
EDUCAÇÃO

Há 20 anos oferecemos assessoria e cursos na área da Educação, visando a excelência na formação de 
educadores, fomentando a pesquisa e o uso de técnicas inovadoras que possibilitam o fortalecimento do 
ensino e da aprendizagem. 
 
Tendo a Arte como norteadora, possibilitamos uma comunicação não verbal, propiciando por meio das 
diferentes linguagens artísticas atividades práticas especí�cas para trabalhar os limites, a disciplina, a 
coordenação motora e espacial, e desenvolver o cognitivo, tudo com o despertar e o desenvolver do potencial 
criativo, seja do professor, seja do aluno. 

Desde de 2006 o NAPE coordena cursos de pós graduação, lato sensu, em Arteterapia, nas cidades de 
Campinas, São José dos Campos e São Paulo/Capital, tudo em acordo com a legislação vigente e sempre com 
o melhor corpo docente do segmento.
 
No nosso curso de Arteterapia oferecemos estágios em escolas regulares e na comunidade (Educação 
Comunitária). 

Além da pós graduação, em Arteterapia e Criatividade, dentre as inúmeras atividades já realizadas pelo NAPE, 
ressaltamos na área da Educação alguns trabalhos bastante enriquecedores: 

- Curso a “Arte de viver com Arte: quando, como e porque utilizar as principais linguagens expressivas, para 
equipe técnica da Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS / SJCampos/SP (2008). 

- Coordenação Técnica da X Semana da Educação pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura de 
Pindamonhangaba/SP, para mais de 600 professores (2008). 

 - Curso “Relação Intra e Interpessoal” e “Orientação Vocacional” para adolescentes do Projeto Agente Jovem, 
projeto inter Secretarias, coordenado pela FUNDHAS - Fundação Hélio Augusto de Souza, São José dos 
Campos/SP (2004 a 2007). 

- Curso “ Intervenção Inclusiva Frente aos Problemas de Aprendizagem” para equipe técnica da Fundação Hélio 
Augusto de Souza, São José dos Campos/SP (2007)

- Coordenação técnica das o�cinas da 1ª Jornada de Educadores da Educação Infantil do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte em parceria com a Mantenedora Vicente Decária, Jacareí / SP, para mais de 500 educadores (julho 
de 2006).

- Curso “Re�exões, Práticas e Atuação – O trabalho do docente no desenvolvimento multidimensional da 
adolescência, para a equipe técnica da FUNDHAS - Fundação Hélio Augusto de Souza, São José dos Campos/SP. 
(2006).

- Palestra Arteterapia e Inclusão para professores da Diretoria Municipal de Educação.
Taubaté. 2006.

Fabiola Gaspar, proprietária do NAPE, sempre foi uma educadora nata; iniciou como professora da Educação 
Infantil, depois do Ciclo Básico e se destacou na formação de educadores ministrando inúmeros cursos para as 
Secretarias de Educação e implantando sistema pedagógico nas entidades �lantrópicas, inclusive fora do 
estado de São Paulo. Entre os trabalhos realizados ressaltamos: Assessoria Técnica Pedagógica das creches 
vinculadas à Associação da Mulher de Marabá, estado do Pará (1990), Assessoria Técnica Pedagógica do 
Programa Circo Escola e Clube da Turma, Secretária Municipal de Educação, Jacareí (1990). Membro da 
Coordenação Técnica do I Encontro Nacional de Arte-educação e Arteterapia do Vale do Paraíba, SJCampos 
(1990). Foi docente, representante regional e membro diretor da UNIPAZ, Universidade da Paz. Atualmente é 
docente convidada em vários cursos de pós graduação de Arteterapia, Psicopedagogia entre outros, em vários 
Estados Brasileiros. 


