
 
 

Dia Estadual do Patrimônio 2021 

Educação Patrimonial 

Programação Instituições da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac/RS) 

  

PROGRAMAÇÕES PRESENCIAIS 

DATA HORÁRIO INSTITUIÇÃO PROGRAMAÇÃO 

 

 

 

 

 

14/8 

9h Museu do Carvão Ensaio aberto, conhecendo o espaço! Banda Municipal 

O maestro Tomas Munchen irá realizar ensaio aberto da banda Municipal na área externa do Museu do 

Carvão. Os alunos irão participar de uma visita guiada no Museu do Carvão 

10h30 às 

14h 

MARGS Visitas Mediadas  

“Lia Menna Barreto: A boneca sou eu — Trabalhos 1985-2021” 

“Bruno Gularte Barreto: 5 CASAS” 

"Acervo em movimento" 

 

12h às 17h Theatro São Pedro Visita mediada ao Theatro São Pedro 

A visita tem o objetivo de contar parte da história do teatro para grupos de até 10 pessoas com duração de 

30 a 40 minutos 

14h – 18h CCMQ (a atividade 

vai ser realizada na 

FASE - Av. Padre 

Cacique, 1372 - 

Praia de Belas) 

Atividade educativa com alunos da FASE 

Coordenada pelo Núcleo Educativo da Casa de Cultura Mario Quintana, a atividade visa gerar discussão e 

reflexão acerca do Patrimônio Imaterial que compõe a Instituição, abordando a história e o legado do poeta 

gaúcho Mario Quintana e sua importância na cultura do Estado do Rio Grande do Sul. 



 
 

14h às 16h  BPE Visita Mediada 

A cada hora, visita mediada ao prédio da Biblioteca para pequenos grupos: conhecendo detalhes do prédio e 

acervo 

14h30 IEL Inauguração da sala “Na volta da esquina” / Exposição Acervo Técnico do IEL 

 

 

 

 

15/8 

14h MARGS Visitas Mediadas  

“Lia Menna Barreto: A boneca sou eu — Trabalhos 1985-2021” 

“Bruno Gularte Barreto: 5 CASAS” 

"Acervo em movimento" 

 

14h – 18h CCMQ (a atividade 

vai ser realizada na 

FASE - Av. Padre 

Cacique, 1372 - 

Praia de Belas) 

Atividade educativa com alunos da FASE 

Coordenada pelo Núcleo Educativo da Casa de Cultura Mario Quintana, a atividade visa gerar discussão e 

reflexão acerca do Patrimônio Imaterial que compõe a Instituição, abordando a história e o legado do poeta 

gaúcho Mario Quintana e sua importância na cultura do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

 

PROGRAMAÇÕES VIRTUAIS 

DATA HORÁRIO INSTITUIÇÃO PROGRAMAÇÃO 

9/8  15h às 

17h  

RS CRIATIVO 

 

Roda de mentoria empreendedorismo, design e territórios com a consultora Karine Faccin 

9/8 – 

15/8 

12h Museu Julio de 

Castilho 

Card diários sobre peças do acervo que se encontram em Exposição 



 
 

9/8 – 

15/8 

 IEM Sociedade Floresta Aurora: mais de um século de cultura e resistência 

9/8 – 

16/8 

 Museu 

Farroupilha 

TOUR VIRTUAL 

City tour virtual pelos prédios históricos da cidade, são em torno de 15 prédios Tombados pelo IPHAE, uma viagem 

pela memória patrimonial  

 

Instagram: @museufarroupilha 

Facebook : https://www.facebook.com/museupiratini 

10/8 10h Museu Julio de 

Castilhos 

Acervos em Conexão na Exposição Memória - Apresentação de peças dos povos indígenas que são acervos do MJC, 

MARSUL e MARS 

 

Facebook do Museu 

12/8 17h RS CRIATIVO Roda de conversa sobre os desafios do empreendedorismo criativo e a lã 

 

 

 

 

 

 

 

13/8 

10h Museu Julio de 

Castilhos 

Virada na Exposição Narrativas do Feminino 

Virada na Exposição Narrativas do Feminino - Troca de peças da Exposição Narrativas do Feminino, por peças 

selecionadas e que estavam guardadas na Reserva Técnica vinculadas a Exposição 

 

Facebook do Museu 

14h Museu Julio de 

Castilhoa 

Musealização do Tambor de Sopapo - Ação em parceria com a Prefeitura de Pelotas em que o MJC receberá um 

tambor para seu acervo 

 

Facebook do Museu 



 
 

17h OSPA Minidocumentário sobre as riquezas do acervo da OSPA, patrimônio imaterial de PORTO ALEGRE 

Dentro da programação do Dia do Patrimônio, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) apresentará um 

minidocumentário sobre o acervo da instituição, que começou a ser estudado pelo curador Paulo Amaral e que conta 

com pesquisa de conteúdos de José Francisco Alves. O projeto prevê a criação de um vídeo com entrevistas e 

imagens exclusivas dos itens do acervo: gravação com os pesquisadores e também com o maestro e diretor artístico 

da OSPA, Evandro Matté, que revelará os planos para o Memorial da OSPA. 

YouTube da OSPA 

Site da OSPA 

13/8 – 

16/8 

10h Museu 

Farroupilha 

Exposições virtuais sobre patrimônio material 

Exposição virtual com atividades desenvolvidas por professoras de artes e seus alunos, serão desenhos e poemas 

acerca do nosso rico patrimônio cultural material 

 

Instagram: @museufarroupilha 

Facebook : https://www.facebook.com/museupiratini 

14/8-

16/8 

9h Museu 

Farroupilha 

Exposição física e virtual 

Exposição com curiosidades sobre a história de nosso patrimônio. Uma viagem no tempo pelas peculiaridades de 

prédios e memórias 

 

Instagram: @ museufarroupilha 

Facebook:https://www.facebook.com/museupiratini 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/8 

8h  Theatro São 

Pedro 

Memória Viva – Theatro São Pedro 

O Memória Viva é um projeto audiovisual que busca contar a história do Theatro São Pedro sob o ponto de vista das 

memórias de sujeitos que estão conosco há décadas, que se utiliza da história oral como metodologia, documentando 

as memórias dos colaborados mais antigos da casa. Para esse ano, iremos captar o depoimento de cinco 

personalidades da história do Theatro São Pedro: Antonio Hohlfeldt, Dilmar Messias, Heitor Carlos, Carmen Lúcia 

Morandi e Lina Barbosa. 

Vídeo 1 (Dilmar Messias) 

Instagram – www.instagram.com/teatrosaopedro 

Youtube – www.youtube.com/c/theatrosaopedrors 

10h IPHAE LANÇAMENTO DO E-BOOK “Mapeamento de Bens Imateriais no RS – Patrimônio Imaterial Municipal no Rio 

Grande do Sul” 

 

Site oficial do Instituto: www.iphae.rs.gov.br  

Site oficial da Sedac: www.sedac.rs.gov.br   

14h MuseCom Lançamento do caderno educativo cidade na tela e apresentação do projeto MuseCom em rede: conectando 

acervos 

 

No Youtube do Museu 

 Casa de 

Cultura Mario 

Quintana 

Material educativo sobre Arquitetura e Patrimônio Histórico 

O Núcleo Educativo da Casa de Cultura Mario Quintana desenvolverá um material educativo de natureza digital sobre 

a história da construção do prédio e seus principais elementos arquitetônicos com o objetivo de propagar a 

conscientização e valorização deste importante e imponente edifício do Centro de Porto Alegre. 

Instagram: @ccmarioquintana 

http://www.instagram.com/teatrosaopedro
http://www.youtube.com/c/theatrosaopedrors


 
 

16h Memorial do 

RS 

Na encruzilhada da memória. Bará do Mercado, patrimônio da capital. 

A atividade buscará debater aspectos do processo de patrimonialização do Bará Mercado a partir de múltiplos vieses - 

histórico, geográfico, cultural, religioso, político. Todos os convidados, mesmo que por diferentes caminhos, têm 

relação com o tema 

 

Canal do YouTube do Memorial 

16h30 IECINE História e Indexação do Cinema Gaúcho dentro do Conexões Gramado Film Market no 49º Festival de Cinema 

de Gramado 

Abordagem da história do cinema gaúcho e do projeto de indexação de longas-metragens em desenvolvimento no 

Núcleo de Pesquisa, Informação e Memória do Instituto Estadual de Cinema. A palestra será conduzida pelo 

pesquisador Glênio Póvoas, coordenador da equipe de pesquisa e por Fatimarlei Lunardelli, coordenadora do Núcleo. 

A atividade faz parte da programação do 49º Festival de Cinema de Gramado. 

 

Pelas redes do 49º Festival de Cinema de Gramado - http://www.festivaldegramado.net/ 

 

17h OSPA Minidocumentário sobre as riquezas do acervo da OSPA, patrimônio imaterial de PORTO ALEGRE 

Dentro da programação do Dia do Patrimônio, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) apresentará um 

minidocumentário sobre o acervo da instituição, que começou a ser estudado pelo curador Paulo Amaral e que conta 

com pesquisa de conteúdos de José Francisco Alves. O projeto prevê a criação de um vídeo com entrevistas e 

imagens exclusivas dos itens do acervo: gravação com os pesquisadores e também com o maestro e diretor artístico 

da OSPA, Evandro Matté, que revelará os planos para o Memorial da OSPA. 

YouTube da OSPA 

Site da OSPA 



 
 

 MARSUL Lançamento do Projeto #RecomendaçõesArqueológicas, que será a primeira indicação de diversas que ocorrerão nas 

redes sociais do Marsul. O projeto tem como objetivo recomendar livros, filmes, séries, lives, entre outros materiais 

culturais relacionados à arqueologia. 

 

Redes sociais: Facebook e Instagram do MARSUL 

 Museu do 

Carvão 

Conhecendo o Museu! 

Serão postadas fotos nas redes sociais, contando um pouco da história de cada estrutura do Museu 

 

Instagram: @museudocarvaooficial 

15/8 8h Theatro São 

Pedro 

Memória Viva – Theatro São Pedro 

O Memória Viva é um projeto audiovisual que busca contar a história do Theatro São Pedro sob o ponto de vista das 

memórias de sujeitos que estão conosco há décadas, que se utiliza da história oral como metodologia, documentando 

as memórias dos colaborados mais antigos da casa. Para esse ano, iremos captar o depoimento de cinco 

personalidades da história do Theatro São Pedro: Antonio Hohlfeldt, Dilmar Messias, Heitor Carlos, Carmen Lúcia 

Morandi e Lina Barbosa. 

Vídeo 2 (Dilmar Messias) 

Instagram – www.instagram.com/teatrosaopedro 

Youtube – www.youtube.com/c/theatrosaopedrors 

15h Museu do 

Carvão 

Bate-papo online 

Bate papo online com Alexandro baseado em seu artigo publicado na "Reflexões sobre Educação" vol 2 de 2018 

sobre as etapas metodológicas da educação patrimonial (para professores). 

via google meet 

http://www.instagram.com/teatrosaopedro
http://www.youtube.com/c/theatrosaopedrors


 
 

18h Museu Julio de 

Castilhos 

O Grande Tambor em fatos e fotos 

O Grande Tambor em fatos e fotos - Produção de material educativo para as redes sociais do Museu 

 

Facebook do Museu 

19h Casa de 

Cultura Mario 

Quintana 

Entrevista dos arquitetos Flávio Kiefer e Joel Gorski para o programa casa adentro da Rádio Quintanares 

http://radioquintanares.art.br/index.php/br/ 

 MARSUL Tour Virtual: apresentando o “Zé”, indivíduo pré-colonial, encontrado sepultado em um sítio arqueológico localizado no 

município de Maquiné, no Litoral Norte do RS, durante pesquisas arqueológicas na década de 1960 

 

Redes sociais: Facebook e Instagram do MARSUL 

 MARSUL Cards sobre o Marsul nos stories (informações para enquetes “Você conhece o Marsul?” que acontecerá também nos 

stories, na terça-feira) + Glossário sobre arqueologia e patrimônio, serão cards com o objetivo de trazer conhecimento 

sobre o tema para quem acompanha as redes sociais do Marsul. 

 

Redes sociais: Facebook e Instagram do MARSUL 

 Museu do 

Carvão 

Conhecendo o Museu! 

Serão postadas fotos nas redes sociais, contando um pouco da história de cada estrutura do Museu 

 

Instagram: @museudocarvaooficial 

16/8 8h Theatro São 

Pedro 

Memória Viva – Theatro São Pedro 

O Memória Viva é um projeto audiovisual que busca contar a história do Theatro São Pedro sob o ponto de vista das 

memórias de sujeitos que estão conosco há décadas, que se utiliza da história oral como metodologia, documentando 



 
 

as memórias dos colaborados mais antigos da casa. Para esse ano, iremos captar o depoimento de cinco 

personalidades da história do Theatro São Pedro: Antonio Hohlfeldt, Dilmar Messias, Heitor Carlos, Carmen Lúcia 

Morandi e Lina Barbosa. 

Vídeo 3 (Heitor Carlos Garcia) 

Instagram – www.instagram.com/teatrosaopedro 

Youtube – www.youtube.com/c/theatrosaopedrors 

19h MAC e 

MARGS 

Acervos Públicos de Arte do Estado do RS 

No formato de live, será realizada uma conversa sobre os processos de catalogação e digitalização das coleções do 

MARGS e do MAC-RS, instituições vinculadas à Sedac. 

 

YouTube do MARGS 

17/8 8h Theatro São 

Pedro 

Memória Viva – Theatro São Pedro 

O Memória Viva é um projeto audiovisual que busca contar a história do Theatro São Pedro sob o ponto de vista das 

memórias de sujeitos que estão conosco há décadas, que se utiliza da história oral como metodologia, documentando 

as memórias dos colaborados mais antigos da casa. Para esse ano, iremos captar o depoimento de cinco 

personalidades da história do Theatro São Pedro: Antonio Hohlfeldt, Dilmar Messias, Heitor Carlos, Carmen Lúcia 

Morandi e Lina Barbosa. 

Vídeo  4 (Carmem Lúcia Morandi) 

Instagram – www.instagram.com/teatrosaopedro 

Youtube – www.youtube.com/c/theatrosaopedrors 

 MARS Lançamento e divulgação, com envio para o mailing de escolas do estado, do vídeo “povos originários no Rio 

Grande Do Sul”, acompanhado de glossário com verbetes (termos técnicos) 

 

Redes sociais do Museu: Instagram, Facebook e YouTube 

http://www.instagram.com/teatrosaopedro
http://www.youtube.com/c/theatrosaopedrors
http://www.instagram.com/teatrosaopedro
http://www.youtube.com/c/theatrosaopedrors


 
 

 MARSUL Card Comemorativo Dia do Patrimônio + Enquetes “Você conhece o Marsul?” 

 

Redes sociais: Facebook e Redes sociais: Facebook e Instagram do MARSUL 

18/8  8h Theatro São 

Pedro 

Memória Viva – Theatro São Pedro 

O Memória Viva é um projeto audiovisual que busca contar a história do Theatro São Pedro sob o ponto de vista das 

memórias de sujeitos que estão conosco há décadas, que se utiliza da história oral como metodologia, documentando 

as memórias dos colaborados mais antigos da casa. Para esse ano, iremos captar o depoimento de cinco 

personalidades da história do Theatro São Pedro: Antonio Hohlfeldt, Dilmar Messias, Heitor Carlos, Carmen Lúcia 

Morandi e Lina Barbosa. 

Vídeo 5 (Antonio Hohfeldt) 

Instagram – www.instagram.com/teatrosaopedro 

Youtube – www.youtube.com/c/theatrosaopedrors 

19h MARSUL Mini-webinário via página do Facebook 

Live 1 – Educação Patrimonial em acervos arqueológicos 

 

Facebook do MARSUL 

19/8 15h MARSUL Mini-webinário via página do Facebook 

Live 2 – Oficina de graduandes para graduandes: experiências em estágios de Educação Patrimonial. 

 

25/8 14h MuseCom CINEDEBATE LEGALIDADE - A Pesquisa em museus e sua relação com a produção e difusão 

Cinematográfica (em parceria com o IECINE) 

 

No Instagram do Museu: @visitemusecom 

http://www.instagram.com/teatrosaopedro
http://www.youtube.com/c/theatrosaopedrors


 
 

15h – 17h RS CRIATIVO 4PRMD - pessoas, pessoas, pessoas, patrimônio, raízes, manufatura ... DESIGN 

Roda de mentoria com Edson Matsuo e Luciana Bulcão 

18h Teatro de 

Arena 

PAPO DE PALCO 

Programa audiovisual que traz a memória do Teatro de Arena através de 

artistas que compartilham suas trajetórias na cena cultural do Estado e suas 

experiências com este espaço de luta e resistência.  

 

 


