SANTA BÁRBARA D’OESTE
edição 22

| ano 05

Educação patrimonial
Toda a comunidade
pode participar!

PG. 03

Agende-se
03 DE AGOSTO: Música na Estação
A banda “Oito Mãos” apresenta o show
de rock autoral “Vejo Cores nas Coisas”,
na Estação Cultural, a partir das 20h.
12 DE AGOSTO: Música Sertaneja
na Estação Cultural
Paulo e Patrick apresentam duplas
e grupos sertanejos da região, no
Armazém da Estação, a partir das 9h. O
projeto conta com o apoio da Secretaria
Municipal de Cultura e Fundação Romi.
26 DE AGOSTO: Ensaio aberto
Orquestra Filarmônica “Ninho Musical”
Os alunos do projeto “Ninho
Musical” fazem um ensaio aberto ao
público para mostrar o repertório
das próximas apresentações, sob

Conecte-se!
regência do maestro Paulo Bellan.
Das 8h às 11h, na Estação Cultural.
Cineclube
Todas as quintas-feiras, às 20h, tem
sessão gratuita de filme na Estação
Cultural. Confira a programação no
site: www.estacaocultural.org.br
02 – “Estômago”
09 - “Em Um Mundo Melhor” –
Semana da Cultura e da Paz
16 – “VIP
V s”
23 - “Cantando na Chuva”
30 - “Rastro de Ódio”
A Estação Cultural fica na
Avenida Tiradentes, 2, no Centro de
Santa Bárbara. Os eventos são
gratuitos. Para mais informações,
ligue: 3455-4830.

Fique por dentro do que
acontece na Fundação
Romi e na Estação
Cultural pela internet
e dê sua opinião!

fundacaoromi.org.br
estacaocultural.org.br

Fundação Romi
Estação Cultural

@est_cultural
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A Fundação fala

Ping Pong

A Fundação Romi chega a seus 55 anos mais renovada que nunca!
Trabalhando pelo desenvolvimento social de Santa Bárbara d’Oeste
desde 1957, nossa instituição escolheu como meios a Cultura e a Educação,
realizando programas e projetos para crianças e adolescentes. Nosso objetivo
é despertar o gosto pelo aprender, o prazer de participar de uma escola que
os ajude a construir um caminho de sucesso pessoal e proﬁssional e, que
seja, ao mesmo tempo, um ambiente onde o educador se sinta motivado e
entusiasmado em ensinar. Na Cultura, disponibilizando a Estação Cultural
com uma programação aberta e gratuita a toda a comunidade.

Famílias Barbarenses

Quem passou pelo CEDOC no mês de junho pode conferir a exposição “Famílias Barbarenses”, que
reuniu fotos e informações de famílias que marcaram o desenvolvimento de Santa Bárbara d´Oeste.
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O CEDOC (Centro de
Documentação Histórica)
recebeu nos meses de junho
e julho a estagiária Karina
Faria Garcia, da West Virginia
University. Ela é natural de
Minas Gerais, mas mora há
14 anos nos Estados Unidos,
onde estuda História.

Por que você
escolheu o CEDOC?

Aconteceu
LUCAS
S FURLAN

Procurava um estágio no Brasil
que me permitisse estudar a
história da imigração americana
na região e o CEDOC me
ofereceu essa oportunidade.

Como foi a experiência?

Andanças Culturais
Os moradores do bairro Vista
Alegre receberam a feira do
projeto “Andanças Culturais”,
do NEI (Núcleo de Educação
Integrada), em junho, na
AMEV (Associação Assistencial
para Melhoria de Vida).
A próxima edição será
no dia 1º de setembro,
na Praça do Mollon.

Expedição
No dia 14 julho, aconteceu o
primeiro roteiro do projeto
“Expedição Histórica e Fotográfica”.
Os participantes visitaram o CEDOC
e depois saíram para fotografar
esse mesmo lugar histórico. A
próxima edição será no dia 15 de
setembro. A ação tem o patrocínio
dos Supermercados Pague Menos
e o apoio da Viação Oliveira.

Aprendi todos os procedimentos
técnicos, a parte educativa, de
arquivo, como contar uma
história e tudo isso vai servir
de referência para a minha
dissertação de doutorado.
Todos os profissionais
me ajudaram muito.

Como você irá utilizar o
que aprendeu no estágio?
Quero utilizar meu aprendizado
na preservação de documentos
históricos e no uso de museus
e espaços culturais como uma
forma da população
aprender história.

www.fundacaoromi.org.br

Educação Patrimonial: aprenda
sobre a história da sua cidade
&('2&RIHUHFHDWLYLGDGHVHRçFLQDVHGXFDWLYDVDRVYLVLWDQWHVGRSURMHWR
LUCAS
S FURLAN

Números
1.909

1.985

3.894

pessoas que participaram
do Programa de Educação
Patrimonial em 2011 e 2012

Historiadores do CEDOC apresentam o espaço expositivo

Que tal aprender mais so- aos professores e estudan- nesse semestre e já colhem
bre a história de Santa Bár- tes o contato com um es- resultados em sala de aula.
bara d´Oeste de uma forma paço de pesquisa e produ- “As oficinas permitem que
interativa, vivenciando epi- ção de conhecimento so- os alunos interajam com a
sódios importantes do de- bre Santa Bárbara. Os vi- história da cidade e fixem o
senvolvimento da cidade? sitantes conhecem obje- conteúdo teórico. Foi uma
Esse é o objetivo do Proje- tos, fotografias, documen- ótima experiência educatito de Educação Patrimo- tos, além do espaço exposi- va”, ressalta a coordenadonial desenvolvido pelo CE- tivo do CEDOC. Os alunos ra Andrea Cristina de Souza.
DOC (Centro de Documen- do CIEP Angélica Sega Tretação Histórica) da Funda- mocoldi, de Santa Bárbara, Como participar?
ção Romi, que possibilita participaram do programa O projeto é voltado pa-

ra estudantes e grupos da
Terceira Idade. As atividades são gratuitas e os interessados devem fazer o
agendamento com no mínimo três semanas de antecedência pelo telefone
3499-1558, do CEDOC, localizado na Avenida João
Ometto, 118, no Jardim
Panambi, em Santa Bárbara d´Oeste.

Encontro de Educadores reúne 582 participantes
Debater novas práticas pedagógicas e trocar experiências adquiridas em sala de aula. Esses foram os
objetivos do 12º Encon-

tro de Educadores – “Escola Transformadora Alicerce para uma Nova Sociedade”, realizado pela Fundação Romi, entre os dias 17 e

20 de julho. Durante os quatro dias do evento, cerca de
580 profissionais da educação participaram de 29 oficinas de diversas áreas do

conhecimento. O Encontro
de Educadores é realizado
há 12 anos pelo NEI (Núcleo
de Educação Integrada), da
Fundação Romi.
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55 anos

7HDWURçFDORWDGRHPQRLWHGH
comemoração do aniversário
da Fundação Romi
FOTOS: LUCAS
S FURLAN

A Orquestra Filarmônica Ninho Musical foi um dos destaques

O Teatro Municipal Manoel Lyra, em
Santa Bárbara d´Oeste, ficou lotado durante o evento de comemoração dos 55 anos da Fundação Romi,
no dia 28 de junho. O público assistiu
às apresentações dos clowns do NEI
(Núcleo de Educação Integrada), do
coral da instituição e da coordenadora do CEDIN (Centro de Vivências do
Desenvolvimento Infantil), Vanessa
Morimoto, com a contação de histórias. Os destaques ficaram para o final da noite, com a apresentação de
uma adaptação da ópera O Barbeiro
de Sevilha (Fígaro) pelos integrantes
do NEI e, também, para a Orquestra
Filarmônica Ninho Musical.
Na ocasião, também foram divulgados os vencedores do 1º Fes-

Você sabia...

Alunos do NEI apresentam O Barbeiro de Sevilha (Fígaro)

tival Feira na Foto, no qual os participantes retrataram a feira livre que
fica montada em frente à Estação
Cultural aos domingos. Na catego-

...que na Fundação Romi
as portas estão abertas
para a visitação da
comunidade das 7h às 17h,
de segunda a sexta? Os
projetos da instituição
V£RUHDOL]DGRVDWUDY©VGH
verbas vindas de empresas,
que utilizam a Lei de
Incentivo Fiscal para doar
parte do seu IR (Imposto
de Renda) para projetos
educacionais e culturais.

ria profissional, o ganhador foi Gustavo de Oliveira Valente. Já na categoria amadores, a vencedora foi Ana
Carolina Testa.

expediente
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