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IDEIAS

INOVADORAS

Núcleo de Educação Integrada completa 20 anos
com propostas atuais e transformadoras. PG. 03

Agende-se
Estação Cultural
DE 02 A 04 DE OUTUBRO
3ª ‘SEMANA DA CRIANÇA’
Atividades, brincadeiras,
jogos e recreação. Das 9h
às 11h e das 14h às 16h.

13 DE OUTUBRO
RODA DE CAPOEIRA E DE
SAMBA Apresentação
mensal com o Contra Mestre
Motta e seus alunos.
Das 10h às 12h.

26 DE OUTUBRO
CINE DEBATE
Tema: Mobilidade Urbana.
Documentário: Sociedade
do Automóvel. Às 14h.

18 DE OUTUBRO
MÚSICA NA ESTAÇÃO Tributo
ao Clube da Esquina, com a
banda “Esquina 72”. Às 20h.

25 DE OUTUBRO
ROCK NA ESTAÇÃO Show mensal
de bandas de rock de Santa
Bárbara e região. Às 19h.

Estação Cultural de Santa
Bárbara d’Oeste, Avenida
Tiradentes, 02, no Centro. Para
mais informações, ligue 3455-4830.

Conecte-se!

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
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A Fundação fala
Em 2013, nosso Núcleo de Educação Integrada (NEI) completa 20 anos! O NEI é o projeto “mãe” do Programa de Educação
Integrada da Fundação Romi, no qual já passaram mais de dois mil participantes nessas duas décadas. Cada um deles
contribuiu para a construção conjunta de conhecimento, com atividades voltadas para o desenvolvimento de competências e
habilidades. Contamos também com um corpo docente motivado e empenhado, que ama o que faz e, com certeza, é essencial
e determinante para o sucesso do NEI. Aqui acreditamos que a educação é o principal fator capaz de transformar a realidade
e, por isso, temos tanto orgulho desse programa, que tem o compromisso de ensino democrático e de qualidade para todos!

Filhos da
Fundação

Aconteceu

Participantes do projeto
Anjos do Riso – A arte
de ser palhaço

Festival Onde Pulsa a Nova Música
A Estação Cultural foi palco do Festival Onde Pulsa a Nova Música, um
evento inédito com shows de jovens talentos da música nacional autoral,
no mês de agosto. Uma conferência sobre o mercado musical atual abriu
a programação, com a participação do atual jurado do programa Astros,
do SBT, Carlos Eduardo Miranda, do editor-chefe da edição brasileira
da revista Rolling Stone, Pablo Miyazawa, e do jornalista que escreve
para o caderno Ilustrada, da Folha de S.Paulo, Lúcio Ribeiro.

“O nariz do clown expõe toda
a personalidade alegre e feliz
que temos em nosso interior”.

Lael Oliveira

SBO Games
Mais de 350 pessoas participaram do “SBO Games”, uma feira de jogos
digitais, realizada na Estação Cultural, em agosto. O evento teve palestras
de profissionais da área, oficinas e expositores da região, que tiveram
como proposta apresentar ao público conceitos teóricos e práticos sobre
a produção de games e suas aplicações, que vão muito além da diversão,
e podem ser usados em escolas e até na reabilitação de pessoas.

Exposição ‘Romi-Isetta – Um carro à frente do seu tempo’
Para comemorar os 57 anos do
Romi-Isetta, o primeiro carro
produzido em série no Brasil, a
Fundação Romi e o Tivoli Shopping
organizaram a exposição “RomiIsetta – Um carro à frente do seu
tempo”, no mês de setembro. A
mostra resgatou a história do RomiIsetta através de painéis com fotos e
textos do Centro de Documentação
e História da Fundação Romi
(CEDOC), além de dois carros de
colecionadores da região.

“Ser clown é não ter
vergonha de expor a sua
felicidade de criança aos
outros”. Letícia França

“Ser clown me ajudou muito a
desenvolver minhas habilidades
de falar em público e perder
a timidez”. Paulo Henrique

www.fundacaoromi.org.br

Educação que
transforma
NEI comemora 20 anos com propostas inovadoras e atuais
São 20 anos de história e
de incentivo a ações de
transformação da sociedade através da educação.
Duas décadas depois, as
propostas do Núcleo de
Educação Integrada (NEI)
continuam mais atuais do
que nunca. É o que afirma a coordenadora pedagógica da Fundação Romi, Luciana Bueno Bruscagin. Segundo ela, o objetivo do programa é simples
em seu princípio e inovador em sua prática, que visa ao desenvolvimento da
autonomia, sociabilidade
e responsabilidade.
“O seu mérito como educação transformadora esteve e está na ideia de agregar pre com o propósito de se
em espaço e tempo proble- adequar aos avanços tecmáticas que abranjam sa- nológicos contemporâneberes que vão muito além os. “Apesar das adequações,
dos conteúdos básicos, in- nossa metodologia nuncentivando, assim, um pro- ca abandonou a sua caraccesso dialético e democrá- terística principal de unir
tico, que envolve diversas a teoria e a prática com o
áreas para a discussão de compromisso de um ensiproblemas do cotidiano no democrático e de quaescolas, da sociedade e do lidade para todos”, explica.
mundo”, destaca.
Outro fator determiSegundo a coordena- nante para o sucesso do
dora, a dinâmica adotada programa é o empenho
pelo NEI passou por alte- dos docentes que elaborações e modernizações ram os projetos do NEI. Os
nesses 20 anos, mas sem- desafios privilegiam a re-

Fique
ligado!

flexão, o ‘aprender a aprender’, a busca por soluções,
o entendimento de textos
e a reflexão, que levam à
resolução de desafios nas
áreas de Matemática, Leitura e Escrita, Inglês, Artes,
Ciências, Filosofia, Música,
Expressão Corporal e Informática (LOGO).
“As temáticas desenvolvidas até hoje permearam
uma diversidade imensa
de temas e conteúdos essências, históricos, tecnológicos e inovadores”, conclui Luciana.

Encontro de Ex-alunos do NEI
DIA: 03 de novembro HORA: A partir das 10h00 LOCAL: Fundação Romi

Semana da Pátria
Na primeira semana
de setembro, os
participantes do
NEI comemoraram
a Semana da
Pátria. Divididos
em grupos, os
jovens planejaram
apresentações e
mostraram suas
homenagens após
a execução do
Hino Nacional.
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Santa Bárbara d’Oeste no
mapa cultural da região
Estação Cultural oferece programação gratuita durante toda a semana
Quase seis anos depois
da sua inauguração, a
Estação Cultural de
Santa Bárbara d’Oeste
já recebeu mais de 100
mil visitantes. Até hoje,
a Estação mantém-se
ativa com programação
e atividades em quase
todos os dias da semana, firme com a proposta de promover o acesso gratuito à cultura a
toda população de Santa Bárbara e região.
Além de atividades
semanais, a Estação Cultural sediou nos últimos
meses dois eventos inéditos na região, o SBO
Games e o Festival Onde
Pulsa a Nova Música.

bandas premiadas. O
evento ganhou destaque
com a presença de blogueiros de todo o Estado
de São Paulo, que elogiaram a iniciativa em seus
blogs. O estudante Fábio
Renato Pavan, 16 anos,
prestigiou o festival. “Foi
muito bom vivenciar tudo aquilo que eu sempre Segundo os organizadores da SBO Games, ao procurarem por uma
gostei na música e en- estrutura para abrigar o evento, encontraram na Estação Cultural
contrar pessoas com os todo o suporte necessário. “Nossa ideia era fugir das grandes
mesmos gostos e estilos cidades e atrair um público diferente do usual, que nem sempre
que eu”, afirma.
tem acesso a essas ações”, destaca o organizador Bruno Melo.

SBO Games

História
Inaugurada em 14 de
dezembro de 2007, a Estação Cultural é fruto
da revitalização da antiga estação ferroviária de
Santa Bárbara d’Oeste e
de um projeto da FunOnde Pulsa a
dação Romi, cujo prinNova Música
O Festival Onde Pulsa a cipal objetivo é levar culNova Música reuniu jo- tura gratuita e de qualivens talentos da músi- dade a toda comunidaca nacional autoral, com de da região.

Você sabia...

Rock na Estação

A Fundação Romi já
está com seu novo
site no ar. Com um
layout mais moderno e
interativo, a ferramenta
é um importante canal
de comunicação entre a
comunidade e a instituição.
Além disso, a nova
plataforma permite que
usuário faça doação online
para a instituição. Acesse:
fundacaoromi.org.br

A Estação Cultural também
sedia iniciativas culturais da
própria região, como o “Rock na
Estação”, que recebe bandas
locais mensalmente. “Depois de
deparar com falta de incentivo e
oportunidade, foi a Estação Cultural
que abriu as portas para o meu
projeto e apoiou minha ideia”, explica
Gustavo Leandro Pereira, o Palito,
responsável pelo Rock na Estação.
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