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No dia 14 de março o Museu da Escola Paranaense por meio do seu coordenador, Professor
Cláudio Luís Nascimento Ogliari esteve presente no evento em comemoração a 172 anos da
existência do Colégio Estadual do Paraná. Nos dias 15 e 16 de março de 2018, foram realizadas no
salão nobre do Colégio Estadual do Paraná, palestras sobre Educação Patrimonial para os alunos
representantes de turma.
No dia 14 de março o Museu da Escola Paranaense por meio do seu coordenador, Professor
Cláudio Luís Nascimento Ogliari esteve presente no evento em comemoração a 172 anos da
existência do Colégio Estadual do Paraná. Nos dias 15 e 16 de março de 2018, foram realizadas no
salão nobre do Colégio Estadual do Paraná, palestras sobre Educação Patrimonial para os alunos
representantes de turma. O Professor Cláudio Luís Nascimento Ogliari, coordenador do Museu da
Escola Paranaense &ndash; MEP apresentou os conceitos de Educação Patrimonial e o
pertencimento, a construção dos centros de memória como preservação do local onde atuam e a
importância da valorização do seu entorno. Os alunos fizeram perguntas e tiraram suas dúvidas,
referentes ao assunto ministrado. Intercalando com sua fala, o professor apresentou depoimentos
de ex-alunos, professores e funcionários que estudaram em escolas de Antonina, ilustrando a
importância da preservação e conservação do patrimônio que nos pertence. O Museu da Escola
oferece todo o apoio e direcionamento para construção dos centros de memória no espaço das
escolas públicas do estado do Paraná. Pautado pela orientação 27/2017 &ndash; SUED/SEED, os
Centros de Memória serão formados por acervos que constituem a memória escolar [...] 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 envolvias. (ORIENTAÇÃO 27/2017,
pág. 1) Para saber mais sobre as ações desempenhadas pelo Museu da Escola Paranaense,
assim como ter contato com materiais de apoio, em pdf, para download, acesse a página do Museu
da Escola Paranaense no Portal Dia a Dia Educação. Acesse o link: MEP Acesse o link para
acesso direto a Orientação 27/2017 &ndash; SUED/SEED Acesse o link MOMENTOS CEP &ndash;
172 ANOS do Colégio Estadual do Paraná Acesse o link Chá com Basílio Esta notícia foi recebida
por WorkFlow em 20/03/2017. Todas as informações são de responsabilidade do autor.

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br

20/7/2018 14:50:48 - 1

