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Senhores (as) Professores-Coordenadores (as) EFAI, EFAF e EM 
(Regular e PEIs), 

 
A Diretoria de Ensino em parceria com o Sesc-Piracicaba oferece 

o Curso de Atualização “Arte Contemporânea e Arte Africana” 

voltado aos professores de Artes do Fundamental I, Fundamental 
II e ensino Médio em atuação nas escolas da rede atendida pela 

Diretoria de Piracicaba. 
A) Informações sobre o curso: 

Objetivo: complementar a formação do profissional de Artes em 
seu campo de atuação, as aulas de artes, atualizando- a, ampliando-a 

e aprimorando-a, com a contemporaneidade dos conhecimentos. Serão 
abordadas a Arte moderna e contemporânea e a Arte Africana. No 

primeiro Módulo, Arte moderna e contemporânea, aborda-se o 
panorama atual do assunto, obras e artistas contemporâneos em uma 

abordagem que traz textos, imagens e interação durante a aula. 
Também serão propostas discussões sobre Políticas relacionadas à 

Arte. No segundo módulo, Arte Africana, será apresentada a história 
da arte na África a partir de seus próprios marcos temporais e 

civilizatórios, oferecendo respaldo teórico para entender os aspectos e 

características gerais das culturas africanas para uma melhor 
compreensão da relação desta com as artes do continente e, por fim, 

propõe-se compreender as linguagens plásticas africanas em diálogo 
com as culturas nas quais elas nasceram. 

Duração: 30 horas com certificação pela EFAP (válido para 
Evolução Funcional). 

Período do curso: de 02/10 a 11/12/18 
Datas:  

• Módulo 1 - Dias 2, 9,16,23,30/10 - Arte contemporânea;  
• Módulo 2 - Dias 6,13,27/11 - Arte Africana;  

• Dias 4, 11/12 – Oficinas  
Horário das aulas: das 19 às 22 horas 

Local das aulas: SESC-Piracicaba (Rua Ipiranga, 155, Centro, 
Piracicaba-SP) 

B) Sobre a Inscrição: 



Número de vagas: 20 (serão preenchidas por ordem de inscrição). 
Critérios para inscrição: Ser professor do componente curricular 

de Artes em atuação em sala de aula nos segmentos Fundamental I, 

Fundamental II ou Ensino Médio na rede pública estadual de São Paulo 
em escolas atendidas pela Diretoria Regional de Piracicaba 

Inscrições: A ficha de pré-inscrição deverá ser preenchida até 
22/09/18 através do link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBdST6shJz
OyIpnMR-eC0mhrvT18FmihEV7ozHMj0-

tpIecg/viewform?usp=sf_link 
A lista de inscritos será divulgada dia 24/09/18 (via Rede). 

Os professores selecionados deverão, então, dirigir-se ao SESC-
Piracicaba para confirmar a inscrição nos dias 25 e 26/09. Só 

assim terão garantida a vaga para participar do curso. 
C) Outras informações: 

Segue Regulamento do curso anexo. 
Não haverá dispensa das aulas caso haja choque entre horário do 

curso e horário das aulas do professor na escola. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a PCNP Rosane (3437-
3676) 
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 Fábio Augusto Negreiros  
Dirigente Regional de Ensino 
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