. 

A Equipe Gestora do referido Congresso definirá os trabalhos que serão 
expostos na #MOSTRA JUNTOS SEMPRE – 2018. 

Os trabalhos enviados à SEE, poderão compor a #MOSTRA VIRTUAL 

JUNTOS SEMPRE-2018 nos sites da SEE e do referido Congresso. 
 

OBS. 1: Solicitamos o auxílio dos professores de Ciências e Biologia 
(interlocutor de saúde na escola) quanto ao tema.  

OBS. 2: Lembramos que, nas Escolas de Programa Integral, os alunos 
acolhedores podem assumir esses trabalhos. Nas demais escolas, solicitamos 
o apoio dos mediadores de conflito.  

 
Caso a escola decida aderir do projeto, pedimos que informem essa 

intenção ao Núcleo Pedagógico da Diretoria de ensino. Enviar e-mail ao 

nucleopedagogico@derpiracicaba.com.br e, como Assunto, Adesão 

#MOSTRA JUNTOS SEMPRE. Citar, no corpo do e-mail, além do nome da 

escola, que obras (DESENHOS/MENSAGENS/POESIAS/ VÍDEOS/ MÚSICAS) 

foram produzidas e enviadas. 

Quaisquer dúvidas, tratar com o Núcleo Pedagógico: Luciana (3437-

3387), Marly (3437-3393) ou Rosane (34373687).  

 

Núcleo Pedagógico 

De acordo Fábio Augusto Negreiros  

Dirigente Regional de Ensino 
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