SIEEESP - REGIONAL BAURU
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo
Praça Rodrigues de Abreu, 1-34 – Centro – Bauru / SP.
Fone: (14) 3227-8503 bauru@sieeesp.com.br

DESENVOLVENDO ATIVIDADES CRIATIVAS PARA CURSOS DE
FÉRIAS E OUTRAS PRÁTICAS EM SALA DE AULA
11 de Novembro de 2017, das 8h às 17h – C.H. 8 horas.
Local: Praça Rodrigues de Abreu, 1-34 – Centro – Bauru / SP.
Taxa: As escolas em dia com o Sieeesp são isentas de pagamento. Escolas inadimplentes e
demais interessados o custo será de R$ 150,00 por inscrição.
Inscrições: As inscrições deverão ser feitas com Cássia até 02 dias anteriores ao curso, pelo
telefone (14) 3227-8503 ou e-mail bauru@sieeesp.com.br das 8h às 16h.
OBS: Haverá tolerância de no máximo 10 minutos para eventuais atrasos. O NÃO
COMPARECIMENTO gera SUSPENSÃO DE 60 DIAS. Não será efetuada a entrega de certificado a
quem não permanecer até o final do curso.
NEUSA CASTRO: Formada e Pós Graduada em Arte Educação e Artes Cênicas. Iniciou sua
carreira na Educação em 1983. Trabalhou com várias séries desde a Educação Infantil até o
Ensino Superior. Atuou na Diretoria de Ensino Sul 3 onde desenvolveu diversos trabalhos ligados a
Secretaria de Educação e Cultura. Ministra há mais de 15 anos cursos e palestras com a finalidade
de ampliar o conhecimento artístico e artesanal dos professores. Atua na Tv Ra tim Bum, com o
programa 1,2,3 agora é sua vez. Entre outros. Ministra cursos de capacitação e worshop no
SIEEESP a mais de 20 anos.
SÍNTESE: Apresentar e desenvolver o trabalho artístico que auxiliem no desenvolvimento
psicomotor dos alunos através de atividades com papeis diversos com novas ideias.
• Quilling básico: técnica de criar e decorar com papel enrolado.
• Dobraduras. Técnicas de dobradura diversas ( com quadrados e circulos )
• Cartões com recorte, colagem e Kirigame.
• Recortes e montagens diversas com papeis.
Aplicar esta técnica como elementos de atividades de ferias e demais datas, lembranças, etc.
Vamos aprender também a confeccionar e desenvolver vários cortes utilizando as técnicas.
Este curso usa dobraduras como recurso motivador.
O curso é totalmente prático, portanto é necessário que todos participantes tenham os
materiais.
MATERIAL: Papel colorido de 120 gr ou mais, cola branca e bastão, tesoura, cola quente e
extensão, lápis, lápis de cor ou giz de cera, canetinhas, régua, borracha, retalhos cartolina
colorida, papel para dobradura diversos tamanhos.
PÚBLICO - ALVO: Educadores e demais interessados.

