Cronograma dos Projetos Artísticos e Culturais - 2018
Projetos

Ações
Programa de Abertura do Ano Letivo – Aula Inaugural

21/02

Sensibilização das escolas e apresentação dos projetos artísticos e culturais:
Face/TAL/AVE/Prove/EPA/Dance/Feste e Encante nas escolas da rede estadual

26/02 a 03/04

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

06/04 a 17/04

Envio das adesões escolares dos NTE para a Secretaria da Educação

23/04 a 02/05

Participação dos estudantes da rede estadual, da cidade de Salvador e Região
Metropolitana, na 6ª Mostra de Dança da Assembleia Legislativa da
Recesso junino
Projetos artísticos e
culturais

Período/Data

Processo formativo presencial – Debate e orientação para a realização dos projetos
artísticos.
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
Realização dos festivais, saraus, mostras de vídeos, de artes visuais e das aventuras
patrimoniais escolares
Inscrição das obras de arte dos projetos artísticos AVE, Face/TAL/EPA/ Prove/
Dance/ Encante e Feste nos Núcleos Territoriais de Educação (NTE)
Pré-seleção e divulgação das produções musicais, literárias, fílmicas, coreográficas,
teatrais, etc. para os festivais, saraus e mostras Territoriais dos NTE

11 e 12/04
22/ 06 a 02/07
10 a 12/07

23/07 a 31/08
21/09
24/09 a 05/10
08 a 17/10

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 Territoriais.
Encontro Estudantil Territorial – Culminância Territorial dos projetos artísticos
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 Pedro Calmon e realização de oficinas artísticas/literárias para o
desenvolvimento das experiências criativas dos estudantes nas escolas
Inscrições das criações de arte literária em gêneros distintos (poesia, prosa, carta e
cordel)
Concurso Literário
Pedro Calmon: um
homem a frente do
seu tempo

29/10 a 09/11

12 a 20/11

21/02 a 06/07

05/07 a 12/07

Etapa de seleção das criações literárias nas UE

13/07 a 20/07

Inscrições das criações literárias selecionadas nas UE no Núcleo Territorial de
Educação (NTE).

23/07 a 25/07

O envio das inscrições para a Secretaria da Educação via NTE

29/07 a 03/08

A seleção das criações literárias pela comissão julgadora
Divulgação dos finalistas

14 e 15/08
24/08

Curso preparatório para os estudantes finalistas selecionados no Concurso

08 e 09/10

A apresentação e premiação das 20 (vinte) criações de arte literária estudantis
no sarau Literomusical, na Festa Literária Internacional de Cachoeira – FLICA 2018

11 a 14/10

Participação estudantil
em eventos artísticos e
culturais

Fanfarras Escolares

Festa Literária Internacional de Cachoeira - Flica

11 a 14/10

Realização de oficinas artísticas na Flica

11 a 14/10

6ª Mostra de Dança da Assembleia Legislativa da Bahia

11 e 12/04

Participação estudantil na 32ª Fenagro 2018

Data a definir

Exposição das obras do projeto AVE na Alba; MAM; MAB; Espaço cultural dos
Alagados e prédios do Governo do Estado.

Data a definir

Flipelô

Data a definir

Festa Literária de Mucugê

16 a 19/08

Participação em eventos cívicos - Cachoeira

25 de Junho

Participação em eventos cívicos – Salvador e interior

2 de Julho
7 de Setembro

Apoio aos Campeonatos Intercolegiais e Interestaduais de Fanfarras
Escolares

Data a definir

