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INFORMATIVO N°26 /CFNP – 20 /04/2016 

 

ASSUNTO: Projeto Arte na Escola 

 

  Srs Pais 

  Com o objetivo de proporcionar a inclusão dos alunos no universo das artes como meio 

para a prática pedagógica, bem como desenvolver a capacidade de observação como um todo, o 

CFNP está oferecendo mais uma oportunidade que irá contribuir para o desenvolvimento 

integral do estudante. 

 Estão abertas as inscrições para o Projeto Arte na Escola. 

 O Projeto acontecerá nas quintas-feiras, das 8:30h as 10:00h e será ministrado pela 

professora Henriete Jacobsen. 

 Para participar o estudante devera fazer as inscrições diretamente com a professora do projeto, 

no horário das 14:00h as 18:00h no CFNP. 

 DATA DE INÍCIO: 28/04/2016 

  

O estudante participante deverá trazer os seguintes materiais: 

 

 1 borracha;  

 1 pacote de papel sulfite A4; 

 1 estojo de tinta para pintura em tela(tinta plástica) nas  cores: branco, amarelo, azul royal, azul 

celeste, vermelho, verde, marrom, preto; 

 1 tela de 30 cm X 40 cm para cada participante;   

 1 pano de prato; 

 1 lápis Nº 01; 

 1 apontador;  

 1 pincel chato, Nº 04; 

 1 pincel chato,  Nº 08; 

 1 pincel redondo, Nº 04;  

 1 pincel redondo, Nº 08; 

 1 copo plástico resistente ou cerâmica; 

 1 prato plástico resistente ou cerâmica; 

 

              “A pintura é uma poesia que se vê e não se sente, e a poesia é uma pintura que se sente e não se vê”.        

Leonardo da Vinci 

 

Atenciosamente, 

             

             João Carlos Neves Junior 

                              Ten Cel Diretor CFNP 

 

 

Informativo N°26 /CFNP/2016           Devolver este canhoto ao Monitor até o dia (25/04 /2016) 
ASSUNTO: Projeto Arte na Escola        

 

(  ) Autorizo meu(minha) filho(a) e me comprometo em estar vigilante quanto a presença e 

participação efetiva dele(a)  no Projeto Arte na Escola        

Nome do Aluno/Série/Ano ____________________________________________________ 

 

___________________________________________ 

             Nome do Pai/Mãe/Responsável 

  _______________________________________ 

       Assinatura do Pai/Mãe/Responsável 

http://www.cfnp.com.br/
mailto:cfnpsec@pm.sc.gov.br

