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MUSEU DA ESCOLA PARANAENSE

Informativo 02/2018 do MEP

Aos Chefes dos Núcleos Regionais de Educação do Paraná

Após a solicitação da retomada do processo de implementação dos Centros

de Memória nas Escolas, encaminhado no informativo 01/2018, onde as 1ª e 2ª

etapas  descritas  no  documento  correspondente  ao  diagnóstico  preliminar  e  a

formação  do  grupo  de  trabalho,  deveriam  ser  realizadas  durante  o  primeiro

semestre de 2018, partimos agora para outra etapa do trabalho.

Durante o primeiro semestre do corrente ano, as escolas se organizaram e

discutiram coletivamente as etapas apresentadas na primeira orientação, criando

estratégias que visassem o envolvimento da comunidade escolar na organização

dos Centros de Memória e a sua inserção no Programa ‘’Minha Escola Tem Ação’’

– META, referente à este ano de 2018.

Informamos  neste  documento,  que  vamos  encaminhar  a  Segunda

Orientação  referente  à  Organização  dos  Centros  de  Memória instalados  nas

escolas estaduais do nosso Estado. Nossa preocupação maior está voltada para

as  escolas  que  ainda  não  realizaram as  etapas  da  primeira  ORIENTAÇÃO nº

27/2017  –  SUED/SEED,  pois  alertamos  que  esta  segunda  orientação  terá  um

prazo a ser cumprido dentro dos trabalhos propostos.

Os Centros de Memória são lugares destinados à proteção do patrimônio

cultural  (local  e/ou  regional),  como  parte  constituinte  do  Museu  da  Escola

Paranaense. São destinados a salvaguardar a memória escolar com o propósito de

(re)  significar  e valorizar  a história das instituições escolares junto às gerações

presentes  e  futuras,  contribuindo  para  o  fortalecimento  da  identidade  e  do

sentimento de pertença das comunidades envolvidas. Os acervos que constituem

a memória escolar, portanto, estarão sob a guarda dos próprios estabelecimentos
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de ensino, pois se entende que a escola produz elementos culturais e históricos

que são importantes para a construção da cidadania e significativos na formação

da identidade local. Por outro lado, não se pode perder a memória histórica das

nossas escolas, sabendo que poderá se encerrar algumas atividades.

Solicitamos por fim os nomes daqueles colégios que estão em processo de

encerrar suas atividades, pedindo que entrem em contato com o Museu da Escola

Paranaense antes do seu cancelamento, para que o MEP possa ter acesso ao

acervo  histórico e documental  dessas instituições,  uma vez que a proposta do

Museu  da  Escola  Paranaense  é  a  preservação  da  memória  escolar  do  nosso

estado.

Quaisquer dúvidas entrem em contato com a Equipe do Museu da Escola

Paranaense.

03 de abril de 2018

Cláudio Luís Nascimento Ogliari
Coordenador do Museu da Escola Paranaense
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