
Na última sexta-feira (14), num evento realizado no Es-
paço Cultural 930, a Secretaria de Educação e Cultura jun-
tamente com o Departamento de Cultura divulgou os nomes 
dos artistas que se classificaram para a etapa Regional do 
Mapa Cultural Paulista.  O programa é uma iniciativa da Se-
cretaria de Estado da Cultura e tem como objetivo identificar, 
valorizar e promover o intercâmbio da produção cultural entre 
os municípios. 

Na noite do evento, a plateia pode acompanhar ainda as 
eliminatórias da categoria Dança, quando foram realizadas 
seis apresentações coreográficas. Após os números de dan-
ça, os nomes dos classificados de todas as categorias foram 
anunciados.

Na categoria Canto Coral se classificou o Coro Municipal 
e na categoria Música Instrumental, o grupo premiado foi o da 
Orquestra de Sopros Itapevi São Paulo (OSISP). Na catego-
ria Artes Visuais se classificaram Rafael Pereira Lima, Sueli 
Andrade e Gianou Viana de Queiroz (artes plásticas). Já os 
classificados em desenho de humor foram Elioenai Piovezan 
e Victor Marcelo. 

A categoria Literatura vai ser representada na próxima 
fase por seis escritores: Marilac Lopes Alves (conto); Elioenai 
Piovezan (conto, crônica e poema); Marcio Azeredo (conto); 
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Durante esse mês, as crianças 
do CEMEB Carlos Drummond de An-
drade participaram de uma atividade 
voltada para o tema solidariedade. A 
ação foi trabalhada com todas as tur-
mas da educação infantil, com o ob-

Alunos da Educação Infantil participam
 da Campanha do Agasalho

Claudemi José dos Santos (crônica e poema); Eduardo Luiz 
Silveira (crônica) e Edmundo Moraes (poema). 

Os artistas do teatro apresentaram nesta fase cinco pe-
ças e a classificada foi a peça “As Três Marias”, do texto de 
Michael Josh. Por fim, das seis apresentações dos grupos 
de dança, o grupo Arte de Dançar se classificou com a co-
reografia Bope. 

jetivo de conscientizar os alunos sobre a importância da Campanha 
do Agasalho.

As crianças aprenderam o que é a campanha, como participar e 
o que doar, e ainda confeccionaram cartazes para divulgar a ação, e 
um mascote para representar a campanha. Para finalizar o trabalho, 
foram selecionadas as melhores produções para ficarem expostas 
na entrada da escola, juntamente com a foto dos autores. 

A coordenadora conta que a ação foi muito proveitosa, pois as 
crianças entenderam o princípio da campanha e levaram muitos aga-
salhos pra serem doados. De acordo com a direção da escola, os 
agasalhos arrecadados durante a atividade serão enviados para o 
Fundo Social de Solidariedade de Itapevi. 


