REGIONAL PRESIDENTE PRUDENTE
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo
Rua XV de Novembro, 1205 – Vila Dubus
Fone: 3223-2510 – prudente@sieeesp.com.br

“ENFEITES PARA SALA DE AULA E PÁSCOA, COM TÉCNICA
INOVADORA EM E.V.A, PAPEL E TECIDO”
10 de março de 2018, das 8h às 17h – C.H. 8 horas.
Local: RUA: XV Novembro, 1205 - Vila Dubus
TAXA: As escolas em dia com o Sieeesp são isentas de pagamento. Para
demais interessados o custo será de R$ 150,00 por inscrição. As inscrições
deverão ser feitas com Claudilene, até dois dias anteriores a data do curso pelo
telefone
(18)
3223-2510
ou
pelo
e-mail
prudente@sieeesp.com.br das 9h às 17h.

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.
SELMA MAUAD DE OLIVEIRA BACARIN: pedagoga, especializada em
Educação Infantil e Pré Escola, onde atuou por 26 anos. Trabalha atualmente
com Projetos e Leitura no Ensino Fundamental 1, no Colégio Objetivo de
Presidente Prudente. Ministra cursos de Arte Escolar em várias escolas, além de
Oficinas Infantis no SESC dessa cidade e região.
Participou de vários
Congressos de Educação e possui cursos específicos de arte infantil.
OBJETIVO: Fornecer ideias de materiais pedagógicos criativos, orientar ou
ensinar a confecção dos mesmos, levando o professor a desenvolver o gosto
pelas artes, favorecendo o ambiente escolar com visuais atrativos, lúdicos e
pedagógicos, enriquecendo o trabalho do professor de educação infantil.
MATERIAL: E.V.A. de várias cores e estampas, papel colorset liso e
estampado, retalhos de tecido com estampas miúdas, lápis, borracha, régua,
tesoura, caneta permanente, cola Tek Bond n°2, cola branca, fitas, viés,
lacinhos, olhinhos móveis, rendinhas, sinhaninhas, botões coloridos, papel para
molde, canetas coloridas hidrocor, caneta permanente.
Sucata: 2 latas de Nescau baixas (porta lápis)
1 cabo de vassoura, ou meio cabo (cavalo de pau)
1 pé de meia adulto (cavalo de pau)
PÚBLICO ALVO: Professores, e demais interessados.

