Release da Palestra de Cultura e Arte realizada no dia 13/06/2016 na E.E. Cândido de Moura

Implementando as ações e projetos pedagógicos desenvolvidos pelo grupo
gestor da Unidade de Ensino E.E. Professor Cândido de Moura, especificamente o Projeto
“Quem falta faz falta”, visando a motivação, autoestima e incentivo à cultura e arte nos alunos,
no dia 13/06/2016 foi realizada Palestra de Cultura e Arte e pintura em mural na Escola.
A Palestra e pintura foram realizadas pelo talentoso profissional itapirense
José Flávio Audi, psicólogo e artista plástico, que esteve presente no período da manhã e tarde
do referido dia.
Inicialmente, José Flávio, ministrou sua Palestra, onde os alunos ouviram
atentamente suas experiências, sua história de vida acadêmica, sua trajetória profissional e
puderam interagir com perguntas e opiniões.
Posteriormente, iniciou-se o trabalho de pintura em um espaço do pátio da
Escola, onde o profissional começou a executar uma mandala, sendo atentamente observado
pelos alunos, professores, funcionários e grupo gestor, deixando todos os espectadores
encantados com sua agilidade, harmonia das cores e sua criatividade, despertando em todos
um novo olhar para a arte.
Diante da repercussão positiva do evento, alguns alunos com dom e aptidão
para a arte, demonstraram interesse e se manifestaram para estar aplicando o aprendizado
em ações de manutenção e melhoria visual na estrutura física da unidade escolar, ou seja,
pintar e grafitar paredes, portas e muros pichados. Tal ideia foi prontamente bem
recepcionada pelo grupo gestor e docentes, que estarão se organizando para viabilizar a ideia.
O evento foi idealizado e organizado pela Mediadora Márcia de Jesus de
Oliveira, com o apoio da Diretora da Unidade Escolar Luci Aparecida Viola Cruz e sua equipe
gestora e corpo docente.
Concluímos que esta atividade diferenciada foi de suma importância para
despertar um novo olhar para a educação, a arte e estimular o protagonismo juvenil dentro do
ambiente escolar.

