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Olá, 

é com muito orgulho que comunicamos a inscrição de 196 professores e 

Unidades Escolares para participar do PROJETO LEITURAS DA DANÇA 2020, 

realizado pelo Instituto Caleidos e Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. 

Agradecemos a todxs pelo interesse, disponibilidade e confiança em divulgar o 

projeto e enviar suas inscrições.  Foi uma seleção bem difícil devido à diversidade 

de interesses e verba reduzida, mas esperamos manter contato com todxs - 

selecionadxs ou não - para projeto futuros.  

Obtivemos adesão todas as DREs do município e tivemos o prazer, por meio das 

fichas de inscrição, de conhecer os mais diversos trabalhos que se apropriam da 

linguagem da dança e que estão sendo desenvolvidos nas escolas da cidade de 

São Paulo – são muitos, e todos nos pareceram relevantes em seus contextos.  

Nosso primeiro ímpeto foi o desejo de dialogar com todos os trabalhos em 

andamento, atender a todas as demandas por formação e/ou amparar todas as 

iniciativas de implantação da dança nos currículos escolares. Mas, infelizmente, 

não foi possível atender à demanda devido ao limite de tempo e de verba 

destinados ao PROJETO LEITURAS DA DANÇA 2020.  Mesmo assim, do número 

inicial previsto de 30 escolas a serem atendidas, aumentamos para 40 o número 

de escolas contempladas.   

Procuramos mesclar da melhor forma possível os nossos ímpetos com a 

realidade do Projeto e, nesse sentido, utilizar os mais diversos filtros para 

chegarmos às 40 escolas escolhidas. Em nossa seleção, levamos em 

consideração alguns aspectos que nos pareceram relevantes - sem se tornarem 

exclusivos ou decisivos para a escolha ou não de determinada escola ou docente. 

Tivemos como base os seguintes critérios: 

 



2 
 

a) haver algum trabalho de dança em andamento na unidade escolar ou no 

planejamento docente (o foco aqui foi tentar encontrar onde a escolha poderia 

ser mais relevante; evitando contemplar trabalhos já muito consolidados ou 

trabalhos muito insipientes);  

b) haver clareza por parte da escola de como a linguagem da dança pode 

contribuir enquanto arte na construção de conhecimento dos estudantes (o foco 

aqui foi tentar perceber como a participação no Projeto poderia ou não disparar 

ideias e projetos nas unidades escolares); 

c) contemplar com pelo menos uma escola cada uma das DREs (levando em 

consideração a adesão das escolas por meio do número de inscrições. Ou seja, 

DREs com mais inscrições receberam mais espetáculos); 

d) oferecer o trabalho que melhor se encaixa à descrição do cenário perceptível 

pela ficha de inscrição (o foco aqui foi levar o espetáculo necessário à 

determinada demanda); 

e) atender antes aquelas fichas cujos estudantes e professores tivessem maior 

dificuldade de acessar o Instituto Caleidos em função das distâncias a que 

estamos todos submetidos em uma cidade como São Paulo (o foco aqui foi 

atender o mais distante e permanecer à disposição para receber os mais 

próximos em outros projetos);  

Sabemos que quaisquer critérios que escolhêssemos poderiam ser frágeis e as 

demandas e desejos são sempre maiores que as possibilidades. De nossa parte, 

fica o convite a todxs – os que conheceram o Instituto neste momento e aqueles 

que já o conhecem de outros projetos – que permaneçam em contato e nos 

ajudem a construir outras formas de estarmos juntxs afirmando o ideal de uma 

educação democrática em diálogo permanente com a arte.  

Segue a lista dos contemplados: 

Espetáculo TRAVESSO: direito à ludicidade 

EMEF Joel Fernandes de Souza  -   DRE Guaianases  

EMEF Antonio Duarte de Almeida  -   DRE Itaquera  
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EMEI Capitão Alberto Mendes Jr.  -  DRE São Miguel  

EMEF Dr. José Dias da Silveira -  DRE Butantã  

EMEF Prof. Airton Arantes Ribeiros -  DRE Campo Limpo  

EMEI Cel Manuel Soares Neiva   -   DRE Ipiranga 

EMEF Ten. Aviador F. Gustavo dos Santos -  DRE Freguesia / Brasilândia  

EMEI Cora Coralina -  DRE Santo Amaro  

EMEF Infante Dom Henrique - DRE Penha  

EMEF Plácido de Castro -  DRE Capela do Socorro  

 

Espetáculo REAGENTE + : direito à diversidade sexual 

EMEF Deputado Rogê Ferreira - DRE Pirituba Jaraguá  

EMEF Sérgio Milliet - DRE Itaquera  

EMEF Almirante Pedro de Frontin  - DRE  São Miguel  

EMEF Solano Trindade -  DRE Butantã  

EMEF CEU Vila do Sol  -  DRE Campo Limpo  

EMEF Marechal Rondon  -  DRE Jaçanã Tremembé  

EEMEF Cacilda Becker - DRE Santo Amaro 

CIEJA Perus 1 - DRE Pirituba Jaraguá 

CEU  EMEF Vila Atlântica - DRE Pirituba Jaraguá  

CEU EMEF Água Azul -  DRE Guaianases  

 

Espetáculo A VIAJANTE: direito à igualdade de gênero  

EMEF  Celia Regina L Consolin   -  DRE Jaçanã/ Tremembé  

EMEF Celia Regina Andery Braga  - DRE Guaianases  

EMEF Prof. Aroldo de Azevedo  - DRE Freguesia Brasilândia  

EMEI Dulce Hauck -  DRE Freguesia / Brasilândia  

EMEF Angelina Maffei Vita, Dona   - DRE Freguesia / Brasilândia  

EMEI Brigadeiro Eduardo Gomes -  DRE Freguesia Brasilândia  

EMEI Profa. M. Aparecida Vita Pieante -  DRE Butantã  
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EMEF Mururés -  DRE São Miguel Paulista  

EMEF Prof Laerte Ramos de Carvalho - DRE Santo Amaro 

CEU EMEI Caminho do Mar - DRE Santo Amaro  

EMEF Prudente de Morais, Pres. -  DRE Ipiranga  

EMEI Raquel Mesquita de Salles Oliveira   -  DRE São Mateus  

CEMEI Jardim Ângela -  DRE Campo Limpo  

EMEI Profa. Antonieta de Barros -  DRE Pirituba Jaraguá  

EMEI Santos Dumont -  DRE Pirituba Jaraguá  

CEI Jardim Rincão  -  DRE Pirituba Jaraguá  

EMEI Dona Leopoldina -   DRE Pirituba Jaraguá   

EMEF Professor Antônio Rodrigues de Campos - DRE Pirituba/ Jaraguá  

EMEF Prof. Enzo Antonio Silvestrin  -  DRE Pirituba/ Jaraguá  

EMEF Júlio de Oliveira -  DRE Pirituba Jaraguá  

 

Enviaremos carta convite a todxs os contempladxs e esperamos retorno no 

máximo até dia 05 de março às 18h. Caso não haja retorno, desistência ou 

impossibilidade de algum dxs contempladxs, serão contatadas outras escolas 

seguindo os mesmos critérios das primeiras escolhas, sempre que possível, 

mantendo a vaga na mesma DRE. 

 

Atenciosamente,  

Isabel Marques e Fábio Brazil 

diretores/ Instituto Caleidos 

 

 

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020. 

 

  


