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As atividades inseridas neste Guia são de responsabilidade das respectivas instituições.
Todas as programações serão virtuais e estarão disponíveis nas plataformas dos museus.

                                
CENTRO-OESTE
DF - BRASÍLIA
» BIBLIOTECA BRAILLE DORINA NOWILL
bibliobraille@gmail.com
18/05/2020 a 22/05/2020 - 10h às 17h
EXPOSIÇÃO - “Uma exposição virtual” - Galeria BRAIAB - pelos 25 anos da
BiblioBraille, celebrando sua trajetória de transformações inclusivas,
como a Academia Inclusiva de Autores Brasilienses (AIAB).

GO - GOIÁS
» MUSEU DAS BANDEIRAS, MUSEU DE ARTE SACRA DA BOA MORTE E
MUSEU CASA DA PRINCESA
18/05/2020 - 18h
Lançamento da Exposição Virtual “O pecúlio como forma de conquista: A
história escravagista não contada”.
A exposição contará com uma visita virtual narrada pelos curadores.
Local: www.museusibramgoias.museus.gov.br
18/05 a 24/05/2020 - 11h
Vídeos onde serão narradas as memórias das pessoas que trabalham no
Museu das Bandeiras, Museu de Arte Sacra da Boa Morte e Museu Casa
da Princesa.
19/05/2020 - 18h
Lançamento da Exposição Virtual “Cotidiano dos Museus em tempos de
pandemia”.

A exposição contará com uma visita virtual narrada pelos curadores.
Local: www.museusibramgoias.museus.gov.br
20/05/2020
Lançamento da Exposição Virtual “COVID- 19: O impacto do isolamento
social em Vila Boa de Goyaz”.
A exposição contará com uma visita virtual narrada pelos curadores!
23/05 a 24/05/2020
Programa de Formação do Museu das Bandeiras – Módulo I – A Diversidade nos Museus Brasileiros. O curso terá duração de 10 horas e será
ministrado em formato online por Tony Boita (diretor).
Inscrições: www.museusibramgoias.museus.gov.br.
» MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DO ESTADO DE GOIÁS
acaoeducativa.mac@gmail.com
18/05 a 24/05/2020
Visita 360º - MAC - GO
Tour virtual, onde é possível conhecer as instalações do Centro Cultural
Oscar Niemeyer, o Museu de Arte Contemporânea do Estado de Goiás e
dos demais museus sob responsabilidade do Governo do Estado de
Goiás.
18/05/2020 - 15h
“As perspectivas de inclusão dos públicos nos museus no contexto atual”.
Fala realizada pelo museólogo Tony Willian Boita (diretor do Museu das
Bandeiras, Museu de Arte Sacra da Boa Morte e Museu Casa da Princesa)
em que será abordada as dificuldades que o setor museológico vinha
enfrentando e, diante do cenário atual, como os museus podem se
reinventar em tempos de isolamento social.
Instagram (IGTV) @ccon_goias; @mac_goias; @secultgoias.



                                
20/05/2020 - 15h
Oficina “Abayomis : Entre retalhos e narrativas contra-hegemônicas”
Descrição, ministrada pela bacharel em museologia e mestranda em
Antropologia Social-PPGAS/UFG, Nutyelly Cena de Oliveira. Apresentará
uma reflexão sobre os modos de representação das mulheres negras nos
museus. E também de suas experiências enquanto pesquisadora, educadora e curadora independente no cenário artístico goiano, enquanto
ensina a construir as Abayomis - bonecas negras feitas com sobras de
retalhos, que simbolizam resistência negra e poder feminino, além de
serem ferramentas educativas contra o racismo.
Instagram (IGTV) @ccon_goias; @mac_goias; @secultgoias.

NORDESTE
RN - RIO GRANDE DO NORTE
» CENTRO DE MEMÓRIA PROFESSOR TARCÍSIO MEDEIROS
ncem@tre-rn.jus.br
18/05/2020 a 29/05/2020 - 14h às 19h
ABERTURA - Vídeo promocional “MUHNE/ENGENHO”.
Manhã - Mediação temática “O Muhne em qualquer lugar”.
Tarde - Tutorial/Oficina: Confecção de bonecas abayomi. Exibição do
vídeo “Com A Palavra A Arte Popular”.

tância da atividade de contação de histórias e da arte educação para a
construção de uma educação antirracista.
23/05/2020
Kemla Baptista do Caçando Estórias e seus contos sobre a criação do
mundo (Orun Ayiê) e outros mitos das tradições africanas bantu e nagô.

SE - ARACAJU
» MUSEU DO HOMEM DO NORDESTE
18/05/2020
ABERTURA - Vídeo promocional “MUHNE/ENGENHO”.
Manhã - Mediação temática “O Muhne em qualquer lugar”.
Tarde - Tutorial/Oficina: Confecção de bonecas abayomi.
Exibição do vídeo “Com A Palavra A Arte Popular”.
19/05/2020
Manhã: Tutorial/Oficina de Brinquedos populares: Bilboquê.
Tarde: Tutorial/Oficina de Turbante.
Vídeo “Com A Palavra A Arte Popular”..

» MUSEU DA ABOLIÇÃO

20/05/2020
Manhã - Tutorial/Oficina de brinquedos populares: Corrupio.
Tarde - Vídeo e debate “Museus e suas reorganizações frente à pandemia
- o olhar do Educativo”.
Participantes: Marielle Gonçalves – Ibram; Mona Nascimento - UFBA;
Mediação: Edna Silva – Educativo|Muhne/Engenho Massangana.
Exibição do vídeo “Com A Palavra A Arte Popular”.

21/05/2020
Live com Kemla Baptista do Caçando Estórias, discutindo sobre a impor-

21/05/2020
Manhã - Tutorial/Oficina Museu ponto a ponto – crochê

PE - RECIFE



                                
Tarde - “Educativo indica!”, filmes pernambucanos que dialogam com a
temática da SMN. “Um Lugar ao Sol”, filme acessível com recursos de
áudio descrição, intérprete da língua de sinais e legenda. Integra o
Projeto Alumiar da Coordenação de Cinema da Fundaj. Também “Amor,
Plástico e Barulho”; “Maracatu Maracatus”; “A Onda Traz, O Vento Leva”.
Vídeo “Com A Palavra A Arte Popular.
22/05/2020
Manhã - Projeto Muhne 360º: Passeio virtual pelo Muhne e Engenho
Massangana.
Tarde - Oficina “Crie seu acervo: Reprodução de peça do Muhne”.
Vídeo “Com A Palavra A Arte Popular”.
23/05/2020
Manhã - Tutorial/Oficina impressão sobre papéis (Azulejaria).
Tarde - Contação de História “Como Nasceram as Estrelas”, Clarice Lispector.
Vídeo “Com A Palavra A Arte Popular”.
24/05/2020
Manhã - Recitais de Poesias “Para Comer Depois”, Adélia Prado; “Recordar
é Preciso”, Conceição Evaristo; “Chuva de Cinzas”, Gilka Machado.
Vídeo “Com A Palavra A Arte Popular”.

NORTE
TO - PALMAS
» ESPAÇO MEMÓRIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
TOCANTINS
sebia@tre-to.jus.br
18/05/2020 a 29/05/2020 - 16h às 18h
Lançamento de cartilha digital, desenvolvida de forma colaborativa pelos
TRE´s participantes e divulgação de vídeos institucionais.

SUDESTE
ES - VITÓRIA
» TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTOS
patricia.marques@tre-es.jus.br
18/05/2020 a 24/05/2020 - 12h às 19h
Disponibilização on line de cartilha digital com o material desenvolvido
pelos TRE’s de forma colaborativa, sobre o tema “Eleições e inclusão:
diversidade nas adversidades.”

MG - BELO HORIZONTE
» CEMENF/UFMG
cemenf@enb.ufmg.br
16 e 17/05/2020 - de 10h às 18h
Outros - Material virtual a ser disponibilizado no Instagram do centro



                                
@ufmgcemenf. Haverá uma equipe disponível para interagir com os
“visitantes virtuais”. O material ficará disponível no feed, oportunizando
novas virtuais, porém sem interação imediata, mas com Feedback oportuno.
» CENTRO DE MEMÓRIA DA JUSTIÇA ELEITORAL DE MINAS GERAIS
smemo@tre-mg.jus.br
18/05/2020 a 31/05/2020 - 09h às 19h
“Museus para a Igualdade: Diversidade e Inclusão”. Trabalho colaborativo
entre Tribunais Regionais Eleitorais, mostrando a realização de eleições
em comunidades especiais. Site www.tre-mg.jus.br.

MG - DIAMANTINA
» MUSEU DO DIAMANTE
18/05/2020
Lançamento do site do Museu em novo layout. Exposição virtual do
acervo do MD, em formato audiovisual, conectando objetos da exposição de longa duração às questões de diversidade e inclusão.
18 a 24/05/2020
Postagens nas redes sociais com informativo sobre a história dos museus
e o desenvolvimento ao longo dos séculos.
Exposição virtual: Você no Museu #VcNoMD, com imagens enviadas pelo
público do Museu.

MG - IBIRITÉ
» MEMORIAL HELENA ANTIPOFF
MAIO 2020
EXIBIÇÃO de documentário “Entre Mundos - Vida e obra de Helena
Antipoff”, realizado em 2019.
Disponível no Youtube: youtube.com/watch?v=LxIEytO0FKY .

MG - PATOS DE MINAS
» MUSEU DA CIDADE DE PATOS DE MINAS
dimep@patosdeminas.mg.gov.br
20 a 22/05/2020 - 10h às 12h
Publicação de entrevista em site e nas redes sociais (Facebook e Instagram) de visitantes do Museu Municipal, incentivando e promovendo o
acesso da comunidade à instituição.

MG - OURO PRETO
» MUSEU DA INCONFIDÊNCIA
11/05 a 17/05/2020
Solicitação aos visitantes do Museu da Inconfidência registros de
imagens de sua passagem pelo Museu. Momentos que marcaram a sua
experiência nesta viagem imersiva, por meio da exposição de longa
duração, ao século XVIII, no ciclo do ouro das Minas Colonial.
As imagens serão selecionadas e identificadas para figurarem a exposição virtual intitulada "Vivências no Inconfidência".
As três fotos mais expressivas serão premiadas com um kit de publicações do Museu da Inconfidência.



                                
18/05 a 30/05/2020
Exposição virtual "Vivências no Inconfidência", publicada no site institucional e redes sociais.

23/05/2020 - 10h
Publicação do vídeo sobre rotina de trabalhos e novas exposições:
"Museu em atividade".

MG - JUIZ DE FORA

24/05/2020 - 10h
Publicação do vídeo "Juntos com o Museu" em agradecimento ao público.

» MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA AMERICANA
maea.ufjf@gmail.com
23/05/2020 - 14h às 16h
Lançamento das plataformas digitais do MAEA. Aplicativo e site que
disponibiliza para o público conteúdo de maneira interativa, didática e
colaborativa.
» MUSEU MARIANO PROCÓPIO
18/05/2020 - 9h
Publicação do Vídeo Tour de apresentação da Villa Ferreira Lage: Curiosidades do Castelinho e Restauro;
19/05/2020 - 9h
Publicação do primeiro vídeo da Série "Protegendo a memória: Técnicas
de acondicionamento de acervo e papel e a importância da digitalização
de documentos".
20/05/2020 - 9h
Publicação do Vídeo Tour de apresentação do Prédio Museu Mariano
Procópio e suas Exposições.
21/05/2020 - 9h
Publicação do #TBTHISTORICO do Museu.
22/05/2020 - 9h
Publicação das Atividades Lúdicas online: "Caça ao Tesouro do Museu".

MG - FRUTAL
» MUSEU MUNICIPAL DE FRUTAL
cultura@frutal.mg.gov.br
18 a 22/05/2020 - 15h
Visitação Virtual “O passado é de todos: nosso museu tem diversidade e
inclusão”. Serão postados vídeos da história de Frutal contada no Museu
por meio de personagens e monumentos que fizeram história na cidade.
Peças e Acervo do Museu e Arquivo Municipal, Personagem Maria Coberta e Frei Gabriel, Projeto de Elevador para o Museu, Acervo do Jornal
tribuna, Monumentos religiosos e outros.
23/05/2020 - 15h
Luau em Casa - Neste dia serão postados diversos vídeos de artistas
locais com participação especial de alunos do Conservatório Municipal
João Adriano de Barros.
24/05/2020 - 15h
Exposição Virtual de Arte do artista plástico português Luís Matos. Nesse
dia será postado um vídeo com diversas fotos de obras de arte do artista.



                                
MG - SÃO JOÃO DEL REI
» MUSEU REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI
mrsjdr@museus.gov.br
18 e 20/05/2020
Ciclo de debates "Reflexões sobre o objeto devocional em museus". O
evento acontece online, com transmissão ao vivo pela página da instituição no Facebook.
18/05/2020 - 19h
Live “Proseando sobre o objeto devocional musealizado", com participação do historiador e coordenador do curso de Museologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Prof. Dr. Jezulino Lúcio Mendes
Braga, e do arquiteto, museólogo e diretor do Museu de Arte da Sacra de
Paraty, Me. Julio Cezar Neto Dantas. Mediação da diretora do Museu
Regional de São João del-Rei, Eliane Marchesine Zanatta. O debate
pretende abordar a relação do objeto devocional com sua condição de
bem cultural. E levantar questões como: os museus abrem espaço para a
diversidade religiosa? As peças devocionais expostas em museus perdem
seu teor de sacralidade? Para ter acesso ao conteúdo, basta seguir a
página do Museu Regional no Facebook: facebook.com/MuseuRegionalDeSaoJoaoDelRei
20/05/2020
Live “Oratórios Domésticos: devoção e arte em Minas Gerais", com o
historiador e mestrando em História pela Universidade Federal de São
João del-Rei (UFSJ), Lucas Rodrigues. A apresentação aborda a posição
destas peças na história, cultura e religiosidade do estado e sua ressignificação a partir do momento em que se tornam objetos musealizados.
Mediação da diretora do Museu Regional de São João del-Rei, Eliane
Marchesine Zanatta. Para ter acesso ao conteúdo, basta seguir a página

do Museu Regional no Facebook: facebook.com/MuseuRegionalDeSaoJoaoDelRei

MG - SERRO
» MUSEU REGIONAL CASA DOS OTTONI
mrco@museus.gov.br
18/05/2020 - 10h
Exposição de fotos dos visitantes no Museu Casa dos Ottoni.
#eunomrco - "Inclusão, educação, justiça. Diversidade, diferença, respeito. Convivência, tolerância, paz. Palavras soltas que conectadas e incorporadas a nossa vida resultam num mundo melhor. ” Joseli Barros
O Museu realiza atividades e disponibiliza seu espaço para que a comunidade sinta-se acolhida e apropriada desse espaço. Como é bom lembrar
os momentos que vivemos com a família e amigos nas horas que dedicamos a cultura! E o melhor, poder encontrar diversidade de ações para
todos os públicos.
19/05/2020 - 10h
Vídeo “Patrimônio Virtual : Apresentação do Museu Casa dos Ottoni”, com
interpretação em libras por Reniela Aparecida da Silva Reis.
20/05/2020 - 10h
Exposição Virtual “Memórias da Cultura Jequitinhonha” de Lori Figueiró.
A Exposição consiste em apresentar a rica cultura dos Vales do Jequitinhonha, região na qual a cidade de Serro está inserida.
21/05/2020
Exposição Virtual “Relembrar é Viver”. Recordar é viver o passado no
presente. As coisas são descobertas por meio das lembranças que temos
delas.



                                
Vamos recordar as ações e relembrar sua participação durante as Semanas Nacional de Museus?
Através dos registros das ações realizadas no Museu Regional Casa dos
Ottoni, durante as edições anteriores da Semana de Museus, entre o
período de 2010 a 2019, o público irá recordar bons momentos de sua
presença e participação.
21/05/2020 - 19h
Live Bate-papo com o grupo "Meu Cabelo Natural Serro".
Tem o objetivo de proporcionar um momento de conhecimento, reflexão
e dúvidas sobre temas como acessibilidade, empoderamento e diversidade na visão do grupo.
22/05/2020
Memória Musical Virtual – Apresentações de músicos serranos.
Segundo Duanne Bomfim “A diversidade e a inclusão significam dividir,
compartilhar e vivenciar o mundo ao lado de todos, sem diferenciar ou
mesmo classificar como diferentes ou iguais. ”
A música é um dos meios de se dividir, compartilhar e vivenciar as
memórias. Incluir habilidades únicas, seja ao cantar, tocar e interpretar.
O evento Memória Musical, consiste em incentivar os artistas da região
para realizar apresentações temáticas no MRCO. Na região do Serro – MG
existem músicos e instrumentistas de talento, que trabalham estilos
ligados à cultura e à tradição local, tais como a seresta, à moda de viola e
a música ligada ao congado. Através deste projeto, o Museu aproxima a
comunidade de suas raízes e tradições, valorizando aquilo que é próprio
de sua cultura.
Acompanhe a programação pelo Site: museuregionalcasadosottoni@museus.gov.br
Facebook: https://www.facebook.com/museucasados.ottoni
Twitter: @Casa_dos_Ottoni
YouTube.com/MuseuRegionalCasadosOttoni
https://www.youtube.com/channel/UCCDQZWSHIMhSanHI66bzXKw

RJ - CABO FRIO
» MUSEU DE ARTE RELIGIOSA E TRADICIONAL
MAIO 2020
Durante todo o mês acontece a campanha virtual “Museus para a Igualdade: Diversidade e Inclusão”. Visitantes são convidados a postarem uma
foto do Mart nas redes sociais e a marcarem o Museu.
18/05/2020
Início do “Projeto Educação para o Patrimônio no Mart”. Sondagem com
os professores: questionário on-line.

RJ - CAMPOS DOS GOYTACAZES
» MUSEU HISTÓRICO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
campos.museuhistorico@gmail.com

RJ - RIO DE JANEIRO
» MUSEUS CASTRO MAYA - MUSEU DA CHÁCARA DO CÉU
18/05/2020
Disponibilização no Facebook do Museu de texto e algumas imagens da
série D. Quixote, como uma prévia do lançamento do livro "D. Quixote
visto por dois artistas brasileiros Portinari e Drummond", a ser publicado
em outubro.
» MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS
18/05/2020 - 15h
“Projeto Ciência e Cultura em Tempos de Pandemia”, uma série de deba-



                                
tes com especialistas de diferentes áreas das ciências humanas para
analisar o impacto do Coronavírus em nossa sociedade, visando estimular a reflexão do atual momento vivido pela população global quanto ao
enfretamento à pandemia. No canal do Youtube do MAST.
19/05/2020 - 15h
DEBATE - A partir do tema de 2020 “Museus para a Igualdade: diversidade e inclusão” abordará sobre a exclusão digital que carrega consigo um
contínuo distanciamento do público em relação aos museus. Participam:
Gabriela de Assis (Reflexões sobre os museus de ciências) e Glaucia
Thersio (Acesso a tecnologia no Brasil e no Canadá), com perguntas da
mediadora e do público. Plataforma: Youtube do MAST.
20/05/2020 - 15h
Apresentação “Projeto Luso-Brasileiro, do levantamento de instituições
portuguesas à busca de museus universitários brasileiros: O papel da
internet no processo”, com Victor Abalada – Historiador - bolsista PCI do
MAST/COMUS.
20/05/2020 - 15h
Quiz sobre a história do MAST e sobre curiosidades da Astronomia.
Plataforma: Instagram do MAST.
21/05/2020 - 15h
Exposição - "A Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II e o desafio da
Serra do Mar" apresentada em 9 painéis digitais, com imagens, litografias
e textos sobre os desafios técnicos que envolveram a transposição da
Serra o Mar no sul fluminense pela maior ferrovia nacional do século XIX.
Em linguagem acessível ao público, a proposta é, através da
disponibilização online deste material, viabilizar o acesso diversificado às
pesquisas de História da Ciência e da Tecnologia. A exposição foi exibida
no Vale do Paraíba Fluminense, e no Colégio Brigadeiro Newton Braga.

22/05/2020 - 15h
Apresentação “PUBLICAÇÕES & APLICATIVOS DIGITAIS DO MAST - para
tempos de quarentena e outros”. Márcia Cristina Alves – assistente em
C&T – arquivista e historiadora da arte – MAST/COMUS. Apresentação
das publicações digitais e aplicativos do MAST, disponíveis para baixar.
24/05/2020 - 15h
Apresentação “O Registro de objetos científicos no Museu Dinâmico de
Ciência e Tecnologia da Universidade federal de Juiz de Fora e outras
histórias” , com Paulo de Melo Noronha Filho Tecnologista Sênior –
MAST/COMUS.
» MUSEU DE CIÊNCIAS DA TERRA
18/05/2020 - 17h
Live Instagram: "Práticas de Acessibilidade em museus", com Jessica
Noberto Rocha.
19/05/2020 - 21h
Encerramento da edição especial #EducaMCTer sobre Sítios Naturais
Sagrados do Brasil. Facebook.
21/05/2020 - 19h
Live Instagram: "Ciência e Religião", com Diogenes Campos.
24/05/2020 - 16h
Lançamento da exposição virtual "Meu Lugar na Terra".



                                
» MUSEU HISTÓRICO NACIONAL
mhn.educacao@museus.gov.br
11/05 a 24/05/2020
concurso #MHNemLibras. O MHN convida o público surdo para batizar o
Museu Histórico Nacional em Libras a partir do concurso #MHNemLibras.
E a mediação online sobre inclusão dá sequência ao tema.
15/05 a 24/05/2020
Mediação no espaço educativo online do MHN no Facebook.
“Museus e Representatividade | A história contada nos museus e livros
representa a diversidade social brasileira?”. Os educadores estarão online
para conversar sobre história e representatividade.
Para mais informações, acesse a página web mhn.museus.gov.br e as
redes sociais do MHN @museuhistoriconacional no Facebook e
Instagram. Para outros assuntos, escreva para o Núcleo de Educação do
MHN: mhn.educacao@museus.gov.br.
18/05 a 24/05/2020
COLEÇÃO ACESSÍVEL | Campanha online para formação da coleção
acessível do MHN, construída para as ações educativas com experiências
táteis para todos os públicos. Registro de intenções de doação para a
coleção acessível.
20/05/2020
Vídeo em Libras com Leo Castilho, educador do MAM/SP (Libras, legenda
e áudio em português).
22/05/2020 - 15h
Live no Facebook com a equipe do Núcleo de Educação do MHN sobre a
coleção acessível.

» MUSEU DA REPÚBLICA
20/05/2020
"Exposição virtual do projeto Palavra Bordada” exibição de trabalhos de
participantes do projeto".
21/05/2020
Lançamento virtual do Museu Urbano do Catete.
22/05/2020
Lançamento virtual do livro da coleção “Documentos museológicos Seresta do Museu a República”.
» MUSEU VILLA-LOBOS
mvl.educa@museus.gov.br
21/05 - Quintas Concertantes: concerto com o violonista e professor da
Unirio Clayton Vetromilla, serão disponibilizados vídeos do músico
especialmente feitos para a ocasião.
24/05 - Lançamento da página do Museu Villa-Lobos na plataforma
Google Arts&Culture. Será disponibilizada uma exposição virtual e uma
seleção de 50 fotografias que fazem parte do acervo do MVL. A exposição virtual "Native Brazilian Music: 80 anos" conta o percurso da gravação de um dos discos mais icônicos da história da música brasileira.
Gravado no convés de um navio norte-americano, em pleno porto do Rio
de Janeiro, o disco - com a coordenação do compositor Heitor Villa-Lobos
e do regente britânico Leopold Stokowski - registra músicas de Cartola,
Pixinguinha, Donga, Luiz Americano e outros importantes artistas brasileiros. As fotografias disponibilizadas são importantes documentos que
contam um pouco da trajetória de Villa-Lobos, um dos mais representativos compositores da música brasileira.



                                
RJ - VASSOURAS

» CASA GUILHERME DE ALMEIDA

» MUSEU CASA DA HERA

22/05/2020 - das 16h30 às 17h
Visita virtual - “Guilherme de Almeida e os Modernismos”, com
Maryangela Barbieri e Rafael Veloso. Transmissão ao vivo pelo Facebook.
Não é necessária inscrição.

19/05/2020 - 14h
Lançamento do Site do Museu Casa da Hera. O museu torna se vivo,
agente transformador e um espaço de reflexão, em razão do seu público
visitante, proximidade graças a tecnologia aplicada, também de maneira
virtual, e que vem ao encontro da proposta de acesso e difusão do
Museu.
O objetivo é criar mecanismos de maior acessibilidade a todos, uma
interação mais próxima com o Museu e seus setores e fazer com que
tanto o público visitante, quanto o pesquisador exigente, estejam inseridos neste contexto.

SP - SÃO PAULO
» CASA DAS ROSAS
contato@casadasrosas.org.br
20/05/2020 - das 16h30 às 17h
Visita virtual - “Arquiteturas da memória”, com Alexandra Rocha.
Transmissão ao vivo pelo Facebook. Não é necessária inscrição.
23/05/2020 - 15h
Recital - “Expresso Poesia: o stand-up poético da Casa das Rosas”, com
Jefferson Santana. Transmissão ao vivo pelo Facebook. Não é necessária
inscrição.

» CASA MÁRIO DE ANDRADE
21/05/2020 - das 16h30 às 17h
Visita virtual - “Educação formal e Educação não formal”, com Arthur
Major. Transmissão ao vivo pelo Facebook.
23/05/2020 - 16h30 às 18h
Palestra - “Produção de conteúdos culturais na era digital”, com Juliana
Monteiro.
Inscrição: https://poiesis.education1.com.br/publico/ inscrição aberta
até 22/05 ou até o preenchimento das 40 vagas. A atividade será
desenvolvida na plataforma Google Hangouts Meet.
» CENTRO DE MEMÓRIA DA ETEC GETÚLIO VARGAS
18/05/2020
Lançamento virtual e divulgação do e-book "Catálogo dos livros raros e
especiais do Centro de Memória da Etec Getúlio Vargas", por meio das
mídias sociais da instituição (http://www.etecgv.com.br/, Instagram:
@etecgv_oficial).
» MUSEU LASAR SEGALL
08/05/2020
Caderno de atividades criativas - publicação online da Ação Educativa http://www.mls.gov.br/



                                
18/05 a 18/06/2020
“Trinta anos do Ateliê de Gravura do Museu Lasar Segal”l – Mostra virtual
de álbum de litografias - http://www.mls.gov.br/
18/05/2020
#segallemcasa - leituras online - publicação online da Ação Educativa http://www.mls.gov.br/
18/05/2020
Audioguia do Lasar Segall - disponível no site http://www.mls.gov.br/

SP - SANTOS
» MUSEU DO CAFÉ
22/05/2020 - 19h
Live sobre História Oral. Os pesquisadores da instituição, Bruno Bortoloto
e Pietro Amorim, conduzirão uma Live no Instagram, sobre a elaboração
de projetos de história oral.
23/05/2020
“Vozes da Memória”. Os visitantes virtuais serão convidados a enviarem
depoimentos via áudio no WhatsApp sobre o tema "O quê o acervo do
Museu do Café desperta em você?". Após o recolhimento dessas contribuições, que ocorrerá ao longo do mês de maio, uma coleção de vídeos e
trechos transcritos desses envios será disponibilizada nas redes sociais
no dia 23/05.

SP - TABAPUÃ
» MUSEU DA ROÇA PROF. MARIO TERTULIANO JARDIM ORNELAS
espacoturismotabapua@gmail.com
18/05/2020 a 24/05/2020 - 09h às 16h
O tema proposto será desenvolvido online para o público do Museu da
Roça.

SUL
PR - CURITIBA
» MUSEU PARANAENSE
19/05/2020 - 16h às 17h
Palestra “Em Poder e silenciamento: o problema da representatividade no
acervo antropológico do MUPA”. A antropóloga M.ª Josiéli Spenassato irá
tratar de potencialidades e desafios a respeito da temática. A atividade
será transmitida nas redes sociais do MUPA.
23/05/2020 - 16h às 17h
Palestra “As potencialidades das deficiências”. O antropólogo Dr. Leonardo Campoy irá abordar as diferenças de como elaborador outras formas
de cultivo da vida. A atividade será online e será transmitida nas redes
sociais do MUPA.
» PARQUE HISTÓRICO DE CARAMBEÍ
18/05/2020 a 25/05/2020
Exposição Virtual “Memória Feminina”.



                                
RS - PORTO ALEGRE
» MEMORIAL DA JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
18/05/2020
Oficina criativa sustentável, com reaproveitamento de materiais descartados, com a designer de jóias afetivas, Eliana Colognese. Na atividade, a
designer irá ensinar a confeccionar o “Colar da União”, representando os
laços de amizade e afetos que começam a partir da inclusão das pessoas
em nossas vidas. A atividade será veiculada em vídeo através das redes
sociais do Memorial da Justiça Federal do RS.
» CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE - CEME
19/05/2020 - 09h30
Jogos de Memória entre o Museu Joaquim Felizardo e o CEME - O Museu
de Porto Alegre Joaquim Felizardo em parceria com o Centro de Memória do Esporte (CEME) da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança
(ESEFID) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), oferece,
por meio deste evento, a oportunidade aos participantes de conhecer
histórias e memórias da cidade de Porto Alegre através dos Jogos de
Memória. Os participantes são convidados a brincar com um conjunto de
Jogos de Memória que contam sobre o passado, criando espaço para a
construção de novos significados e memórias sobre a cidade de Porto
Alegre. O evento tem como finalidade, além de promover a aproximação
dos visitantes com o patrimônio trata de, através da ludicidade, assinalar
a relevância da preservação da memória e da (re)construção das identidades individuais e coletivas de forma que, porto-alegrenses ou não
possam se assentar, compreender reescrever o espaço a qual pertencem.
21/05/2020 - 09h30
"Jogos Africanos: conhecendo outras histórias" O Centro de Memória do

Esporte (CEME) em parceria com o Museu de Porto Alegre Joaquim
Felizardo oferece aos visitantes durante este evento a oportunidade de
conhecer a história e a confeccionar um conjunto de três jogos de tabuleiro africanos: Mancala, Shisima e Tsoro Yematatu. Os participantes são
convidados a confeccionar cada um dos jogos de tabuleiro utilizando
materiais reciclados. Durante a vivência serão propostas reflexões sobre a
identidade africana e afro-brasileira e possibilidades para a aplicabilidade
da Lei 10.639 de 2003, ressignificando o imaginário construído a respeito
da presença africana em nossa cultura. Com o objetivo de facilitar a
aproximação dos visitantes com os museus, o Museu de Porto Alegre
Joaquim Felizardo em parceria com o CEME busca de forma lúdica
apresentar referências de um passado muitas vezes, desconhecido,
silenciado e apagado.

RS - SÃO PEDRO DO SUL
» MUSEU HISTÓRICO FERNANDO FERRARI
museusaopedrodosul@gmail.com
16/05/2020 - 11h
Lançamento do Instagram dos museus municipais de São
Pedro do Sul, com o objetivo de aproximar os públicos de diferentes
grupos sociais das ações e acervo dos museus são-pedrenses.
» MUSEU PALEONTOLÓGICO E ARQUEOLÓGICO WALTER ILHA
museusaopedrodosul@gmail.com
16/05/2020 - 11h
Lançamento do Instagram dos museus municipais de São Pedro do Sul a
fim de aproximar os públicos de diferentes grupos sociais das ações e
acervo dos museus são-pedrenses.



                                
SC - BLUMENAU
» MUSEU FLORESTAL OCTÁVIO VECCHI
20/05/2020 - 14h às 16h30
OFICINA - “Borboletas - diversidade e ecologia”. Conversa sobre a importância das borboletas na natureza e oficina artística de pintura em cerâmica. Público: 10 a 14 anos.
» MUSEU HERING
museuhering@fhh.org.br

21/05/2020
Redes Sociais - O acervo contemporâneo do MVM: Dora Longo Bahia.
21/05/2020
Redes Sociais - O acervo contemporâneo do MVM: Erica Kaminishi.
22/05/2020
Redes Sociais - O acervo contemporâneo do MVM: Fayga Ostrower.
22/05/2020
Redes Sociais - O acervo contemporâneo do MVM: Rosângela Rennó.

18/05/2020 a 23/05/2020 - 09h às 18h
Encontro - “O Museu de Todos Nós: diversidade e equidade em espaços
culturais”. Semana com talk, conteúdos digitais.

SC - FLORIANÓPOLIS
» MUSEU VICTOR MEIRELLES
18/05/2020
Redes Sociais - O acervo contemporâneo do MVM: Diversidade e Inclusão.
19/05/2020
Redes Sociais - O acervo contemporâneo do MVM: Leonilson.
19/05/2020
Redes Sociais - O acervo contemporâneo do MVM: Raquel Stolf.
20/05/2020
Redes Sociais: O acervo contemporâneo do MVM: Diego de los Campos.



