1
Produções Pedagógicas ou Artísticas – Como enviar
Você pode postar textos digitados ou manuscritos, poesias, Raps, desenhos, fotos e
outros.
Em todos os casos preencha os formulários a seguir e encaminhe para o e-mail
lencodeseda_cecab@yahoo.com.br ou para Lenço de Seda / CECAB, Rua 06 de
Novembro, nº 127 – 2º andar – Centro – Timóteo – MG.

Produções Pedagógicas ou Artísticas - Vamos Fazer Juntos
1 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA /ADOLESCENTE
Nome:
Idade:
Rua:
Nº
Cidade:
UF:
País:
E-mail:
Escolaridade (série):
2 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO/A EDUCADOR/A.
Nome:
Rua:
Cidade:
E-mail:
Site:
Nível de atuação:
Formação:

UF:

Bairro:
CEP:

Nº

Bairro:

País:

CEP:

3 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA / INSTITUIÇÃO EDUCATIVA
Nome:
Rua:
Nº
Bairro:
Cidade:
UF:
País:
CEP:
E-mail:
Site:
Direção da Escola:
Coordenação Pedagógica:

2
3 – Tipo do trabalho
( ) Poesia ( ) Texto ( ) Desenho ( ) Rap ( ) Outro _____________
Tema principal:
( ) Ecologia ( ) Cultura Afro-brasileira ( ) Diversidade Cultural
(

) Outro:_________________________________________________

Titulo do trabalho:________________________________________________________
No caso de qualquer tipo de texto digitado, poste aqui.
1. O texto deve ser apresentado e editado no programa MICROSOFT WORD, fonte arial,
tamanho 12;
2. Título: tamanho 12, maiúsculo, negrito, centralizado.
3. Abaixo do título, colocar o nome do/a autor/a em arial 11, negrito, justificados a direita.
Imediatamente após esses nomes, colocar o nome do professor e da escola/instituição
educativa, por fim, colocar o texto.
Atenção – Caso o trabalho esteja vinculado a alguma intuição educativa, os diferentes tipos de
textos devem ser revisados pelo/a professor/a que acompanhou a produção.

Autor:
Local e data:
Manuscritos, desenhos colagens e/ou outros.

1. Scanear e enviar para o e-mail lencodeseda_cecab@yahoo.com.br, ou enviar

pelo
correio para Lenço de Seda / CECAB, Rua 06 de Novembro, nº 127 – 2º andar – Centro –
Timóteo – MG, para ser scaneado no CECAB.
2. No desenho deve ter o nome do autor, do educador e da instituição educativa ou cultural.
Fotos

1. Enviar para o e-mail lencodeseda_cecab@yahoo.com.br ou enviar

pelo correio para
Lenço de Seda / CECAB, Rua 06 de Novembro, nº 127 – 2º andar – Centro – Timóteo –
MG, para ser scaneado no CECAB.
2. Na foto deve ter o nome do autor, do educador e da instituição educativa ou cultural.

