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Cultura é currículo
Lugares de aprender

Estação Cultural e CEDOC passam a fazer
parte de projeto da Fundação para o
Desenvolvimento da Educação. Pg. 03

Agende-se
21 de junho: Rock na Estação
Shows de bandas da região
na segunda quinzena de cada
mês. Das 19h às 21h30.

Estação Cultural
08 de junho
Semana Cultural Italiana
Das 8h às 18h.

22 de junho: Oficina de
Lutheria de Guitarra
Com o luthier Igor
Petinatti, às 14h.

14 de junho:
Música na Estação
Apresentação do grupo
Geleia Real, às 20h.

Conecte-se!

29 de junho: Cine Debate
Com a exibição do filme
“A Partida”, às 14h.
A Estação Cultural está localizada
na Avenida Tiradentes, 02, no
Centro de Santa Bárbara d’Oeste.
Os eventos são gratuitos. Para mais
informações, ligue: 3455-4830

A Fundação Romi está localizada na Av. Monte Castelo, 1095
no Jardim Primavera, em Santa Bárbara d’Oeste | Fone 19. 3499.1555

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

edição 27 | ano 06

A Fundação fala

Filhos da
Fundação

Não é novidade que, ao longo dos anos, diversos autores e
pesquisadores brasileiros redescobrem e retomam o tema da
Educação Integral em prol de uma educação de qualidade.
Mas o que é realmente Educação Integral? Significa somente um período
ampliado do aluno no ambiente escolar? Mais tempo dentro da escola
resolveria as dificuldades do estado atual da Educação no nosso país?
A Fundação Romi acredita que não. Não é o tempo que o aluno passa
no ambiente escolar o problema, mas como ele aprende e o que lhe é
transmitido na escola. Acreditamos que a maior dificuldade do nosso
ensino atual é a motivação – tanto dos educadores como dos educandos; e
a necessidade de recuperar o prazer pelo conhecimento. Nosso Programa
de Educação Integrada completa 20 anos em 2013 e nos dá a certeza
provada pela experiência que uma escola diferente é possível.

Aconteceu

Henrique Furlan, 14 anos,
participa pelo segundo ano
do Núcleo de Educação
Integrada (NEI). Incentivado
pela família, ele já tem muitos
planos para o futuro.

Como você chegou
ao NEI?

Cine Debate
Como parte da programação de conscientização ao “Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”,
lembrado no dia 18 de maio, o Cine Debate da Estação Cultural
apresentou o filme “Anjos do Sol”. O longa aborda o tráfico e a exploração
sexual no Brasil. Após a exibição, o público participou de um debate
sobre o tema com professora de sociologia Silvia Helena Costa.

Você sabia...

...que no dia 29 de junho a
Fundação Romi completa
56 anos? Mais de cinco
décadas depois da
instituição por Américo
Emílio Romi e Olímpia Gelli
Romi, a Fundação tem
beneficiado gratuitamente
a população de Santa
Bárbara e região por
meio de suas ações,
programas e projetos.

Meu irmão, Guilherme Furlan,
frequentou o programa há
alguns anos e ele me incentivou
para que eu prestasse a prova.
Me esforcei bastante e consegui!
Hoje também participo dos
projetos “Abelhas Ocupadas” e
“Meu Amigo na Escola Pública”,
gosto de compartilhar o que
aprendi com as outras pessoas.

O que você vai levar
da Fundação para
a sua vida?
Tudo o que aprendi aqui,
mas, principalmente, a
convivência em grupo. Antes
eu tinha dificuldade de me
relacionar, hoje já sou mais
sociável, consigo me expressar
e dialogar sem vergonha.

Quais são seus planos
para o futuro?
No ano que vem, quero fazer
um curso técnico na área de
qualidade em alguma instituição
da região e depois pretendo
cursar Engenharia de Produção.
Gosto muito dessas áreas.

www.fundacaoromi.org.br

O aprendizado
além da escola

A Estação Cultural e o Centro de Documentação Histórica (CEDOC) da
Fundação Romi passaram a fazer
parte do projeto da Fundação para o Desenvolvimento da Educação
(FDE) “Cultura é Currículo - Lugares de Aprender: a escola sai da escola”, no qual alunos da rede pública
de ensino terão contato com a história de Santa Bárbara através de visitas e do desenvolvimento de atividades junto aos professores.
Na Estação Cultural, os estudantes conhecem a história da ferrovia
no Brasil. “Nessa proposta, os alunos
se aproximam do patrimônio histórico, arquitetônico e cultural existente.
É essencial que os alunos compreendam a necessidade de preservar um
bem arquitetônico, pois ele revela informações sobre a formação da região”, destaca a superintendente da
Fundação Romi, Márcia Ameriot.

Estação Cultural e
CEDOC recebem visitas
de alunos da rede
pública de ensino

Já no CEDOC, os alunos participam do projeto de Educação Patrimonial, em que os participantes conhecem a história do município de
forma interativa, com oficinas e visitas ao Espaço Expositivo, que pontua as fases mais importantes da história barbarense. “O Projeto ‘Cultura é Currículo’ possibilita o acesso de
estudantes provenientes de Escolas
Estaduais da Diretoria de Ensino de
Americana e Limeira ao CEDOC e à
Estação Cultural, locais onde o professor poderá trazer os seus alunos
para a ampliação dos conhecimentos
da realidade social e cultural”, destaca a coordenadora do CEDOC, Sandra Edilene de Souza Barboza.
O agendamento das atividades
é feito pela Diretoria de Ensino de
Americana e Limeira, podendo participar apenas as escolas estaduais que
fizerem a adesão do projeto.
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Novas formas
de aprender

NEI 20 ANOS

Educação
Integral,
Integrada e
Integradora

Centro de Vivências do Desenvolvimento
Infantil completa três anos de atividades

Do lixo ao luxo

Fruto de um sonho dos educadores
da Fundação Romi, o Cedin (Centro de Vivências do Desenvolvimento Infantil), programa que atende 170
crianças de três a cinco anos de idade, completa três anos neste mês. Na
iniciativa, os participantes são incentivados a serem protagonistas, investigadores, através de vivências pedagógicas que contribuam para o seu
desenvolvimento. “O CEDIN nas-

ceu da vontade da entidade, e de
seu Conselho, a partir do Projeto
IDI-UM que colocava a Primeira
Infância como prioridade na formação do ser humano e em seguir
sua missão, além de uma carência
do município nessa área”, explica
a superintendente, Márcia Ameriot. O Cedin é resultado de uma
parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

No último mês, os participantes do
Núcleo de Educação Integrada (NEI)
participaram de um desafio de arte sobre o artista plástico brasileiro
Vik Muniz. Ele é conhecido por utilizar materiais inusitados em suas
obras de arte, como geleia, manteiga de amendoim e material reciclável. Após pesquisarem sobre a vida
do artista e assistirem ao documentário “Lixo Extraordinário”, os participantes tiveram que fazer uma releitura de obras de arte de pintores renomados mundialmente utilizando as
técnicas de Vik Muniz. O resultado?
Trabalhos criativos e muito conhecimento sobre a história da arte e o reaproveitamento de materiais.
Em 2013, o NEI completa 20 anos.
Com duração de dois anos e totalmente gratuito, o programa envolve alunos do 8º e 9º anos, em horário
contrário ao da escola pública, que
realizam atividades voltadas para o
desenvolvimento de competências e
habilidades. Não há a necessidade de
divisão de séries e nem sala de aula,
os participantes são integrados e os
orientadores são facilitadores na busca pelo conhecimento.
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