apoie o #movimentoartenaescola !
Preocupados com a representatividade do nosso documento, criamos a
campanha #movimentoartenaescola para envolver a comunidade e chamar
atenção para nossa ação.
Participe e divulgue entre os seus! Basta postar uma foto segurando
nosso logo impresso incluindo na postagem a #movimentoartenaescola .
Esperamos assim aumentar a pressão e representatividade de nossa ação. Olha
aqui embaixo um exemplo com a atriz Maria Ribeiro!

Também aceitamos contribuições em video com postagem com nossa #,
para isso use o roteiro de video aqui:
O que o entrevistado precisa saber:
- A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento que pauta a
elaboração dos currículos das escolas brasileiras. A BNCC do Ensino Médio
(antigo colegial) não determina a obrigatoriedade das Artes, pelo contrário,
a transformou em componente (disciplina) optativo.
- A BNCC do Ensino Médio ainda não foi homologada e portanto ainda é
possível revertê-la.
- Considerando que hoje, apenas 6% dos 557.000 professores atuantes nas
aulas de Artes do ensino formal brasileiro têm formação específica na área,
a tendência é que o componente curricular (disciplina) seja cada vez mais
esvaziado de suas qualidades fundamentais.
- O Movimento Arte na Escola propõe:
- a obrigatoriedade das Artes no Ensino Médio;
- a inclusão da Dança na área de Artes e não em Educação Física;
- O Movimento congrega as vozes dos 39 polos do Instituto Arte na Escola
localizados em universidades de todo país e das seguintes associações: FAEB

ABRACE, ABEM, ANDA, ANPED, etc. Todas estas vozes estão construindo um
texto propositivo que representa uma alternativa para a BNCC atual. O
Movimento está sendo articulado pelo Instituto Arte na Escola a convite do
Conselho Nacional de Educação, para quem entregará suas proposições.

O que ele pode dizer:
- eu apoio o movimento arte na escola porquê …
- conte como a arte foi importante na sua adolescência, na sua
formação escolar e na sua vida!
- convide seus fãs a participar do Movimento Arte na Escola postando
uma foto com a #movimentoartenaescola
O que ele não pode deixar de dizer:
1. quem é você
2. a arte deve ser obrigatória no currículo do Ensino Médio nas escolas
brasileiras
3. uma experiência pessoal com a arte na sua formação escolar

Inclua a #movimentoartenaescola na sua postagem!!! Obrigad@!

