
Curso de Formação para Professores

Educação Patrimonial,
Cidadania e Direitos Humanos

Programa

Descrição e Objetivos: O curso é mais uma ação desenvolvida pelo Programa de
Educação  Patrimonial,  realizado  pela  Universidade  Federal  do  RS  (UFRGS)  em
parceria  com o Arquivo Público do Estado do RS (APERS) com recursos do Edital
Proext/MEC 2014, e está em sua 4ª edição. Compreendemos que apenas em parceria
com educadores, escolas, estudantes e outros membros da comunidade será possível
difundir a importância dos arquivos como espaços de memória e cidadania, assim como
contribuir para a valorização de nossos bens culturais e construção de uma visão crítica
a respeito dos mesmos. Agrega-se a isso a percepção da necessidade de formação
continuada para abordar nas escolas temas transversais como relações étnico raciais,
relações de gênero, democracia e direitos humanos. Assim, o curso será um espaço
para troca de experiências e difusão da Educação Patrimonial como uma possibilidade
metodológica nos processos de ensino-aprendizagem, instigando e instrumentalizando
educadores para que desenvolvam atividades e projetos em suas escolas a partir da
identificação, problematização e valorização de bens culturais tendo como enfoque os
referidos temas transversais.

Público alvo: professores da rede pública de ensino e educadores sociais.

Carga horária: 45h (35h/aula + 10h de estudos e planejamento)

Metodologia  de  trabalho: palestras  dialogadas,  com  a  proposição  de  leituras  e
debates;  vivência  de  oficina  de  Educação  Patrimonial;  relatos  de  experiências  de
professores  e  profissionais  de  instituições  de  memória;  atividades  práticas  com
documentos de arquivo.

Encontros:  dias 06, 13, 20 e 27 de outubro (segundas-feiras, das 18h30min às 22h),
dias 01, 08, 22 e 29 de novembro de 2014 (sábados, das 09h às 13h), e um encontro
em março de 2015 (a combinar com os participantes).

Local de Realização: Arquivo Público do Estado do RS, Rua Riachuelo, 1031, Centro,
Porto Alegre/RS.

Informações e Inscrições: Fone 3288-9117  |  E-mail acaoeducativa@sarh.rs.gov.br 

mailto:acaoeducativa@sarh.rs.gov.br


Programação
06/10, Segunda 13/10, Segunda 20/10, Segunda 27/10, Segunda

 Apresentação do Arquivo
Público do Estado

Diretora Isabel Almeida

Apresentação do
Programa de Educação
Patrimonial APERS &

UFRGS e do Curso

Prof. Igor Teixeira (UFRGS)

  Dinâmica da “Caixa da
Memória” e conceitos

Clarissa Sommer (APERS) e
Profª Carla Rodeghero

(UFRGS)

Professores &
Experiências em Educação

a partir do Patrimônio

 Profª Carla Moura (EEEF
Santa Luzia),

Profª Bibiana Werle, Helena
Rovani e Jussara Teixeira

(EEEF Leopolda Barnewitz)

Prof. Sérgio Osório (Colégio
Júlio de Castilhos)

 Vivência da Oficina
Resistência em Arquivo:
Patrimônio, Ditadura e

Direitos Humanos

Equipe do Programa de
Educação Patrimonial

UFRGS/APERS

Instituições de Memória &
Experiências em Educação

*Arquivo Histórico Moisés
Vellinho (Rosane Fluck)

* Museu de História da
Medicina – MUHM (Éverton

Quevedo)

* Museu da UFRGS (Maria
Cristina Padilha Leitzke)

* Museu Julho de Castilhos
(Rivadávia Padilha Vieria Jr)

01/11, Sábado 08/11, Sábado 22/11, Sábado
29/11, Sábado

Conferência de
Encerramento

Escravidão e Relações
étnico raciais a partir de
documentos de arquivo

Jovani Scherer (EMEF
Gabriel Obino/SMED-Porto
Alegre) e Vanessa Menezes

(APERS)

Ditadura, democracia e
direitos humanos a partir

de documentos de arquivo

Prof.ª Alessandra Carvalho
(CAP/UFRJ) Profª Carla

Rodeghero (UFRGS), e Prof.
Vanderlei Machado

(CAP/UFRGS)

Relações de gênero e
igualdade a partir de

documentos de arquivo

Clarissa Sommer e Nôva
Brando (APERS)

Conferência de
encerramento - 

Educação e Direitos
Humanos

Prof.ª Flávia Schilling,
(Faculdade de

Educação/USP)

Último encontro em março de 2015: compartilhando experiências de planejamento escolar

Realização:

Apoio financeiro:


