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Para: Coordenações Regionais de Ensino e Unidades Escolares vinculadas.

Assunto: Autorização para apresentações de palestras, shows, espetáculos teatrais ou a vidades
similares nas unidades escolares

 

Senhor(a) Coordenador(a) Regional de Ensino e Gestor(a) Escolar,

 

A fim de preservar a qualidade pedagógica e cultural das a vidades desenvolvidas nos
espaços escolares, as propostas para apresentações de palestras, shows, espetáculos teatrais ou
a vidades similares a serem desenvolvidas nos espaços das unidades escolares deverão ser
previamente analisadas pelos gestores escolares e autorizadas pela respec va Coordenação Regional
de Ensino, sendo necessária a apresentação dos seguintes requisitos:

o cio/carta com a formalização de solicitação de acesso à unidade escolar para
desenvolvimento da atividade pretendida;

projeto com a descrição da a vidade proposta, seu(s) obje vo(s), o público a que des na, o
tempo de duração, dentre outros detalhamentos que se fizerem necessários;

análise da pertinência da temática com a proposta pedagógica da unidades escolar; e

documento comprobatório de habilitação específica relacionada à a vidade proposta, quando
esta exigir que seu desenvolvimento se dê por profissional habilitado, sendo obrigatória em
caso de palestras.

Nesse sen do, as unidades escolares deverão analisar as propostas apresentadas e
encaminhá-las para autorização prévia  da respectiva Coordenação Regional de Ensino.

Por fim, rememoro a importância das Coordenações Regionais de Ensino, juntamente
com as unidades escolares vinculadas,  permanecerem atentas à adotação de medidas que
conscientizem e coíbam a publicidade e a comunicação mercadológica no interior de suas unidades.

        

Atenciosamente,

 

Jackeline Domingues de Aguiar

Chefe de Gabinete
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