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O Museu da Escola Paranaense (MEP) convida para as palestras e exposições nos dias 15 e 16 de
maio, que acontecem na Semana Nacional de Museus.
O Museu da Escola Paranaense (MEP) convida para as palestras e exposições nos dias 15 e 16 de
maio, que acontecem na Semana Nacional de Museus. Palestras: - Grupos Escolares de Curitiba
&ndash; Maquetes - 15 de maio de 2018 I 9h às 11h (com o Professor Dr. Marcus Levy A.
Bencostta) - Grupos Escolares de Curitiba &ndash; Cruz Machado -16 de maio de 2018 I 9h às 11h
Abertura das exposições: 15 de maio de 2018 - 11h00: Grupo Escolar Cruz Machado e Maquetes
dos Grupos Escolares de Curitiba. O evento faz parte da 16.ª Edição da temporada de eventos
organizada pelo Ibram que acontece de 14 a 20 de maio de 2018, em todo o Brasil com o tema
Museus Hiperconectados: novas abordagens, novos públicos. A proposta deste ano é que os
museus e as instituições participantes busquem amplificar suas relações com a comunidade e seu
entorno. As instituições culturais de todo o país, em parceria com o Instituto Brasileiro de Museus
(Ibram) e Ministério da Cultura (Minc) promovem eventos sobre um tema proposto pelo Conselho
Internacional de Museus (ICOM), ação que ocorre anualmente em celebração ao Dia Internacional
dos Museus, dia 18 de maio. Atualmente, o Ibram tem mapeado cerca de 3,8 mil museus no Brasil.
Em 2018, mais de 1,1 mil instituições participaram da Semana de Museus, que realizaram mais de
3,2 mil eventos em 26 Estados. As atividades propostas são as mais diversas &ndash; como
exposições, ações educativas, exibição de filmes e bate-papos. O guia digital da programação
nacional está disponível no endereço: guiadaprogramacao.museus.gov.br/ Contamos com sua
presença! Museu da Escola Paranaense - MEP Rua Bispo Dom José, 2006 - Bairro Batel (41)
3244-4607 / 3243-7484. Entrada Gratuita (visitas com agendamento) Esta notícia foi recebida por
WorkFlow em 02/05/2018. Todas as informações são de responsabilidade do autor.
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