Universidade Estadual de Santa Cruz
REDE UESC DE MUSEUS
Prezado (a) Diretor (a

A cada ano, o Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM - lança um tema para estimular o debate acerca de
um assunto e inspirar as instituições participantes na programação de seus eventos que podem ser seminários,
exposições, oficinas, visitas mediadas, exibições de filmes, palestras, entre outras atividades. Nessa sua 13ª
edição a Primavera dos Museus propõe fortalecer a relação públicos/museu a partir da ótica da preservação
enquanto ato compartilhado entre o cidadão e o seu bem cultural. Integrada nesse projeto a Rede Uesc de
Museus convida a comunidade docente e discente dos colégios para participar desse evento que acontecerá
entre os dias 23 a 27 de setembro, segue abaixo a programação.

Programação
INSTITUIÇÃO

Atividade

Tema

CEDOC

Visita a Exposição
Temporária

1964: um golpe na
democracia

Visita a Exposição
Temporária

Os Personagens
Amadianos

Casa Jorge
Amado

Visita Guiada
A Ação Fraternal de
Exposição
Itabuna e seus
Permanente
fundadores
Visita Guiada Exposição
Direitos Humanos: o que
Temporária
é isso?

Visita Guiada Exposição Violência e Guerra, duas
Temporária
temporalidades.
Visita Guiada
Hélio Lourenço: uma vida
Exposição
marcante um pastorado
Permanente
edificante
Visita Guiada Exposição
Os longos braços da
Temporária
Segunda Guerra Mundial,
Ilhéus- Itabuna (1939Exibição de vídeo
1945)
Jogos didáticos

Período/

Horário

Contato

23 a 27 de

8h as 11h30

cedoc@uesc.br

setembro

13h30 as 20h30

Tel: 3680-5020

23 a 27 de

9h as 11h30

setembro

13h as 16h

23 a 27 de
setembro

7h30 as 11h30

cedoc@uesc.br

13h30 as 17h30

Tel: 3680-5020

23 a 27 de

7h30 as 11h30

setembro

13h30 as 17h30

cedoc@uesc.br
Tel: 3680-5020

23 a 27 de
setembro

8h as 12h

Data

13h30 as 17h30

cedoc@uesc.br
Tel: 3680-5020

cedoc@uesc.br
Tel: 3680-5020

Condições para participação
a) Agendamento prévio através do e-mail que está acima, até 16/09;
b) Preenchimento da ficha que será enviada por e-mail para escola, após o primeiro contato;
c) Para os cinco primeiros colégios públicos inscritos, haverá ônibus para condução dos alunos;
d) As exposições temporárias estarão abertas ao público até final de novembro de 2019, exceto a que será realizada no
Cedoc/Uesc

