
CEMEB Franco Montoro promove Sarau Cultural 
para expor produções de alunos 

Ano 2. Nº 269 - 01/04/2014

Durante a última semana, os alunos do CEMEB Gov. André 
Franco Montoro participaram de uma ação cultural e peda-
gógica voltada para poesia. O Projeto Sarau Cultural, que foi 

A encenação da peça “Paixão de Cristo – Uma História de 
Devoção, Amor e Fé”, um dos espetáculos de maior público 
e sucesso da cidade, neste ano será realizada ao ar livre, no 
Centro Municipal de Eventos – Jaci Januário da Silva (Ce-
mip).

A apresentação será feita no dia 18 de abril (Sexta-Feira 
Santa), a partir das 19h30, e o elenco composto por 60 atores 
da Escola Livre de Teatro, 15 munícipes da comunidade cristã 
e mais 30 bailarinos que fazem parte da Escola Livre de Dan-
ça, vêm se preparando desde o início do ano. 

De acordo com a Secretaria de Cultura, Turismo e Juven-
tude, a fim de preservar a qualidade da interpretação, todos 
os textos das cenas foram gravados com antecedência em es-
túdio pelos próprios atores. Com isso, os técnicos terão total 
domínio da operação do áudio, o que vai garantir o êxito na 
apresentação e a satisfação dos munícipes que irão presti-
giar o evento. 

Seguindo a mesma programação dos anos anteriores, os 
fiéis da comunidade católica vão iniciar as comemorações 

Peça “Paixão de Cristo” será 
encenada ao ar livre este ano

desenvolvido pela equipe gestora, envolveu todas as turmas 
da unidade, e teve como principal objetivo aproximar os alu-
nos de produções literárias, incentivando-os a apreciar esse 
tipo de arte. 

Para trabalhar o tema de forma dinâmica e eficaz, todos os 
professores se envolveram no projeto. No processo de aplica-
ção, os alunos pesquisaram sobre o tema, conheceram obras 
e autores nacionais e foram desafiados a produzir uma poesia 
a respeito da cidade em que moram. 

A ação rendeu belas produções textuais, que foram com-
partilhadas pelos alunos na última sexta-feira (28), durante 
uma apresentação que reuniu os pais e a equipe escolar. Além 
de recitar poesias de autoria própria, os alunos também con-
feccionaram cartazes e fizeram encenações. 

De acordo com a direção da escola, o projeto resultou num 
belíssimo evento e contribui ainda para reforçar os estudos 
referentes às Olimpíadas de Português, concurso de redação 
que acontece anualmente.

com uma procissão que começará na Igreja Matriz São Judas 
Tadeu e vai ser encerrada no local do evento, para que todos 
acompanhem a encenação.

O Centro Municipal de Eventos – Jaci Januário da Silva 
(Cemip) está localizado na avenida Rubens Caramez, 1000 - 
Pq. Suburbano. Vale lembrar que a classificação indicativa é 
livre e a entrada gratuita.

Inscrições para tutor presencial da UAB vão até o próximo dia 09
A Universidade Aberta do Brasil (UAB), por meio da Univer-

sidade Tecnológica Federal do Paraná, até o dia 09 de abril es-
tará com inscrições abertas para o processo seletivo de Tutor 
Presencial, no curso de Especialização em Ensino de Ciências.  

O regime de trabalho do tutor presencial é de 20 horas se-
manais, no cumprimento de ações indicadas pelo coordenador 
do curso e/ou pelo coordenador do polo, das quais necessa-

riamente, oito horas aos sábados, nos turnos da manhã e/ou 
tarde. 

Os tutores em atividade farão jus a uma bolsa mensal de R$ 
765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais), que terá duração 
de seis meses e poderá ser renovada conforme as necessidades 
do curso. As inscrições devem ser feitas, por meio do endereço 
http://ead.utfpr.edu.br


