Formação gratuita em educação patrimonial abre inscrições para
educadores de todo o Brasil

Temas como memória, identidade e patrimônio cultural serão tratados no curso remoto,
voltado para educadores da rede pública de ensino e de organizações da sociedade civil.
Participantes receberão materiais impressos para trabalhar com sua turma.

Formação busca articular noção de patrimônio com vivências culturais cotidianas

Belo Horizonte, 24 de junho de 2021 - Estão abertas, até o dia 5 de julho, as
inscrições para o curso Se esse patrimônio fosse meu: educação patrimonial e
pertencimento, uma formação gratuita e remota destinada a educadoras e
educadores de todo o país que trabalham ou têm interesse em trabalhar a temática
em espaços de ensino. Parte do projeto Educação Patrimonial Participativa, executado
pela AIC - Agência de Iniciativas Cidadãs, o curso selecionará 100 pessoas, entre
professores da rede pública de ensino, mediadores, facilitadores e arte-educadores de
qualquer lugar do Brasil.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo formulário disponível no site
do projeto, onde está disponível o edital completo da chamada. Para participar, as
pessoas interessadas precisam ter acesso a dispositivos eletrônicos (celular, tablet ou
computador) e conexão à internet, além de se comprometerem a mobilizar uma
turma de 20 alunos, que receberão do projeto materiais impressos, com conteúdo e
exercícios sobre patrimônio cultural.
O curso tem carga horária total de 40h e estará disponível plataforma Udemy entre
os dias 19 de julho e 10 de setembro. Serão tratados assuntos como memória,
território, identidade e a evolução dos conceitos em torno de patrimônio cultural,
sempre com base em uma perspectiva emancipatória da educação patrimonial,
focada nas experiências e no protagonismo estudantis. São três módulos, com
aulas síncronas digitais de abertura, videoaulas assíncronas, artigos, textos de apoio,
exercícios de fixação e sugestões de atividades para realizar remotamente ou em sala
de aula, além da concepção e execução de um projeto final em colaboração com a
turma mobilizada.
As e os participantes serão certificados pela AIC, em articulação com a Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG). Haverá, ainda, uma premiação entre os projetos
executados. Os mais bem avaliados receberão equipamentos eletrônicos para aulas
digitais ou aulas presenciais com propostas multimídias.
O projeto
O projeto Educação Patrimonial Participativa cria espaços para reflexão,
qualificação e fortalecimento dos fazeres de comunidades escolares e agentes
culturais, visando a salvaguarda e transmissão de patrimônios locais. Ele é executado
pela AIC - Agência de Iniciativas Cidadãs, patrocinado pela VLI e realizado com
recursos da Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial de Cultura do Ministério
do Turismo do Governo Federal.

Serviço
Curso “Se esse patrimônio fosse meu: educação patrimonial e pertencimento”
Inscrições gratuitas até 5 de julho

Quem pode se inscrever: professores da rede pública de ensino que lecionem para
turmas do 4º ao 9º ano, incluindo-se a Educação de Jovens e Adultos (EJA),

educação no sistema prisional e socioeducativo; mediadores, facilitadores ou arteeducadores de organizações da sociedade civil sem fins lucrativos.
Edital e formulário disponíveis em:

conexaocomunidade.org.br/educacaopatrimonial
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