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PROJETO DE ‘DANÇA NA ESCOLA’ PARA O ENSINO INTEGRAL

I-Resumo do projeto
 

O PROJETO DE ‘DANÇA NA ESCOLA’ PARA O ENSINO INTEGRAL consistirá em um

curso que visa ensinar  para todas as turmas do Ensino Fundamental,  do 1º  aos 9º  anos,

atividades voltadas aos diversos tipos de dança, fazendo com que todos os alunos tenham a

possibilidade de enveredar por esta arte, fazendo com que tenham um maior desenvolvimento

pedagógico e de socialização que é uma das metas para a implantação do Ensino Integral em

nossa rede de ensino.  

II-  Descrição das ações/atividade
 

Será realizada uma (01) aula para cada turma por semana em todos os meses que

estiverem registrados no calendário escolar do ano de 2.023, ou seja, do dia 23 de Fevereiro

até o dia 23 de Dezembro do corrente ano. 

O contratado prestará assim um total 14 (quatorze) horas-aula por semana, sendo que

todo o material necessário para o desenvolvimento das aulas será fornecido pela Prefeitura

Municipal de Cândido Rodrigues.

 

Durante o ano letivo ocorrerão eventos em que os alunos poderão demonstrar o que foi

desenvolvido em conjunto com o profissional de danças, como por exemplo um festival musical

com danças dentre outros. 

III- Metas

A ideia  principal  do  projeto  é  a  busca  da  aproximação  dos  alunos  com  a  dança,

proporcionando um diálogo com a realidade local e desenvolver os talentos de cada discente,

oportunizando a eles o contato com técnicas mais aprofundadas desta arte ampliando assim

seu vocabulário visual  e expressivo, conhecer suas mais diversas aplicações, entre outros,

criando assim um legado cultural para o município.
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O que será realizado?

Um projeto de dança com previsão de 10 (dez) meses para os alunos regulamente inscritos

no ensino fundamental de nosso município à partir de 23 de Fevereiro de 2.023 com término

em 23 de Dezembro de 2.023.

Onde será realizado e o motivo da escolha?

As aulas ocorrerão no prédio da Escola Municipal  ‘Rizzieri  Poletti,’ localizada à Rua

Paraná, nº 81 – Centro - Município de Cândido Rodrigues/SP.

Para quem será realizado:

I- Perfil do público-alvo.

 O projeto estimulará a participação e envolvimento para os alunos regulamente inscritos

no ensino fundamental de nosso município.

Quando será realizado

O projeto tem previsão de ocorrer no período letivo de aula de 2.023, ou seja, entre os

meses de Fevereiro a Dezembro seguindo o calendário escolar definido.

.

Cândido Rodrigues/SP, aos 17 de Fevereiro de 2023.

___________________________________________
Wagner Vergilio Pinto de Camargo Junior

Secretário Municipal de Educação
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