
 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

Diretoria de Ensino – Região Diadema 
Rua Cristóvão Jaques, 113, Vila Nogueira, Diadema - SP. CEP: 09942-190  

Tel. 4053-3800 / 4053-4765 - E-mail: dedianpe@educacao.sp.gov.br 

  

 

 

 

 

 

Tutorial  

IV Encontro Cultural – Cultura de Paz e Protagonismo Juvenil 

 

 

O evento é uma das ações propostas pela Diretoria de Ensino da Região de 

Diadema sob a aprovação da Dirigente de Ensino Profa Liane de Oliveira Bayer, e conta 

com a participação das escolas jurisdicionadas a esta Diretoria de Ensino. 

 

A proposta é de promover a educação para a paz, a solidariedade e o respeito pelos 

direitos humanos, por meio de atividades educativas que favoreçam o desenvolvimento de 

valores e aptidões que beneficiem uma Cultura de Paz. 

 

REGULAMENTO: 

 

1 Do Encontro Cultural 

 

1.1 A Diretoria de Ensino Região de Diadema, instituição responsável pela assistência 

de crianças e jovens em idade escolar na rede pública estadual de ensino, com foco no 

processo de ensino-aprendizagem e na formação integral do aluno, institui o IV 

ENCONTRO CULTURAL – CULTURA DE PAZ E PROTAGONISMO JUVENIL. 

1.2 O Encontro Cultural é um projeto de caráter educativo, artístico e cultural, idealizado 

na expectativa de promover o envolvimento de todos os estudantes da Rede numa 

perspectiva de respeito e igualdade. 

 

2 Da Justificativa 

 

2.1 Considerando a importância da disseminação das diferentes culturas existentes nas 

unidades escolares bem como a valorização do protagonismo juvenil, pensou-se em um 

encontro no qual os estudantes pudessem trocar e compartilhar suas diversas 

manifestações culturais promovendo uma concepção de respeito e igualdade entre as 

diferentes culturas. 

 

3 Objetivos 

 

3.1 Preparar as crianças e jovens para participarem de atividades que lhes manifestem 

os valores e os objetivos de uma Cultura de Paz; 

3.2 Ampliar as iniciativas em favor de uma Cultura de Paz empreendidas pelas 

unidades escolares; 
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3.3 Incentivar as crianças e os jovens no despertar do desenvolvimento do respeito 

mútuo.    

 

4 Da Participação 

 

4.1 Por meio de adesão das escolas, poderão participar alunos dos segmentos Anos 

Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio, das 57 unidades escolares estaduais de Diadema. 

4.2 A participação será em grupo, com um número máximo de 10 alunos por escola. 

4.3 A participação no Encontro será feita adesão por meio do preenchimento de 

formulário Google. 

 

5 Das Modalidades 

 

5.1 As modalidades propostas serão: dança, música e teatro. 

5.2  Cada unidade escolar deverá se inscrever em apenas 1 modalidade. 

5.3 A unidade escolar poderá fazer uma única apresentação da modalidade escolhida. 

5.4 Será necessário intitular a apresentação com um nome relacionado à modalidade 

escolhida. 

 

6 Da apresentação 

 

6.1 A apresentação deve estar de acordo com o tema “Cultura de Paz”. 

6.2 O tempo de apresentação será de, no máximo, 5 minutos. 

6.3 A mídia entregue antecipadamente deverá conter uma única música. 

6.3.1 Não serão aceitos improvisos com mídia, CD e pen drive no dia do evento. 

6.4 Será permitido um vídeo ou PPT durante a apresentação como imagem de fundo. 

6.4.1 O vídeo ou PPT deverá estar de acordo com o tema. 

6.5 A escola deverá providenciar a autorização do uso de imagem e do responsável do 

aluno. 

6.5.1 As autorizações deverão ser levadas pelo professor responsável no dia do Evento. 

6.6 Todas as unidades escolares deverão permanecer prestigiando o Evento do início 

ao fim. 

 

6 Das Etapas 

 

6.1 Preenchimento do Formulário Google para adesão ao Evento 

6.2 Entrega da mídia, via protocolo, ao Núcleo Pedagógico. 

6.3 Avaliação do conteúdo da mídia pelo NPE. 

6.4 Envio do cronograma de apresentação às unidades escolares. 

6.5 Apresentação no Evento. 
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7 Do Cronograma 

 

Envio do Tutorial às unidades escolares 21/06/2018 

Preenchimento Formulário Google 25/06/2018 a 17/08/2018 

Entrega da mídia para o NPE 28/09/2018 

Envio do cronograma às unidades escolares 18/10/2018 

Apresentação no Evento 22/11/2018 

 

 

8 Das Disposições Finais  

 

 Caso os critérios descritos neste tutorial não sejam atendidos na íntegra, a 

unidade escolar não poderá realizar sua apresentação no Evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

mailto:dedianpe@educacao.sp.gov.br

