Cronograma dos Projetos Estruturantes 2017
Projetos
 Artes Visuais
Estudantis – AVE
 Dança Estudantil Dance
 Encontro de Canto
Coral Estudantil –
Encante

Ações
Programa de Abertura do Ano Letivo – Aula Inaugural
Lançamento do Concurso Literário Gregório de Mattos: o Boca do inferno

 Produção de Vídeos
Estudantis - Prove
 Tempos de Arte
Literária – TAL
 Festival Estudantil
de Teatro – Feste

08/02

Sensibilização das escolas e apresentação dos projetos artísticos e culturais:
Face/TAL/AVE/Prove/EPA/Dance/Feste e Encante nas escolas da rede estadual de 13/02 a 17/03
ensino.
Videoconferência – Arte e Cultura nos contextos escolares: uma homenagem aos
14/03
170 anos de Castro Alves
Concurso Literário Gregório de Mattos: O Boca do inferno


 Educação Patrimonial e
Artística - EPA
 Festival Anual da
Canção Estudantil  Face

Período/Data






Sensibilização e mobilização de gestores, coordenadores, professores e
estudantes para a criação de espaços para o exercício da leitura e da criação
literária nos contextos escolares, articulando o debate dos projetos artísticos
e literários à temática de Gregório de Mattos.
Realização de oficinas para o desenvolvimento das experiências criativas dos
estudantes nas escolas.
Criações de arte literária em gêneros distintos (poesia, prosa, carta e cordel).
Curso preparatório, para os estudantes que tiveram as suas obras
selecionadas (outubro).
A apresentação e premiação das 20 (vinte) criações de arte literária
estudantis ocorrerão no sarau Literomusical, na Festa Literária Internacional
de Cachoeira em 2017 (outubro).

15/03 a 31/10

Envio das adesões escolares dos Projetos Artísticos para os Núcleos Territoriais de
Educação.

20/03 a 31/03

Envio das adesões escolares dos NTE para a Secretaria da Educação.

03 a 12/04

Participação dos estudantes da rede estadual (NTE 26 – Salvador) na 5ª
Mostra de Dança da Assembleia Legislativa da Bahia.

Abril (data a definir)

Oficinas literárias, musicais, visuais, fílmicas, teatrais, fotográficas e coreográficas
para o exercício das criações artísticas desenvolvidas nas escolas e aventuras
patrimoniais nos bairros e na cidade.
Experiências criativas – leituras, produção textual e criações artísticas nas salas de
aula. Inscrição das criações artísticas nas escolas.
Videoconferência - Orientações dos Projetos Artísticos para a realização dos
Projetos Artísticos.
5º Encontro Estudantil da Rede Estadual: ciência, arte, esporte e cultura –
culminâncias dos projetos estruturantes 2016 (Face, TAL, AVE, EPA, Prove, Dance,
Feste e Encante).

17/04 a 21/06

10/05
20 a 22/06

Curso preparatório dos finalistas do Tal

15/06 a 20/06

Curso preparatório dos finalistas do Face

15/06 a 20/06

Curso preparatório dos finalistas do Feste

17/06 a 22/06

Curso preparatório dos finalistas do Dance

18/06 a 22/06

Curso preparatório dos finalistas do EPA

18/06 a 21/06

Curso preparatório dos finalistas do Encante

19/06 a 22/06

Cursos de aperfeiçoamentos para os finalistas do AVE, Prove

20 a 22/06

Culminância do Encante, AVE e TAL

20/06

Culminância do Encante, EPA e Prove

21/06

Culminância do Encante, Dance, Feste e Face

22/06

Recesso junino
Realização dos festivais, saraus, mostras de vídeos, de artes visuais e das aventuras
patrimoniais escolares.
Gravação da canção finalista da escola.
Inscrição das obras de arte dos projetos artísticos Face/TAL/EPA/Dance/ Prove/
Encante/Feste e AVE nos Núcleos Territoriais de Educação (NTE)
Videoconferência do projeto A Arte de Contar História(s) –

22/ 06 a 02/07
03/07 a 04/08
07/08 a 18/08
16/ 08 (manhã e tarde)

Pré-seleção e divulgação das produções musicais, literárias, fílmicas, coreográficas,
teatrais, etc. para os festivais, saraus e mostras territoriais dos NTE.
Cursos preparatórios dos estudantes finalistas para as culminâncias territoriais:
festivais, saraus, mostras e álbuns das aventuras patrimoniais nos NTE
Festivais, Saraus, Mostras de artes visuais, fílmicas, teatrais, coreográficas e
álbuns patrimoniais regionais/Encontro Estudantil da Rede Estadual: ciência,
arte, esporte e cultura nos NTE.
Gravação em estúdio da canção finalista de cada NTE
Participação das obras de arte estudantis na Festa Literária Internacional de
Cachoeira (Flica)
Inscrições das produções finalistas dos projetos Face/TAL/Dance/AVE/Prove/
Encante/Feste e EPA na Secretaria da Educação
Participação dos finalistas dos projetos artísticos Face, AVE e TAL na 30ª
Fenagro 2016.
Pré-seleção e divulgação dos finalistas do Face/TAL/Dance/Prove/Feste que
participarão do 6º Encontro Estudantil.
6º Encontro Estudantil da Rede Estadual: ciência, arte, esporte e cultura –
culminâncias dos projetos estruturantes (Face, TAL, AVE, EPA, Prove, Dance,
Feste e Encante).

21/08 a 31/08

01/09 a 27/10

Outubro (data a definir)
30/10 a 10/11
A definir
05 a 06/12 (manhã e tarde)
Junho de 2018 (data a definir)

