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Ofício Circular nº  169/2021 –GESTOREMREDE/SEDUC               Recife,  22 de outubro de 2021. 
 
 
Assunto: VII Congresso Internacional SESC de Arte/Cultura 
 
 
Senhores(as)  
GESTORES, VICE-GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFESSORES DAS UNIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 

 

A Secretaria de Educação do Recife, através da Secretaria Executiva de Gestão Pedagógica e em 
parceria com o SESC-PE, convida todos integrantes do GOM a participar do VII Congresso 
Internacional SESC de Arte/Cultura.  

O Serviço Social do Comércio - SESC/PE, por meio da Unidade Executiva em Piedade, realiza desde 
2008, junto com a Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, o Congresso de Arte-Educação, 
contando com a presença de professores, mestres, doutores e educadores, empenhados nas 
discussões e propostas pedagógicas para a prática do ensino/aprendizagem através da 
arte/educação. 

Com o tema "Experiências criadoras: (Dês)memórias nos Desafios do Presente”, realizaremos o VII 
Congresso Internacional Sesc de Arte/Educação, no período de 26 a 28 de outubro de 2021, 
prestando homenagens à Angel Vianna e à Madre Armia Escobar.  Os cursos serão realizados de 3 
a 5 de novembro, para atividades síncronas, e de 6 a 15 do mesmo mês para atividades 
assíncronas.  

Para realizar sua inscrição clic no Link  https://forms.gle/yhZ8yipcPZnHbTLi6 

 

As inscrições podem ser feitas até o dia 25/10/2021 até as 13h. 

 

Mais informações pelo email: gestaopedagogicaadm@educ.rec.br ou pelos telefones 3355-9119 e 
3355-9124. 
 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações e renovamos votos de estima e saúde 
para todas(os). 

 
Atenciosamente, 

 
JULIANA GUEDES 
Secretaria Executiva de Gestão Pedagógica 
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26 a 28 de outubro de 2021  
Formato virtual  



26 a 28 de outubro no formato virtual  

1 
•Debater sobre os principais instrumentos de inovações nos métodos de arte/educação; 

2 

•Promover palestras que alimentem o diálogo entre profissionais  e estudantes das várias 
linguagens artísticas, discutindo  formação, mercado de trabalho e economia criativa; 

3 

•Oferecer cursos de música, dança, teatro, artes visuais, circo, literatura, cinema e economia 
criativa; 

4 

•Homenagear instituições e/ou personalidades que se destacam por sua atuação como 
arte/educadores; 

5 

• Lançar, expor e vender livros de personalidades que desenvolvem trabalhos científicos, 
artísticos e da economia criativa na perspectiva cultural; 

6 

•Realizar apresentações artísticas das várias linguagens para apreciação, reflexão e interação 
entre os participantes. 



1. Tecnologia, Empreendedorismo e Inovação: na criação das (des)memórias em arte/educação 
 

2. Experiências e Criação nos Lugares, Entre Lugares e Não Lugares 
 

3. (Des)memórias Históricas em Arte/Educação  
 

4. (Des)memórias de Formação de Arte/Educadores e Políticas Públicas 
 

5. Desafios para a Arte/Educação Intercultural e o pensamento pós-colonial 
 

6. Mediação Sociocultural Como Experiências Criadoras   
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2.000 •INSCRITOS 

03 •CONFERÊNCIAS 

34 •PALESTRAS 

36 •CURSOS (03 a 15/11) 
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08 • LANÇAMENTO DE LIVROS 

110 • COMUNICAÇÕES ORAIS 

06 •APRESENTAÇÕES CULTURAIS 

01 • LIVRARIA VIRTUAL 

01 • EXPOSIÇÃO VIRTUAL 
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PARCERIA INSTITUCIONAL 

• CONSULADO FRANCÊS 

• CONSULADO AMERICANO 

• INSTITUTO CERVANTES 

APOIO CULTURAL 

• GOVERNO DO ESTADO DE PE 

• PREFEITURA DE JABOATÃO DOS 
GUARARAPES 

• PREFEITURA DO RECIFE 

• ALIANÇA FRANCESA 

SESC-PE| UFPE 

|SEBRAE-PE 
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