Rede nº 225/18
Data: 10/04/2018

Assunto: CAMPANHA #MOSTRA JUNTOS SEMPRE - 2018

Prezados Diretores,

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), considerando a importância de incentivar a produção artística e
cultura; propor desafios à criatividade e desenvolver a comunicação entre
alunos da rede estadual de ensino institui a #MOSTRA JUNTOS SEMPRE –
2018, segue em anexo o regulamento completo.

Objetivos:
• Desafiar a criatividade e o imaginário, estimulando e desenvolvendo a
comunicação entre alunos e alunas da rede pública estadual;
• Desenvolver a criatividade e a relação simbólica entre as linguagens
verbal e não verbal;
• Estimular a cidadania e a reflexão sobre a inclusão e o respeito às
diferenças individuais;
• Despertar o espírito de coleguismo e solidariedade na escola, entre
pares, independentemente da situação física, emocional e intelectual;
• Promover e divulgar as produções de alunos e alunas da rede pública
estadual de ensino.
Público Alvo: Alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, Ensino
Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio Regular, matriculados e
frequentes, das escolas da rede estadual de ensino.

Temas:
•
•

Apoio à colega em ambiente hospitalar e/ou tratamento de saúde;
Acolhimento à colega que volta à escola depois de afastamento por
motivo de saúde.

Categoria: Manifestações em diferentes linguagens tais como: desenho; vídeo;
poesia; mensagem; música e outras.

Critérios de participação:
• A participação dos alunos se dará por adesão da escola;
• O trabalho poderá ser realizado individualmente ou em grupo;
• 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.
Cronograma:
FASE

PERÍODO

Fase ESCOLA

02/04 a 04/05 de
2018

#MOSTRA JUNTOS
SEMPRE – 2018

23 e 24 de maio
de 2018

OBSERVAÇÕES
Encaminhamento das obras e
postagem dos vídeos e das
músicas até 07/05
3º CONGRESSO APOIO AO
ESCOLAR EM TRATAMENTO DE
SAÚDE

Havendo dúvidas entrar em contato com PCNP Andrea Valete pelo telefone
2209-7306.

Atenciosamente

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino – Região Norte 2

