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Ao Sr. Diretor da Escola de Artes Visuais,

João Carlos Goldberg.

Sr. Diretor;

ao completar três anos de 'atividade na EAV tra
balhando como Professor-Assistente junto ao 
Professor Orlando Mollica, e cinco meses susten
tando uma prática pedagógica pessoal nos 
cursos dc ferias (em ■-julho <ls lí .)2} a c>c* 
sábados, junto ao Professor Mancei Fernandes 
(estes dois últimos atendendo às solicitações 
da Coordenadora de Ensine, Suzana Queiroga),

9

sinto necessidade de prestar contas das 
atividades exercidas neste período.

Procuro tanto tornar a direção ciente da 
prática pedagógica desenvolvida e aplicada 
nestes anos nos cursos citados anteriormente, 
quanto cclocar-me ã disposição da Escola para 
pô-la em uso, no momento em que esta considerar 
conveniente.

Como ex-aluno da EAV, vejo a oportunidade 
que me foi dada - e que resultou no desenvolvi
mento deste projeto - com real gratidão, no 
que diz respeito à Escola e , particularmente, 
ao Professor Orlando Mollica.

Aproveitando a chance de expressar a alegria 
que marcou este período de trabalho na EAV, e o 
desejo intenso de continuar a desenvolvê-lo, 

atenciosamente,
Marcelo Rocha
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