
Programa de Educação Patrimonial UFRGS-APERS (PEP)

Regulamento 2016

O Programa de Educação Patrimonial UFRGS-APERS (PEP) é desenvolvido desde 2009
em parceria entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), especialmente a partir
de seu Departamento de História e do Colégio de Aplicação, e o Arquivo Público do Estado do Rio
Grande  do  Sul,  departamento  da  Secretaria  da  Modernização  Administrativa  e  dos  Recursos
Humanos do Estado do RS.

O PEP oferece de forma  gratuita, com apoio de recursos captados em editais públicos,
oficinas de Educação Patrimonial para turmas escolares das séries finais do Ensino Fundamental,
do  Ensino Médio  e  da Educação de Jovens e  Adultos,  além de  cursos de capacitação  para
oficineiros (estudantes de graduação) e de formação para professores.

Para qualificar  os  serviços  prestados,  estreitar  os  laços entre  escolas,  Universidade  e
Arquivo,  e  aprofundar  os  processos  de  ensino-aprendizagem  a  partir  do  patrimônio  cultural
vinculado ao ensino de História e à arquivística, no ano de 2016 a participação das turmas nas
oficinas  será  compreendida  como parte  de  um projeto,  orientado  pelo  PEP em contato  com
professores e coordenações pedagógicas das escolas, desenvolvido ao longo do ano letivo de
2016,  e  regulado  pelo  presente  documento,  que  estipula  os  procedimentos  para  adesão  às
atividades.

Nesse sentido,  o  agendamento  de oficinas  será  realizado apenas para  as  turmas das
escolas que aderirem ao regulamento, na íntegra, como segue.

1. Etapas do Projeto

1.1 Preparando as turmas:  antes da visita ao APERS para as oficinas, as instituições de
ensino  participantes  se  responsabilizam  em  aplicar  com  cada  turma  uma  atividade
preparatória, a partir de material fornecido pelo PEP, em ao menos um (01) período de aula.
A partir da aplicação desse material, os professores responsáveis deverão nos enviar, através
do  e-mail  indicado,  breve  relatório  (descrição  da  atividade  realizada,  que  pode  ser
acompanhada por fotos ou por outros registros), para que possamos acompanhar a recepção
dos estudantes. Integrantes da equipe do PEP se colocam à disposição para uma visita às
escolas,  oportunidade  em  que  o  Programa,  suas  atividades  e  noções  de  Educação
Patrimonial  serão apresentados ao grupo de professores e à Coordenação.  Essa visita é
opcional e deverá ser demandada pelas escolas,  e previamente agendada nos meses de
março, abril e agosto de 2016.

1.2 Visitando o Arquivo Público: entre os meses de maio e junho, ou setembro e outubro,
as turmas serão recebidas no APERS para realização das oficinas de Educação Patrimonial
agendadas. O transporte será disponibilizado pelo PEP. 

1.3  De  volta  à  escola,  aprofundando  o  debate  e  produzindo: ao  longo  do  ano,  os
professores  responsáveis,  com  apoio  das  coordenações  pedagógicas,  deverão  dar
continuidade à discussão sobre educação a partir do patrimônio, de preferência através de
atividades articuladas à exploração dos bens culturais da escola ou da comunidade na qual
ela está inserida.  Dessas atividades,  deverá resultar  um produto (exposições fotográficas,
poesias, redações com relatos de experiências, peças teatrais, fanzines, maquetes, criação
de blogues ou outros conteúdos em mídias digitais etc.). Os produtos serão apresentados no
APERS, ao lado dos trabalhos das demais escolas participantes, na Mostra PEP de Final de



Ano (primeira  semana  de  dezembro).  Conforme  demanda  das  escolas,  a  criação  dos
produtos para a Mostra poderá ser orientada pela equipe do PEP.

1.4 Relato de Experiência dos(as) Professores(as): até janeiro de 2017 os professores
responsáveis  pelos  projetos  nas  escolas  deverão  enviar  ao  PEP um relato,  para  o  qual
também  poderão  ter  orientação  da  equipe  UFRGS/APERS,  registrando  a  experiência
desenvolvida ao longo do ano letivo,  podendo conter  fotos das atividades,  transcrição de
opiniões de estudantes e colegas, apresentação de planos de aula e materiais produzidos ao
longo do processo etc. Estes relatos serão organizados e publicados pelo PEP em formato de
livro digital, com registro de ISBN. O formato será melhor debatido com os professores, ao
longo do ano. Os principais objetivos são difundir as ações do PEP e valorizar o trabalho dos
professores envolvidos.

2. Público alvo: Escolas públicas de Porto Alegre e da Região Metropolitana. 

3. Regras Gerais

3.1) Adesão a todas as etapas do projeto;

3.2) Quanto às oficinas realizadas no APERS:

A) serão agendadas de três (03) a seis (06) oficinas por Escola;

B) serão ministradas para grupos de  no máximo 30 estudantes por agendamento, o que
será  verificado  através  das  listas  de  participantes,  necessárias  para  contratação  do
transporte;

C) têm duração de 2 horas e 30 min. nos turnos da manhã e da tarde, e de 2h no turno da
noite, sendo realizadas no turno da  manhã das 09h às 11:30h (podendo estender-se até
11:40h), da tarde das 14h às 16:30h (podendo estender-se até 16:40h), e da noite das 19h
às 21h (podendo estender-se até 21:10h). Não é possível aplicar a metodologia da oficina
em menos tempo. Logo, a adesão a este regulamento significará que há concordância por
parte  de  professores,  coordenação,  direção,  pais  e  estudantes  quanto  ao  tempo  de
permanência no APERS, ainda que isso possa acarretar em um retorno à Escola em horário
diferenciado em relação turno normal de aula.

D) a participação nas oficinas pressupõe a cessão do direito de imagem de todos(a) os(as)
participantes sobre fotos e vídeos produzidos pelo PEP durante a atividade. As imagens
poderão ser utilizadas em conteúdos de Internet e publicações, com fins pedagógicos e de
divulgação.  Para  tanto,  sugerimos  que  esta  informação  seja  adicionada  à  autorização
enviada aos pais do(a)s estudantes, conforme sugestão no Anexo 01.

4. Como participar

As  escolas  interessadas  em  participar  das  ações  deverão  inscrever-se  através  do  e-mail
acaoeducativa@smarh.rs.gov.br enviando  os  seguintes  dados/documentos  até  o  dia  21  de
março de 2016: 

- Carta  Compromisso  da  Escola com  todos  os  campos  preenchidos,  assinada  pelo(a)
professor(a)  responsável  das  turmas  e  pela  coordenação  pedagógica  (Anexo  2),  significando
adesão à proposta do Programa em todos os itens acima apresentados;

- Ficha  de Agendamento  de  Oficinas preenchida  (Anexo  3).  A partir  dessa  Ficha  o  PEP
entrará em contato por telefone com cada escola para definir as datas e turnos, registrando em
seguida as combinações por e-mail;

- Listas de participantes de cada oficina (Anexo 4). Estas listas são necessárias para que
possamos contratar os ônibus junto à Frota UFRGS. Não é possível embarcar nos carros da Frota
sem nome na lista e o número da Carteira de Identidade ou da Certidão de Nascimento. Logo,
sugerimos que todos os estudantes de cada turma tenham seu nome incluído, ainda que alguém
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possa faltar no dia da oficina. O envio neste prazo é fundamental para que possamos reservar os
ônibus com antecedência, garantindo a realização das oficinas sem percalços. Este procedimento
garante,  por  exemplo,  que  tenhamos  tempo hábil  de  reagendar  alguma oficina  caso  a  Frota
UFRGS não tenha carro disponível para o dia/turno inicialmente combinado entre Escola e PEP.

5. Da seleção de Escolas participantes

- Serão selecionadas, em ordem de recebimento da documentação, de 10 a 15 escolas entre as
que  enviarem  a  documentação  completa  referida  no  item  4,  conforme  capacidade  de
atendimento do PEP;

- Entre os dias 24 e 30 de março de 2016 o PEP entrará em contato com os professores ou
coordenação para agendamento das visitas às escolas e das oficinas, buscando atender as
necessidades de todos os envolvidos, conforme disponibilidade de nossa agenda;

- Organizaremos, também, uma lista de escolas suplentes. Caso alguma das instituições não
possa ser contemplada com os horários por nós oferecidos, ou desista dos agendamentos,
passaremos à lista de suplentes;

- Todo o processo será divulgado através do site e das mídias sociais do APERS.

6. Cronograma

- 20/01 a 21/03/16: divulgação do regulamento e recebimento das inscrições;

- 23/03/2016: divulgação da lista de escolas selecionadas e suplentes;

- 24/03 a 30/03/16: período de contato telefônico para agendamento de visitas e oficinas;

- 19/04 a 30/06/16: oficinas no APERS (1º semestre);

- 16/08 a 28/10/16: oficinas no APERS (2º semestre);

- Novembro: finalização e envio dos produtos para a Mostra PEP de Final de Ano;

- 28/11 a 30/11/16: montagem da Mostra PEP de Final de Ano;

- 01/12 a 09/12/16: Mostra PEP de Final de Ano, aberta à visitação gratuita para a comunidade.



ANEXO 1 – SUGESTÃO DE MODELO DE AUTORIZAÇÃO

Salientamos que este é um modelo sugerido. A Escola deverá adaptá-lo
conforme suas necessidades, e incluir os dados do agendamento em questão.

 

Eu,  ________________________________________,  RG  nº  ______________,
responsável  legal  por  ____________________________________,  RG  (ou  Certidão  de
Nascimento) nº ______________, estudante do ___ ano do Ensino __________, turma ____
da Escola __________________________________, autorizo a participação na saída de
campo do dia  ____/____/____,  turno da  ________,  com destino  ao Arquivo Público  do
Estado,  Rua  Riachuelo,  1031,  Centro,  Porto  Alegre/RS,  para  a  realização  da  oficina
________________________________,  oferecida  de  forma  gratuita  pelo  Programa  de
Educação Patrimonial  UFRGS-APERS.  Estou ciente dos horários de saída e retorno à
escola, e autorizo a cessão do direito de imagem do(a) estudante para fotos e vídeos que
porventura forem produzidas durante a atividade, para fins pedagógicos e de divulgação.

Porto Alegre, ______ de _________________ de 2016.

_____________________________
Nome / Assinatura



ANEXO 2 - CARTA COMPROMISSO DA ESCOLA

Universidade Federal do Rio Grande do Sul & Arquivo Público do Estado do RS

Programa de Educação Patrimonial UFRGS-APERS

Carta Compromisso da Escola

Nós,  ________________________________,  professor(a)  responsável  pelas  turmas,  e
________________________________,  Coordenador(a)  Pedagógico(a)  da  Escola
_______________________________________,  localizada  no  endereço
____________________________,  cidade  de  ____________,  desejamos  participar  das
atividades promovidas pelo  Programa de Educação Patrimonial  UFRGS-APERS no ano de
2016, que envolvem o trabalho com Educação Patrimonial ao longo do ano letivo, desde a
introdução do tema para preparação das turmas e vivência de oficinas nas dependências do
Arquivo Público do Estado do RS, até a continuidade da discussão sobre educação a partir do
patrimônio  em sala  de  aula,  atividades  que  deverão  resultar  em um  produto  (exposições
fotográficas,  poesias,  redações  com  relatos  de  experiências,  peças  teatrais,  fanzines,
maquetes,  criação  de  blogues  ou  outros  conteúdos  em  mídias  digitais  etc.)  que  será
apresentado na Mostra PEP de Final de Ano. Para tanto, nos comprometemos a:

(   ) Ler com atenção e estar cientes das normas do Regulamento PEP 2016.

(   ) Preparar as turmas para a participação nas oficinas com a atividade prévia fornecida pelo 
PEP (e com outras atividades, se desejar), enviando breve relato para o e-mail 
ACAOEDUCATIVA@SMARH.RS.GOV.BR  .

(   ) Informar aos pais e responsáveis dos estudantes sobre os horários de saída e retorno à 
Escola nos dias de oficinas, e sobre a cedência do uso de imagem em fotos e vídeos 
registrados durante a atividade.

(   ) Levar grupos de no máximo 30 estudantes a cada oficina.

(   ) Participar das oficinas no APERS de acordo com o horário estipulado.

(   ) Quando necessária alguma alteração no(s) agendamento(s), entrar em contato com a 
equipe do PEP com o máximo de antecedência possível.

(   ) Participar da Mostra PEP de Final de Ano, apresentando o(s) produto(s) do trabalho 
desenvolvido ao longo do ano.

(   ) Produzir relato sobre a experiência com Educação Patrimonial ao longo do ano, que será 
entregue até janeiro de 2017.

Porto Alegre, _____ de ______________ de 2016.

______________________________________________

Nome e Assinatura | Professor(a) Responsável

______________________________________________

Nome e Assinatura | Coordenador(a) Pedagógico(a)

(Carimbo da Escola)
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ANEXO 3 - FICHA DE AGENDAMENTO DE OFICINAS

Universidade Federal do Rio Grande do Sul & Arquivo Público do Estado do RS

Programa de Educação Patrimonial UFRGS-APERS

Ficha de Agendamento de Oficinas 2016

1. Nome da Escola: ___________________________________________________________

Endereço: ___________________________________________________________________

Bairro: _________________   Cidade: _________________   Telefone: __________________

2. Nome do Professor(a) responsável pelas turmas: __________________________________

Email: _______________________________________ Telefone: _______________________

3. Nome do Coordenador(a) pedagógico(a): ________________________________________

Email: _______________________________________ Telefone: _______________________

4. Preferem que o contato telefônico para agendamento das oficinas seja feito com:

- Professor(a)   (   )             - Coordenador(a) Pedagógico(a)   (   )

5. Qual melhor horário para contatos por telefone? ___________________________________

6. Turmas que desejam incluir no projeto:

Assinalar de três a seis turmas, informado o ano, número da turma e turno. Lembrando que 
as oficinas são:

- 6º e 7º anos Ens. Fundamental = Os Tesouros da Família Arquivo

- 8º e 9º anos Ens. Fundamental = Desvendando o Arquivo Público: historiadora por um dia

- 1º ao 3º ano Ens. Médio = Resistência em Arquivo: patrimônio, ditadura e direitos humanos

- Educação de Jovens e Adultos = a combinar

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

7. Observações: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Porto Alegre,         de                                      de 2016

________________________________________________
Nome e assinatura do responsável pelo preenchimento da ficha



ANEXO 4 - LISTAS DE PARTICIPANTES DE CADA OFICINA

IMPORTANTE: enviar esta lista preenchida em formato Word (.doc) ou equivalente.

À Coordenação do Grupo Frota.
Solicitamos o embarque em veículo da UFRGS dos abaixo relacionados no dia xx de xxxxxxxxxx, turno da

xxxxxxx,  tendo  em  vista  a  sua  participação  em  oficina  do  Programa  de  Educação  Patrimonial  UFRGS-APERS,
atividade de extensão desenvolvida pelo Departamento de História em parceria com Arquivo Público do Estado do RS.

Nome
Documento (RG, Carteira de

habilitação, Registro profissional,
passaporte)

Instituição

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 (Professor responsável)
32 (Professor responsável)

Sem mais para o momento, despedimo-nos.
Atenciosamente,

Porto Alegre,       de                          de 2016.

Ciente pela Coordenação Grupo Frota em:

(Assinatura e carimbo do solicitante)


