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Prezados gestores escolares, 

 
Vimos por meio deste informar sobre a abertura das inscrições 

para o projeto “Muros com Arte”, a ser realizado pela Horizonte 
Educação e Comunicação, parceira da SEDUC/FDE desde 2002.  

O projeto MUROS COM ARTE é um projeto cultural com interface 
educacional, que utiliza o grafite como meio de expressão e vínculos 

com a comunidade local. O objetivo desse projeto é estudar o conteúdo 
sobre a alimentação saudável, discutir cidadania, e finalizar com 

ilustrações que irão representar o pensamento dos alunos e 
consequentemente criar uma relação de pertencimento à escola.  

O trabalho final dos alunos consiste na ilustração da visão deles 
sobre o tema e os professores enviarão as melhores ilustrações da 

escola para concorrer ao “Dia do Grafite”.  

O “Dia do Grafite” consiste em um dia a ser agendado pelas 
escolas vencedoras, quando um grafiteiro profissional irá oferecer um 

workshop para alunos selecionados (o estudante cujo desenho foi um 
dos vencedores e mais alguns a serem escolhidos pela escola).  

No final do processo, um muro na escola será grafitado tendo o 
desenho vencedor como inspiração, contando com a participação dos 

estudantes. Os outros desenhos finalistas serão apresentados na 
Exposição que será organizada e publicados num catálogo, o qual as 

escolas finalistas receberão alguns exemplares.  
Além dos professores e alunos, familiares e a comunidade 

também poderão interagir com o projeto e votar através das mídias 
sociais. 

 
Mais informações serão passadas na Oficina Virtual para os 

Professores participantes. 

 
Para isso, a Diretoria de Ensino – Região Piracicaba solicita 

a inscrição de um professor do componente curricular Arte e/ou 
de Ciências, ambos do Ensino Fundamental - Anos Finais, das 

escolas situadas na cidade de Piracicaba, para representarem a 
unidade escolar no encontro virtual do projeto “MUROS COM 

ARTE”. 
 

Fases do projeto: 
• Oficina virtual (encontro virtual com os professores); 



• Produção dos alunos;  

• Escolhas das escolas; 
• Workshop de grafites; 

• Pintura de muros; 
• Registro em Exposição e catálogo. 

 
Cronograma e etapas do projeto: 

 
• Inscrição para participar do projeto (vagas para 30 escolas): 

de 26/05 à 04/06 por meio do formulário:  
 

https://forms.gle/ALtB6NhVWNwLsVjw6  
 

Encontro virtual com os professores: 11/08/2021 (data sujeita a 
alteração), das 14h às 17h. 

 

 
Mais informações no Link: http://www.muroscomarte.com.br/  

 
 

Atenciosamente, 
 

 
 
 
 

PCNP Silvia Peres 
Projetos Especiais 

 
 
 

De acordo 
 
 
 

Fábio Augusto Negreiros 
Dirigente Regional de Ensino 

https://forms.gle/ALtB6NhVWNwLsVjw6
http://www.muroscomarte.com.br/

