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Circular nº 338/2018 – NPE  

Osasco, 06 de agosto de 2018. 

Senhores (as) Gestores (as) 

Prezados (as) Coordenadores (as)  

 

Assunto: Programa Cultura Ensina 

 

A Sra. Dirigente Regional de Ensino comunica às unidades escolares, a respeito do 

Programa Cultura Ensina para os alunos da Rede Estadual de Ensino com o intuito de 

aprimorar a formação lúdica e artística das crianças e adolescentes. Trata-se de uma parceria da 

Secretaria Estadual da Educação juntamente com a Fundação para o Desenvolvimento da 

Educação (FDE) e com o apoio da Secretaria Estadual da Cultura. 
O Programa Cultura Ensina terá três ações principais: além das visitas a espaços 

expositivos, como instituições culturais, museus, salas de cinema, locais de apresentação de artes 

cênicas (dança, circo e teatro), espetáculos musicais e eventos literários, haverá também a 

instalação de salas de cinema nas unidades escolares, com acervo de filmes de diferentes 

categorias e gêneros, e a promoção de eventos artísticos e culturais no espaço escolar, de 

preferência nas escolas que participam do Programa Escola da Família. 
Reitera a importância da agilidade à adesão ao programa que deve ser encaminhado à 

Diretoria de Ensino até o dia 09/08/2018, visto que o início das visitas do Cultura Ensina está 

definido para o dia 14 de agosto. 

Para mais informações sobre como participar do Programa Cultura Ensina, acesse os 

links: 

 
http://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/Chamamento.aspx?codigoMenu=334 
 

TERMO DE ADESÃO PARA AS ESCOLAS (clique aqui para fazer o download) 
 

RESOLUÇÃO (clique aqui - arquivo pdf) 
 

PORTARIA CONJUNTA SEE/SED/FDE 1, de 26-07-2018 (clique aqui - arquivo pdf) 
 

ENDEREÇO DAS INSTITUIÇÕES CULTURAIS DA CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO QUE 

AS ESCOLAS VISITARÃO (clique aqui - arquivo pdf) 
 

 

Atenciosamente, 

 

Irene Machado Pantelidakis 

Dirigente Regional de Ensino 
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