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  O Festival de Arte-Educação da Rede Municipal de Educação (RME), implantado

em 2012, é um evento artístico e pedagógico que promove o acesso aos bens culturais

historicamente construídos, oferendo espaços de criação para a prática, a apreciação e a

reflexão artística para os educandos e a comunidade em geral, abrangendo produções de

todas as linguagens artísticas, sejam visuais, cênicas ou musicais.

O Festival valoriza o trabalho pedagógico e artístico desenvolvido nas Instituições

Educacionais  da  Rede  Municipal  de  Educação  de  Goiânia  (RME),  que  tem  neste  a

oportunidade de apresentar os resultados de uma proposta elaborada a partir de um eixo

norteador, atendendo as necessidades educacionais. 

No  ano  de  2015,  o  Festival  de  Arte/Educação  apresentou  produções  artísticas

cujos temas estavam contemplados no Projeto Político-Pedagógico (PPP) das Instituições

Educacionais (IE), pois a Secretaria Municipal de Educação compreende que valorizar e

divulgar o trabalho que cada IE está desenvolvendo é de fundamental importância, pois o

projeto educacional  de uma instituição é o que lhe confere identidade e revela a sua

função social na sociedade.

Toda Instituição Educacional tem objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir e

sonhos a realizar, e o PPP é elaborado como uma forma de organizar estes anseios.  É

ele que permeia todos os espaços e tempos escolares e se traduz no todo da organização

da IE, a qual assume sua função não só através dos conhecimentos sistematizados que

socializa, mas pela experiência social, cultural e intelectual que oportuniza ao educando,

ao educador e ao gestor. Portanto, para 2016, o Festival também contemplará  os temas

propostos nos Projetos Político-Pedagógico das IE.

O  formato  de  apresentação  do  Festival  de  Arte/Educação  tem  por  objetivo

incentivar as produções artísticos pedagógicas dos educandos e deste modo, oferecer

estrutura  adequada  para  as  apresentações  artísticas,  além  de  promover  trocas  de

experiências por meio de intercâmbios culturais.


