OBJETIVOS GERAIS
 Interagir com a juventude, por intermédio das linguagens artísticas, e chegar mais perto
de seu universo, promovendo valores essenciais para a motivação do viver e para o
rompimento com o modelo rígido de ensino e de aprendizagem ainda presente na
educação brasileira.
 Explorar o potencial educativo, estimulando a criação de obras de artes no ambiente
escolar, assim como a valorização das expressões culturais regionais.
 Promover um ambiente educacional prazeroso, no qual a cultura, a arte e a educação se
expressem em sintonia, contribuindo para transformar a escola em um ambiente vivo e
significante para os jovens.
 Contribuir para a formação da intelectualidade e espiritualidade (ético e artístico) e, com
isso, abrir caminhos literários para a participação social.

SÍNTESE GERAL PARA TODOS OS PROJETOS
Os projetos são desenvolvidos pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia desde 2008 nos
contextos escolares, demarcando um novo tempo na história da educação baiana, no processo
educativo e na formação cultural dos estudantes. Trata-se de projetos pioneiros, de caráter
educativo e artístico, pois entende a arte como objeto de ampliação do conhecimento e o
estudante como produtor dos projetos artísticos e culturais.
O projeto Festival Anual da Canção Estudantil (Face) é uma experiência pioneira de
implementação de políticas culturais com a juventude estudantil, no campo da arte musical.
O projeto Artes Visuais Estudantis (AVE) é parte integrante do desenvolvimento de políticas
culturais com a juventude estudantil, para a promoção das diversas linguagens artísticas no currículo
escolar, por intermédio da criação e exposições das artes visuais estudantis nas escolas da rede
estadual de ensino.
O projeto Tempos de Arte Literária (TAL) é uma experiência pioneira, de caráter educativo,
artístico- literária e cultural, que vem sendo desenvolvida pela Secretaria da Educação do Estado
da Bahia, desde o ano de 2009, configurando-se como o maior projeto de arte literária com a
juventude estudantil, demarcando um novo tempo na história da educação baiana, nos processos
educativos, nas experiências criativas e na formação literária e cultural dos estudantes da rede
estadual.
O projeto Educação Patrimonial e Artística (EPA) vem sendo desenvolvido, na rede estadual de
ensino, desde 2012. Trata-se de experiências em políticas culturais com a juventude estudantil,
para avivar o debate e incrementar as práticas culturais nos campos da história, da arte, do
patrimônio, da juventude e da democratização desses saberes e dos espaços históricos, com
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vistas à identificação do patrimônio baiano, a preservação da memória cultural e a apropriação
do conhecimento da história cultural baiana.
O Produção de Vídeos Estudantis (Prove), de natureza educativa, artística e cultural incentiva as
aprendizagens múltiplas e os processos criativos, por meio da experiência artística/fílmica
realizada com a utilização dos recursos tecnológicos, tais como: aparelhos celulares, câmeras
fotográficas ou filmadoras. Com esse projeto, é possível desenvolver o potencial estudantil, a
criação de roteiros, a gravação e edição de vídeos no ambiente escolar, para a produção e
diversificação de saberes, produzidos pelos.
O projeto Encontro de Canto Coral Estudantil (Encante) propõe a implementação do Canto
Coral nos contextos escolares da rede estadual de ensino, a fim de desenvolver atividades de
iniciação à percepção musical, técnica vocal e dicção, para exercitar a experiência musical,
vocal, bem como promover a realização do encontro de corais.
O projeto Dança Estudantil (Dance) vem sendo desenvolvido na rede estadual de ensino, desde
2014, e trata-se de experiências em políticas culturais com a juventude estudantil. Assim como
acontece com as outras formas de apreensão de saberes, a dança, expressa, através do corpo, a
pluralidade cultural das sociedades.
O projeto Festival Estudantil de Teatro (Feste) trata-se de experiências em políticas culturais com
a juventude estudantil, para avivar o debate e incrementar as práticas artísticas e culturais nos
campos da história, da arte, do patrimônio, da juventude e da democratização desses saberes,
com vistas ao desenvolvimento das artes cênicas nos contextos escolares.
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