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Senhores Diretores e Professores Coordenadores ( EFAF e EM) 

 
A Secretaria da Educação e FDE lançam o Programa Cultura Ensina 

para alunos da rede estadual de ensino. 
Com o intuito de aprimorar a formação lúdica e artística das crianças e 

adolescentes, a Secretaria Estadual da Educação lança o Programa 
Cultura Ensina, juntamente com a Fundação para o Desenvolvimento 

da Educação (FDE) e com o apoio da Secretaria Estadual da Cultura. 

O Programa visa proporcionar a alunos dos Ensinos Fundamental e 
Médio a possibilidade de fruição cultural por meio do acesso a 

experiências educativas em diferentes instituições culturais e artísticas 
(bens e produções) presentes no Estado de São Paulo. 

Em Piracicaba, três instituições culturais foram selecionadas para a 
primeira etapa do Programa, são elas:  

• Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes; 
• Pinacoteca Municipal Miguel Dutra; 

• Salão Internacional de Humor. 
Todas as escolas, neste primeiro momento, deverão ler e assinar o 

Termo de Adesão e Compromisso (anexo) e encaminhar à Diretoria de 
Ensino, impreterivelmente, até dia 17-08-2018; 

 Entregar aos pais uma carta (anexo) onde consta apresentação do 
programa e também será autorização da visita, que deve estar em 

posse dos dois professores que serão responsáveis pelo 

acompanhamento da visita ao local selecionado; 
Os professores responsáveis ( 2 por visita) deverão  

NECESSARIAMENTE apresentar ao motorista do ônibus  lista 
contendo o Nome dos alunos, RA ou RG e data de nascimento;  

O ônibus tem capacidade para 40 alunos, e TODOS os lugares devem 
ser preenchidos; - O rendimento escolar não deverá ser critério de 

escolha do aluno/classe que participará da visita; 
O destino da visita, data e hora são selecionados pelo sistema. Se a 

escola entender que não pode participar no dia indicado, deve 
IMEDIATAMENTE entrar em contato com André do PCNP de Historia 

34373375, mas não garantimos o reagendamento; 
O ônibus chegará na escola com antecedência de uma hora e trinta ao 

horário da visita; 
Os alunos receberão kit lanche; 



Contratação do transporte e lanche ficarão a cargo da Diretoria de 
Ensino 

Anexo conta lista das escolas selecionadas para participar do programa 

nos meses de agosto e setembro; 
Os anos e séries devem ser respeitados; tendo liberdade para escolha 

da turma, que deverá ser levada inteira; 
As escolas de Águas de São Pedro, São Pedro, Charqueada, Saltinho e 

Santa Maria da Serra irão participar das atividades a partir de outubro. 
Atenciosamente, 

 André Calazans 
PCNP - História 

 
De acordo 

 
Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 


