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ATA  
ATA DO 1º ENCONTRO DOS COORDENADORES REGIONAIS DE ARTE – FEAPAEs/SP, 

PARA A ORGANIZAÇÃO DO XIV FESTIVAL ESTADUAL NOSSA ARTE 

 

Realizou-se aos quatorzes dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze o 1º Encontro dos 

Coordenadores Regionais de Artes dos Conselhos Regionais das APAEs do Estado de São Paulo, 

para a organização do XIV Festival Estadual Nossa Arte. O Encontro aconteceu em uma das salas da 

sede da Federação das APAEs do Estado de São Paulo, na cidade de Franca, no horário das 9:00 às 

15:00 horas e contou com a presença da Coordenadora Estadual de Arte Simone Follador de Oliveira 

e dos Coordenadores do Conselho Regional de: Jaú – Rafaela Carolina Maciel, Pirassununga – 

André Fernando Correa, Lençóis Paulista – Luciano Francisco Grotto (APAE de Bauru), 

Votuporanga – Sônia C. Amâncio, Nova Odessa – Lídia Imaculada B.G. de Oliveira (APAE de 

Santa Bárbara d’Oeste), Jaboticabal – Susimara de Souza e Simone Follador de Oliveira (APAE de 

Monte Alto) e a Coordenadora Pedagógica e Diretora do Conselho de Votuporanga Aparecida P. de 

Moura Ribeiro e Ivany Apª Estrela Domingues. Em início a reunião a Coordenadora Estadual 

Simone Follador, agradeceu à presença de todos, ressaltando que os objetivos do Encontro são: 1º- A 

oportunidade em estarmos nos reunindo na sede da FEAPAEs, conhecendo o espaço e a Equipe de 

trabalho, além da oportunidade de contar com o apoio de toda Equipe da FEAPAEs para a realização 

das atividades que serão desenvolvidas pela área de Arte, já que o ano de 2016 é o ano dos Festivais 

Nossa Arte, 2º - O Encontro será o primeiro de vários que acontecerão, a fim de conjuntamente 

organizarmos o Festival Nossa Arte em suas três etapas distintas: A Fase Regional (envolvendo 22 

Conselhos Regionais), a Fase Estadual e a Fase Nacional. Na seqüência Simone solicitou que os 

coordenadores assinassem a folha de presença e confirmassem os dados como telefone e e-mail, para 

que a as informações possam ser repassadas aos Conselhos e Coordenadores Regionais. Simone 

aproveitou para compartilhar com o grupo sobre a intenção da FEAPAEs em realizar a programação 

de cursos e capacitações para o ano de 2016 também contemplando à área de Arte, destacando que os 

coordenadores devem sugerir temas importantes. Neste sentido, ficou combinado que até o dia 

15/09, os Coordenadores deverão passar por    e-mail à Coordenação Estadual, sugestões sobre 

os temas para capacitações. O grupo em comum acordo compreende que os temas precisam 

estar voltados para Arte enquanto Reabilitação, um novo Olhar para com o público atendido 

pelas APAEs. Simone apresentou ao grupo os assuntos em pauta, onde foram abordados e 

direcionados na seguinte ordem: 1- Concurso Estadual de Cartazes: Fase Regional – deverá ser 

realizado pelos Conselhos até o dia 02/10/2015, Fase Estadual – as inscrições para a Fase Estadual 

serão aceitas até o dia 19/10/2015. Cada Conselho poderá inscrever até 03 cartazes para a Fase 

Estadual, desde que classificados na Fase Regional. O local para o encaminhamento das inscrições, 

bem como a data da realização da Fase Estadual serão posteriormente encaminhadas por e-mail. 

Foram destacados pontos importantes do Regulamento sobre a documentação para a inscrição: 

Declaração da Instituição, informando que o usuário inscrito está devidamente matriculado e 

diariamente frequentando a APAE e informando sua deficiência e Programa atendido. Junto 

encaminhar a ficha de inscrição, onde as APAEs deverão utilizar como modelo, os anexos do 

Regulamento do Concurso de Cartão de Natal (Ficha de inscrição, a etiqueta para ser fixada no verso 

do cartaz e a autorização dos pais). Simone ressaltou que de acordo com o Regulamento, no capítulo 

VIII o artigo 19, destaca que: Os trabalhos devem ser elaborados com a medida padrão A3, em 

qualquer linguagem bidimensional, não podendo conter espessura excedente a 5(cinco)mm. 

Encerrando o assunto do Concurso de Cartazes, Simone informou que os 03 cartazes classificados na 

Fase Estadual, serão premiados no dia da Abertura do Festival Estadual Nossa Arte, valorizando a 

atividade realizada em todo o Estado e os artistas e que, o primeiro colocado terá seu cartaz como 

slogan oficial do Festival. Foi sugerido pelos Coordenadores que se padronizassem as medalhas de 
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participação e os troféus do Concurso de Cartazes, desde a Fase Regional, onde todos os Conselhos 

receberiam as premiações para contemplarem os inscritos e os classificados, uma vez que esta 

atividade diretamente é parte integrante do Festival Estadual Nossa Arte. A Coordenadora Estadual 

Simone apresentará o pedido à Gestora da FEAPAEs Fernanda para ver a viabilidade; 2 – Concurso 

Estadual de Cartão de Natal: Fase Regional – deverá ser realizada pelos Conselhos até o dia 

31/03/2016, Fase Estadual – as inscrições para a Fase Estadual serão aceitas até o dia 10/04/2016. O 

local para o encaminhamento das inscrições, bem como a data da realização da Fase Estadual serão 

posteriormente encaminhadas por e-mail. Cada Conselho poderá participar com 01 Cartão de Natal, 

desde que classificado na Fase Regional. Foram destacados pontos importantes do Regulamento para 

a inscrição: Artigo 8º - A ficha de inscrição é parte integrante deste regulamento. Observar que junto 

com a inscrição deverá ser enviada Declaração da Instituição, informando que o usuário inscrito está 

devidamente matriculado e diariamente frequentando a APAE e informando sua deficiência e 

Programa atendido, bem como autorização dos pais (modelo consta no regulamento disponível no 

site da FEAPAEs). Simone lembrou que a etiqueta dever ser fixada no verso do cartão e destacou 

que no Artigo 16 – Os trabalhos devem ser elaborados com no máximo 30(trinta)cm, na medida 

210x297, formato A4, em qualquer linguagem bidimensional, não podendo conter espessura 

excedente a 5(cinco)mm; 3 – XIV Festival Estadual Nossa Arte: Fase Regional – os Conselhos 

deverão realizar os Festivais Regionais até o dia 13/05/2016. Fase Estadual – as inscrições deverão 

ser digitalizadas e encaminhadas por e-mail à Coordenação Estadual até o dia 31/05/2016. Será 

realizada a entrega presencial da documentação, pelos Coordenadores Regionais, no dia 07/06/2016, 

na cidade sede do Festival (provavelmente na cidade de Taubaté). O objetivo da entrega presencial é 

favorecer a ida dos coordenadores a cidade sede do evento, para que conheçam as instalações do 

Festival, bem como alojamentos e pontos de referência, para que possam orientar e organizar a ida 

dos classificados nas Fases Regionais. A conferência da documentação será realizada no mesmo dia. 

Simone ressaltou que a inscrição para a Fase Estadual é de responsabilidade do Coordenador 

Regional de Arte. O XIV Festival Estadual Nossa Arte está com a data pré-definida para os dias 

14,15,16 e 17 de julho de 2016. O Festival Nacional será realizado no período de 23 a 25 de 

novembro de 2016, na cidade de Recife/Pernambuco. A Coordenadora Estadual Simone, lembrou 

que algumas questões com relação à idade e a matrícula na Instituição, foram levantadas na reunião 

de Coordenadores realizada recentemente em Araraquara e aproveitou a oportunidade para esclarecer 

ao grupo que: a)Usuários acima de 30 anos, matriculados e frequentando diariamente os serviços da 

APAE (Centro de Convivência/Centro Dia), somente na área da Assistência Social, podem participar 

do Festival. b)APAEs que não possuem Escola autorizada, mas tem usuários matriculados na 

Entidade, frequentando diariamente os Programas, podem participar do Festival. c)Usuários que já 

foram atendidos pela APAE, concluíram Ensino Médio, foram encaminhados para o mercado de 

trabalho ou encaminhados para continuidade dos estudos na rede comum e que, continuam 

freqüentam esporadicamente atendimentos de saúde ou Projetos específicos desenvolvidos pela 

APAE, não poderão participar do Festival. Esclareceu ainda que o Festival tem o objetivo de 

contemplar o público atendido pelas APAEs e que este público gradativamente vem se modificando, 

são mais comprometidos o que nos leva, enquanto coordenadores e professores da área de Arte a 

voltarmos nosso olhar para este público, criando oportunidades para maior participação. Destacou 

ainda que o Festival representa o resultado do trabalho realizado pelas APAEs em todo o Estado e 

que a participação permite a troca de experiência, a valorização dos trabalhos desenvolvidos e 

principalmente a participação, a socialização e a valorização dos artistas. d) Para otimizar gastos e 

favorecer a organização dos Festivais Regionais, os Conselhos poderão se unir para a realização do 

evento. e)Para os gêneros de palco serão inscritos apenas o primeiro colocado de Artesanato, Artes 

Literárias e Artes Visuais, sendo que a partir de agora, deverão estar presentes no Festival os artistas 

classificados. Após a leitura do Regulamento, os Coordenadores fizeram várias observações: o 
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regulamento reduziu o tempo das apresentações dos gêneros de Dança, Folclore e Artes Musicais, 

destacando que devido ao grau de comprometimento apresentar um trabalho em cinco minutos fica 

mais difícil. Que as apresentações de coral fanfarra em um mesmo gênero (Artes Musicais), dificulta 

o julgamento tornando injustas as comparações feitas uma vez que cada linguagem tem suas 

peculiaridades. Foi de comum acordo entre os Coordenadores a intenção de elaborarmos um ofício 

documentando as observações que serão feitas ao longo da organização do Festival pelo Estado de 

São Paulo e posteriormente passar para aprovação e encaminhamento pela FEAPAEs/SP à 

Coordenação Nacional de Arte. Simone informou que serão formadas comissões para a divisão de 

tarefas importantes para a organização do Festival Estadual, ficando a cargo dos Coordenadores 

Regionais de Arte a organização da Comissão Técnica. Solicitou que os coordenadores troquem 

idéias na APAE onde trabalham, com o objetivo de se organizarem para esta participação, pelos 

menos teremos que ter 01 coordenador por gênero na Comissão Técnica, totalizando 07 pessoas. 

Precisaremos do envolvimento e a participação de todos, ressaltou a Coordenadora Estadual Simone. 

A Comissão será formada no próximo encontro. Foram feitas colocações sobre o apoio financeiro 

para a realização das atividades e destacado pelos coordenadores que da mesma que o Esporte tem 

aporte para acomodação, deslocamento entre outras necessidades que se solicite para a área de Arte. 

Simone ficou de repassar informações à FEAPAEs, através da Gestora Fernanda, a fim de definir 

possibilidades com relação às sugestões dadas pelo grupo. Nada mais havendo a tratar, Simone 

agradeceu a participação de todos, informando que o próximo encontro será agendado junto à 

Federação e passado aos coordenadores e encerrou a presente reunião, desejando um bom retorno a 

todos. Franca,14 de agosto de 2015. 
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