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IEPHA/MG		
ICMS PATRIMÔNIO CULTURAL  DIRETORIA	DE	PROMOÇÃO		

EXERCÍCIO 2016		 GERÊNCIA	DE	COOPERAÇÃO		

  MUNICIPAL		

Quadro	V	–	Educação	Patrimonial/RELATÓRIO		

1	–	MUNICÍPIO:		IPUIUNA		 PONTUAÇÃO:				1,00		

Apresentação	do	Trabalho	 (pasta	 cartonada,	 sem	 plástico,	 grampo	 plástico,	 rubrica,	 numeração	 das	
páginas,	legibilidade	e	assinatura	de	próprio	punho)		 [					]	SIM							 [					]	NÃO		

FICHA	DE	ANÁLISE	(do	exercício	anterior)		 [					]	Não	enviou		 [					]	Enviou		

2	–	OBJETO	TRABALHADO:		
(x		)	Tombado			(			)	Registrado			(	x		)	Inventariado			(			)	Dá	Identidade	ao	Município		(			)	Não	dá	Identidade	ao	Município		

3	–	PERÍODO	DE	EXECUÇÃO:																						até		

4	–	APRESENTOU	PROJETO	PARA	O	ANO	SEGUINTE		 [				]	Não	enviou		 [				]	Envio	u:			[					]	Aceito			[					]	Não	aceito		

5	–	RELATÓRIO	“EDUCAR”		

5.1	–	Nome	do	projeto:				“	A	Tradição	Pede	Passagem”		

		
Não	enviou		

Enviou		
OBS		
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Documentação		 	 	
		 	 Aceito		 Não	aceito		 	

5.2	–	Aula	introdutória	(Tema/Professor)		 		 x		 		 		

5.3	–	Palestra	do	Setor	Cultural	e	do	Conselho	Municipal	de	Patrimônio	Cultural		 		 x		 		 		

5.4	–	Texto	explicativo	sobre	a	visita	guiada	ao	bem	cultural		 x		 		 		 x		

5.5	–	Relato	de	um	morador	(Depoimento)		 		 x		 		 		

5.6	–	Relatório	Fotográfico:	(		x	)Aula	(	x		)Palestras	(			)Visita	(			)Feira	(	x		)Outras	ações		 		 x		 		 x		

5.7	–	Comprovações:(	x		)Pesquisa	(	x		)Redação	(	x		)Desenho	(			)Música	(	x		)Outras		 		 x		 		 		

5.8	–	Atividade	apresentada	na	Feira	de	Cultura			 		 x		 		 x		

5.9	–	Listas	de	Presença	das	etapas	do	projeto:	(		x	)Alunos	(			x)Professores	(	x		)Visitantes		 		 x		 		 		

5.10	-	Tabulação	das	avaliações	(cópias	enviadas	)																																																																																					 x		 		 		

6	–	RELATÓRIO	“LIVRE	ESCOLHA”		

6.1	–	Nome	do	Projeto:		

		
Documentação		

		
Não	enviou		

Enviou		
OBS		

Aceito		 Não	aceito		

6.2	–	Análise	do	desenvolvimento	do	projeto		 		 		 		 		

6.3	–	Produtos	Finais		 		 		 		 		

6.4	–	Lista	de	presença		 		 		 		 		

6.5	–	Relatório	fotográfico	de	todas	as	etapas		 		 		 		 		

6.6	–	Tabulação	das	avaliações	(cópias	enviadas)																																																																																							 		 		 		

RELATÓRIO	(EDUCAR	ou	LIVRE	ESCOLHA)		 	[			]	1,80	–	ACEITO		 [		x	]	1,00	–	PARCIALMENTE	ACEITO					 [			]	0,00	–	NÃO	ACEITO						
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COMENTÁRIOS	/	OBSERVAÇÕES	DO	ANALISTA:		
		
(ver	verso)		
Analista	/	MASP:		Adriana	Quirino	de	Oliveira				03847597		 Data:			31/03/2015		

COMENTÁRIOS	RECURSO:		

RECURSO:	Pontuação	alterada	para	(ou	Pontuação	mantida)	–	ANALISTA/MASP:		 Data	Recurso:		

COMENTÁRIOS	/	OBSERVAÇÕES	DO	ANALISTA:		
				
5.4	 -	 	 O	município	 de	 Ipuiuna	 não	 encaminhou	 o	 texto	 explicativo	 sobre	 a	 visita	 técnica	 ao	 bem	 	 	 cultural	 	 item	 3.2.7		
previsto	no	relatório	de	atividades	de	acordo	com	a	D.N	CONEP	02/2012	em	vigor.		O	texto	deve	relatar	sobre	o	motivo	da	
escolha	do	local	a	ser	visitado,	breve	histórico	do	local	informando		porque		ele	é	considerado	bem	cultural,	quais	foram	as	
atividades	desenvolvidas	no	local,	síntese	do	relato	do	morador	sob	a	forma	de		texto	,dificuldades	encontradas	para	fazer		
a	visita		
		
		
		
5.6	-	De	acordo	com	a	D.N	CONEP	02/2012		em	vigor	item	3.2.6.1	-		Cada	etapa	deverá	ter	no	mínimo	fotos	suficientes	para	uma	boa	
leitura	das	atividades	realizadas	por	sala	de	aula	tiradas	com	boa	resolução,	datadas,	impressas	a	cores	e	legendadas		
		
As	fotografias	apresentadas	estão	com	a	qualidade	comprometida	para	a	identificação	das	ações	desenvolvidas	no	projeto.	Faz-se	de	
fundamental	 importância	a	 legibilidade	de	todos	os	documentos	encaminhados,	para	 	sabermos	como	foram	empreendidas	as	ações	
previstas	no	Projeto	de	Educação	Patrimonial.		
		
5.8	–	Nas	fotografias	apresentadas	referentes	a	Feira	Cultural	,	não	percebemos	um	stand	das	Escolas	apresentando	para	a	comunidade	
os	produtos	advindos	da	execução	do	Projeto	Educar.		
		
		
Obs.	Pontual:	É	importante	ressaltar	que	o	relatório	encaminhado	pelo	município	se	apresentou,	com	falhas	em	diversos	documentos	
comprobatórios	relevantes.	Contudo,	será	aceito	parcialmente	devido	à	percepção	do	analista,	de	apropriação	por	parte	dos	alunos	
acerca	de	alguns	conceitos	sobre	patrimônio	cultural	e	a	memória/história	do	objeto	trabalhado.	Diante	disso,	recomendamos	que	no	
próximo	Exercício	município	de	apresente	o	relatório	de	execução	das	atividades	em	consonância	à	DN	CONEP	02/2012	em	vigor,	
QV,	para	ser	pontuado	integralmente. 	
		
		
O	município	 de	 Ipuiuna	deverá	 implementar	 e	 executar	 o	 Projeto	 Educar	 	 ainda	 este	 ano	2015	 .	 E	 para	 o	 	 próximo	exercício	 2017	 ,	
deverá	encaminhar	ao	Iepha/MG		o	relatório	do	Projeto	Educar	e	Novo	Projeto.		
		
OBSERVAÇÕES:	O	campo	3	da	Ficha	de	Análise	“Objeto	Trabalhado”	é	pré-requisito	para	avaliação,	conforme	os	itens	3.2	e	4.1	da	DN		
CONEP	02/2012.	Os	campos	da	Ficha	de	Análise:	6.3	“Palestra	do	Setor	Cultural	e	do	Conselho	Municipal	de	Patrimônio	Cultural”;	6.4		
“Texto	explicativo	sobre	a	visita”;	6.6	“Relatório	Fotográfico”;		6.7	“Comprovações	relativos	ao	RELATÓRIO	EDUCAR”	e	os	campos:	7.2	
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“Análise	 do	 Desenvolvimento”;	 7.3	 “Produtos	 Finais”;	 7.5	 “Relatório	 Fotográfico	 relativos	 ao	 RELATÓRIO	 LIVRE	 ESCOLHA”	 são	
estruturadores	 na	 constituição	 do	 trabalho.	 Na	 análise	 deste	 Quadro,	 consideram-se	 estruturadores	 os	 itens	 de	 fundamental	
relevância	na	aplicação	do	projeto.	Os	conteúdos	estruturadores	são	os	saberes	e	conhecimentos	de	grande	amplitude	que	identificam	
e	organizam	os	campos	considerados	fundamentais	para	compreensão	do	objeto	trabalhado.		
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Para efeitos de pontuação de parte do atributo Educação Patrimoniais do anexo II da lei Estadual 
18.030/09 declaro para os devidos fins junto ao IEPHA que o munícipio de Ipuiuna aderiu ao Projeto 
Educar e será desenvolvido nas Escolas Municipais Vicentina de Aguiar Brandão e E.M Reinaldo 
Braulino Siqueira, durante o segundo semestre de 2015, em que determina o item 1.1. e subitens do 
Quadro V da Deliberação Normativa CONEP 02/2015, sob a responsabilidade da Professora: Ana Paula 
Gurgel e sob a orientação e supervisão da superintendente de Cultura Maria de Fátima Silva Moraes. O 
referido acima é mais pura razão da verdade e me responsabilizo por ele. 

 

--------------------------------------------------------------- 
Elder Cássio de Souza Oliva 
Prefeito Municipal de Ipuiuna 

30/11/2015 
 

 
 

 
 
Município: Ipuiuna 
Prefeito: Elder Cássio de Souza Oliva 
 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ADESÃO AO PROJETO EDUCAR 

(DIRETORA DA ESCOLA VICENTINA DE AGUIAR BRANDÃO - SEDE) 

Para efeitos de pontuação de parte do atributo Educação Patrimoniais do anexo II da lei Estadual 
18.030/09 declaro para os devidos fins junto ao IEPHA que o munícipio de Ipuiuna aderiu ao Projeto 
Educar e será desenvolvido nas Escolas Municipais Vicentina de Aguiar Brandão e E.M Reinaldo 
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Braulino Siqueira, durante o segundo semestre de 2015, em que determina o item 1.1 e subitens do 
Quadro V da Deliberação Normativa CONEP 02/2015 sob a responsabilidade da Professora: Ana Paula 
Gurgel e sob a orientação e supervisão da superintendente de Cultura Maria de Fátima Silva Moraes. O 
referido acima é mais pura razão da verdade e me responsabilizo por ele. 

 

--------------------------------------------------------------- 

Adameire Aparecida das Chagas Barbosa 
Diretora da E.M. Vicentina de Aguiar Brandão 

Tel.:(35)3732-1804 
30/11/2015 
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Prefeito: Elder Cássio de Souza Oliva 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ADESÃO AO PROJETO EDUCAR 

(DIRETORA DA ESCOLA REINALDO BRAULINO SIQUEIRA- ZONA RURAL) 

Para efeitos de pontuação de parte do atributo Educação Patrimoniais do anexo II da lei Estadual 
18.030/09 declaro para os devidos fins junto ao IEPHA que o munícipio de Ipuiuna aderiu ao Projeto 
Educar e será desenvolvido nas Escolas Municipais Vicentina de Aguiar Brandão e E.M Reinaldo 
Braulino Siqueira, durante o segundo semestre de 2015, em que determina o item 1.1 e subitens do 
quadro V da Deliberação Normativa CONEP 02/2015, sob a responsabilidade da Professora: Ana Paula 
Gurgel e sob a orientação e supervisão da superintendente de Cultura: Maria de Fátima Silva Moraes. 
O referido acima é mais pura razão da verdade e me responsabilizo por ele. 

 

 

--------------------------------------------------------------- 

Neide Aparecida Franco de Melo 
Diretora da E.M. Reinaldo Braulino Siqueira 

Tel.:(35)3732-1533 
30/11/2015 

 
 

 

 

DECLARAÇÃO ASSINADA E ESCANEADA 
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RELATÓRIO DO PROJETO 
EDUCAR 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- RELATÓRIO DO PROJETO EDUCAR 
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NOME: PROJETO EDUCAR  

OBJETO TRABALHADO: 

1-Festa de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia (Bem Inventariado no 4° trimestre de 2007) 

2-Visita a Pedra da Boa Vista (Sítios Naturais) 

3-Conjunto Urbanístico do Bairro Rural Barreiro (Estruturas Arquitetônicas e Urbanísticas) 

O Projeto Educar 2015 teve uma duração de três meses, sendo o mês de Setembro, Outubro e 
Novembro. 

1.1 Foi realizado nas: 

Escola Municipal Vicentina de Aguiar Brandão(SEDE) 

Escola Municipal Reinaldo Braulino Siqueira (BAIRRO BARREIRO) 

O Projeto teve como Público Alvo os alunos do 3°, 4° e 5° anos. Por votação foram escolhidos os objetos 
a serem trabalhados e ganharam com a maioria dos votos um dos Bens tombados do município: Festa de 
Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia que está ganhando uma proporção e popularidade muito 
grande entre os ipuíunenses devido ser um alerta a quebra de preconceitos contra a raça negra e o respeito 
a sua tradição. 

 

Pedra da Boa Vista: O sítio está localizado na Serra dos Tronqueiras, é o ponto mais alto de Ipuiuna. É 
caracterizado por sua paisagem contemplativa e por ser utilizado como rampa de vôo livre. Ponto de 
difícil acesso e com poucas marcas de ocupação humana.  
 
Conjunto Urbanístico do Bairro Rural Barreiro: O bairro está implantado em meio rural. Apesar das 
suas dimensões reduzidas, é o único bairro do município – salvo a sede – que possui escola municipal de 
ensino fundamental ativa. É o bairro rural mais adensado de Ipuiuna, apresentando um núcleo de 
povoamento bastante consolidado e um comércio local que oferece certa independência ao bairro. É 
constituído por uma rua principal – a de entrada no bairro –que ao final se torna um largo, uma praça 
seca, de geometria quadrada, conformada por algumas residências e pela Igreja de Nossa Senhora dos 
Remédios, edifício que mais se destaca neste conjunto urbano. Outras edificações que se diferenciam da 
massa construída são um edifício comercial de dois pavimentos e a Escola Municipal Reinaldo Braulino 
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Siqueira. Há alguns anos aquele eixo principal deixou de ser a única via do bairro que agora possui 
algumas outras ruas. 
  
    As atividades propostas foram realizadas em parceria coma Secretaria da Cultura, tendo como o 
processo formativo, aquisição do conhecimento sobre Patrimônio Cultural. Essas atividades tiveram como 
origem uma aula introdutória pela professora: Ana Paula Gurgel. 
 
1. Aula introdutória: 

-Conceitos de Patrimônio Cultural/Conhecimento dos Bens Tombados e ou Registrados pelo 
município. Desenvolvido nas escolas abaixo: 
Escola Municipal Vicentina de Aguiar Brandão (SEDE) 
Escol Municipal Reinaldo Braulino Siqueira (BAIRRO DO BARREIRO) 

 

Tema 1: Festa de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia :desenvolvido na Escola Municipal 
Vicentina de Aguiar Brandão (SEDE) e na Escola Municipal Reinaldo Braulino Siqueira (BAIRRO DO 
BARREIRO). 

 

Tema 2: Visita a Pedra da Boa Vista: desenvolvido na Escola Municipal Vicentina de Aguiar 
Brandão(SEDE) 

 

Tema 3: Conjunto Urbanístico do Bairro Rural Barreiro: desenvolvido na Escola Municipal Reinaldo 
Braulino Siqueira (BAIRRO DO BARREIRO). 

Tema 4: Feira Cultural: Exposição de fotos realizada na Escola Municipal Vicentina de Aguiar Brandão 
no dia 19/11/15 com a presença dos alunos participantes do Projeto Educar 2015 e toda comunidade local. 

Podemos concluir que a aprendizagem dos alunos sobre Patrimônio Cultural obteve grande êxito, 
podendo isso ser observado diante de suas expectativas demostradas durante a execução do projeto, bem 
como seus interesses, criatividades, empolgação na apresentação dos trabalhos para a comunidade escolar 
no dia da feira Cultural. 

 

 



																																																																																																																																																																									Página	18	de	129	
	
	
	

	

Nome do professor do projeto: Ana Paula Gurgel 

 Rubrica:                                                

 Data:30/11/2015 

	

	

	Nome	do	Chefe	de	Setor	na	Prefeitura:	Maria	de	Fátima	Silva	Moraes	
	Rubrica:																																																																														Data:30/11/2015					

								PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	IPUIUNA	
CEP	37559-000	–	ESTADO	DE	MINAS	GERAIS	

Rua	Prefeito	João	Batista	Filho	–	40/	fone	3732	1131	
CNPJ	18179226/0001-67	

SUPERINTENDÊNCIA	DA	CULTURA	
fatinhacultura@gmail.com	

Tel.:(35)91067106	
	
	

3.1 Locais onde o Projeto foi Desenvolvido: 

Escola Municipal Vicentina de Aguiar Brandão(Sede-Ipuiuna) 

Escola Municipal Reinaldo Braulino Siqueira (Zona Rural-Bairro do Barreiro) 

2.2 Publico Participante do Projeto 

-Alunos do 3°, 4° e 5° ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Reinaldo Braulino Siqueira 
(Bairro Barreiro) 

-Alunos do 4° e 5° ano da Escola Municipal Vicentina de Aguiar Brandão 

 

2.2.3 PÚBLICO-ALVO- PARTICIPANTE DO PROJETO 

-Alunos do 4°ano e 5°ano do ensino Fundamental da Escola Municipal Vicentina de Aguiar 
Brandão(SEDE) e Alunos do 3°,4° e 5° ano da E.M. Reinaldo Braulino Siqueira (BAIRRO BARREIRO). 

 

            FICHA TÉCNICA 

A) COOORDENAÇÃO 
Professora Responsável: Ana Paula Gurgel 
Assessoria: Maria de Fátima Silva Moraes-Superintendente da Cultura 
 

B) CONTATOS: 
Secretária Municipal de Educação e Cultura: (35)373215-33 
Email: educacaoipuiuna@gmail.com 
E.M Vicentina de Aguiar Brandão 
            (35)37321804 
Professora do Projeto: Ana Paula Gurgel 
            (35)98024777 
Email: anagurgel79@yahoo.com.br 
 
Coordenadora do Projeto: Maria de Fátima Silva Moraes-Superintendente da Cultura 
Email: fatinhacultura@gmail.com 
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C) PROFESSORA RESPONSÁVEL PELO PROJETO NAS ESCOLAS 

Ana Paula Gurgel-CPF:040.875.316-19 
Email: anagurgel79@yahoo.com.br 
Tel:(35)98024777 
 
2.3 ANÁLISES DAS ATIVIDADES REALIZADAS 
 

      No ano Letivo de 2015, foi desenvolvido o Projeto Educar de Educação Patrimonial no Município 
de Ipuiuna, de nome: “PROJETO EDUCAR 2015” De acordo com a normatização exigida. A secretaria 
da Cultura, em parceria com a direção das Escolas, foi responsável pela implementação e 
desenvolvimento do Projeto. 

O Público alvo do Projeto Educar foram estudantes do 4° e 5° ano do primeiro ciclo do Ensino 
Fundamental, com uma estratégia adotada para proporcionar a esses o reconhecimento indenitário com o 
Patrimônio Local e para torna-los difusores e multiplicadores dos conceitos de educação patrimonial para 
o restante da comunidade. 

2.4 ETAPAS DO PROJETO EDUCAR 2015 

As atividades propostas nas escolas foram: 

1°etapa:Conhecimento e pesquisas sobre o Patrimônio Cultural; 

2°etapa; Registro do que foi pesquisado, utilizando-se de imagens dos Bens, coleta de fotos; Escolha do 
Bem a ser estudado, realização de visitas aos bens tombados ou inventariados do Município; 

3°etapa:Realização de palestra sobre a história da cidade e de seu patrimônio que está sendo trabalhado, 
usando Datashow e realização de uma redação sobre o bem pesquisado: 

Na Escola Municipal Vicentina de Aguiar Brandão(SEDE): 

ü Festa de Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário 
ü Pedra da Boa Vista-Sítios Naturais 

Na Escola Municipal Reinaldo Braulino Siqueira (BAIRRO do BARREIRO) 
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ü Conjunto Urbanístico do Bairro do Barreiro 
ü Festa de Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário 

4°etapa :Entrevista com os responsáveis. 

5°etapa:Feira Cultural 

Durante os meses de Setembro a Novembro, os alunos receberam informações sobre os conceitos de 
patrimônio, cultural, Tradição histórica das festividades de Ipuiuna, e atividades práticas para um 
envolvimento maior e mais prazeroso e real aprendizagem. O Tema foi desenvolvido nas aulas de 
Histórias para alunos de 4° e 5° ano do Ensino Fundamental na Escola Municipal Vicentina de Aguiar 
Brandão e no 3°,4° e 5° ano na Escola Municipal Reinaldo Braulino Siqueira 

 

 

2.5-CRONOGRAMA DA ENTREVISTA 

 

ESCOLA SÉRIE DATAS DE 
VISITAS E 

ENTREVISTA 

OBJETO DE ESTUDO 

E.M. VICENTINA DE 
AGUIAR 

BRANDÃO(SEDE) 

4° e 5° 13/09/2015 VISITA FESTA DE SANTA EFIGÊNIA 
E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 

E.M. VICENTINA DE 
AGUIAR 

BRANDÃO(SEDE) 

4° e 5° 06/10/2015 VISITA A PEDRA DA BOA VISTA 

E.M. VICENTINA DE 
AGUIAR 

BRANDÃO(SEDE) 

3°,4° e 5° 30/09/2015 VISITA AO CONJUNTO 
URBANÍSTICO DO BARREIRO 

E.M. VICENTINA DE 
AGUIAR BRANDÃO E 

E.M. REINALDO 
BRAULINO SIQUEIRA 

3°,4° e 5 19/11/2015 FEIRA CULTURAL 
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2.6 CRONOGRAMA DA PALESTRA 

 

ESCOLA SÉRIE DATA OBJETO DE ESTUDO 
E.M. VICENTINA 

DE AGUIAR 
BRANDÃO(SEDE) 

4° E 5° 
ANO 

18/09/2015 PALESTRA COM O PROFESSOR 
DENILSON VIEIRA 

E.M. VICENTINA 
DE AGUIAR 

BRANDÃO E E.M. 
REINALDO 
BRAULINO 

SIQUEIRA( Bairro 
Barreiro- Zona 

Rural) 

3°, 4° E 5° 
ANO 

18/09/15 PALESTRA COM O PROFESSOR 
DENILSON VIEIRA 

 

 
5.2.5 AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCAR 
 
     O Projeto Educar 2015 teve uma avaliação por parte dos alunos e por parte dos professores 
bastante positiva, pois o tema: Patrimônio Cultural desperta nos alunos um grande interesse e a 
aprendizagem ocorrem de forma significativa quando se é associada a realidade, vivenciada pelos 
alunos. Segue abaixo um relato feito pela professora Ana Paula Gurgel. 
 
    “Foi com grande satisfação que assumi as aulas de Patrimônio Cultural, confesso que aprendi 
muito com o projeto, pois quando se ensina na verdade aprendemos muito. O Tema desperta 
muito interesse e curiosidade por parte dos alunos, desperta nelas a importância de valorizar a 
cultura local, os bens tombados e inventariados do nosso Município de Ipuiuna, também a sua 
contribuição para a formação desses valores frente as gerações futuras. 
    Não encontrei dificuldades, muito pelo contrário o Projeto Educar 2015 foi acolhido de forma 
muito boa pelas Escolas e Professoras, que se envolveram e participaram de forma efetiva nas 
aulas, contei também com a ajuda e colaboração do transporte escolar, da Secretaria da Educação 
de Ipuiuna e da Secretária da Cultura Maria de Fátima Silva Moraes. 
 

P
á
g
i
n
a
	
1
7
	
d
e
	
5
0	

	



																																																																																																																																																																									Página	22	de	129	
	
	
	

	

Nome do professor do projeto: Ana Paula Gurgel 

 Rubrica:                                                

 Data:30/11/2015 

	

	

	Nome	do	Chefe	de	Setor	na	Prefeitura:	Maria	de	Fátima	Silva	Moraes	
	Rubrica:																																																																														Data:30/11/2015					

								PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	IPUIUNA	
CEP	37559-000	–	ESTADO	DE	MINAS	GERAIS	

Rua	Prefeito	João	Batista	Filho	–	40/	fone	3732	1131	
CNPJ	18179226/0001-67	

SUPERINTENDÊNCIA	DA	CULTURA	
fatinhacultura@gmail.com	

Tel.:(35)91067106	
	
	

     5.2.5 AVALIAÇÃO DOS ALUNOS 

 
A Avaliação do Projeto Educar 2015 por parte dos alunos, foi bastante positiva, pois despertou 
neles um grande interesse, já que se tratava de um tema da nossa realidade, Das Festas como a de 
nossa Senhora do Rosário e da Festa de São Benedito, também das tradições como o desfile de 
carros de boi, e também dos bens matérias do nosso Município.  Os Alunos mostraram grande 
entusiasmo pois a forma como se é aplicado com: visitas, entrevistas e palestras foge da rotina das 
aulas do dia a dia que são mais teóricas e desperta neles uma grande curiosidade e participação nas 
aulas. Segue abaixo relatórios de alunos que foram escaneados, o restante será anexado.  

 

 
4.FICHAS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCAR 2015 

 
Segue abaixo algumas fichas de avaliações redações e produção de desenhos 
dos alunos de 4° e 5° ano da Escola Municipal Vicentina de Aguiar Brandão: 

 
 
 
 
Aluno(a): Julia Franco Melo 
Aluno(a): Helen Cristina de Oliveira Alves 
Aluno(a): Gabriele Brasil Souza 
Aluno(a): Maria Cecília Ramos Fernandes 
Aluno(a): Yaritsa Nicole da Silva 
Aluno(a): Alice Monte Ferreira 
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REDAÇÕES 
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DESENHOS 

 

Figura	1:	Produção	de	um	desenho	feito	por	um	aluno(a)	do	5	°	ano	da	Escola	Municipal	Vicentina	Aguiar	
Brandão	(sede),	ilustrando	a	visita	feita	a	pedra	da	Boa	Vista	em	Ipuiuna 
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GRÁFICO 1-  E.M.VICENTINA DE AGUIAR BRANDÃO(SEDE) 
 
Resposta a pergunta-O que você aprendeu com o Projeto Educar 2015? 
Alunos do 4° e 5 ° ano da E.M. Vicentina de Aguiar Brandão(Sede) 
 

  
 

1- Preservar o Patrimônio e seus valores 
2- Conhecer a cultura das danças africanas (Festa de Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário de 

nosso Município) 
3-  O que é Patrimônio? 
4-  A Valorizar nossa Cultura? 
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GRÁFICO 2: E.M. REINALDO BRAULINO SIQUEIRA (BARREIRO) 
 
Resposta a pergunta-O que você aprendeu com o Projeto Educar 2015? 
Alunos do 3°, 4 e 5° ano da E.M. Reinaldo Braulino Siqueira(Barreiro):  
 

 

1-A importância da tradição que deve ser passada de pai para filho. 

2- Que o Patrimônio deve ser preservado. 

3-A importância de se preservar a “Praça” ou seja o Conjunto Urbanístico do Bairro Barreiro? 
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Ao serem perguntados sobre o que sentiram durante a visita aos bens estudados e ou visitados, os alunos 
relataram grande entusiasmo, principalmente em relação a visita a Pedra da Boa vista, pois grande parte 
dos alunos não conhecia o lugar nem sua importância para nosso Município, também ficaram comovidos 
com as dificuldades e com a luta contra o racismo, dos organizadores da Festa de santa Efigênia e Nossa 
Senhora do Rosário. As respostas podem ser observadas na tabela a seguir: 

TABELA 1:  

Resposta à pergunta feita aos alunos do 4° e 5° ano da E.M. Vicentina de Aguiar Brandão: O que você 
sentiu quando visitou a 10° Festa de Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário e quando a S.r.(a) 
Roselena Aparecida do Amaral Santos deu seu depoimento sobre a organização e razão do evento? 

 
SÉRIE/ANO RESPOSTA QUANTIDADE 

DE VEZES 
QUE 

APARECEU? 

4° e 5 ano: Feliz 04 

 Emoção 03 

 Interessante pois a Festa faz parte do 
Município 

03 

 Admiração 04 

 Gostou 02 

 Sentiu a necessidade de cuidar pela nossa 
tradição 

07 

 Aprendeu o verdadeiro sentido da Festa 09 

 A importância da luta contra o racismo 12 
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1) TABULAÇÃO DA AVALIAÇÃO FEITA PELA PROFESSORA DO PROJETO EDUCAR 
2015: ANA PAULA GURGEL 
 
TABELA 3 
 
Resposta à pergunta- O que é Patrimônio? 
 

RESPOSTAS QUANTIDADES DE VEZES QUE 
APARECEU? 

Conjunto de Bens matérias e imateriais  16 

Bens do nosso Município que devem ser 
preservados por nós 

28 

 

 

TABELA 4 
 
O que é Educação Patrimonial? 
 

RESPOSTAS QUANTIDADE DE VEZES QUE 
APARECEU 

O conteúdo que é passado nas escolas 
para os alunos a respeito dos Bens 
Culturais, resguardando assim a 
continuação e preservação da história. 

19 
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TABELA 5 
 
Resposta à pergunta- 3 dificuldades encontrada no Projeto Educar-educação patrimonial nas 
escolas? 
 

RESPOSTAS 

1-O tempo para aplicação das aulas por ser época de avaliações nas salas. 

2-Quantidade de alunos por turma 

3-Transporte para execução do trabalho na Zona Rural 

 

          O objetivo do “Projeto Educar 2015” foi o de levar o aluno a entender o que é Patrimônio Cultural 
e despertar seu interesse para a valorização da cultura local e a importância da preservação e transmissão 
a gerações futuras da nossa tradição. Trabalhou-se conceitos de Patrimônio Cultural, a origem e a 
importância da Festa de santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário, a importância dos Sítios Naturais de 
Ipuiuna e a necessidade da preservação das Estruturas Arquitetônicas e Urbanísticas.     

  
Figura 1 e 2 alunos da E.M. Vicentina de Aguiar Brandão no dia da visita a 10° festa de Santa Efigênia e 

Nossa Senhora do Rosário no dia 13/09/15. 
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Figura 3: apresentação dos Congados da cidade de Poços de Caldas-Mg 

 

         Figura 4: professora do projeto acompanhada de alunas na festa de Nossa Senhora do Rosário. 
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Segue abaixo as fotos da Palestra realizada com os organizadores da festa de Santa Efigênia e Nossa 
Senhora do Rosário no dia 18/09/2015 na Escola Municipal Vicentina de Aguiar Brandão (sede). 

 

               	

Figura 5:Secretária e organizadores da Festa de Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário no momento 
da Palestra com os alunos do 4° e 5° ano da E.M. Vicentina de Aguiar Brandão no dia 18/09/2015. 

	

Figura	6:	Professora	do	projeto	Ana	Paula	Gurgel	no	momento	da	palestra	com	os	organizadores	e	
fundadores	da	Festa	de	Santa	Efigênia	e	Nossa	Senhora	do	Rosário.	
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    No dia 23/09/2015 aconteceu a Palestra ministrada pelo Professor e Mestre Denílson Vieira com o 
tema: Patrimônio cultural na Escola Vicentina d e Aguiar Brandão com a presença dos alunos do 4° e 5° 
ano e também a dos alunos da Escola Municipal Reinaldo Braulino Siqueira do 3°, 4° e 5° ano, segue 
abaixo as fotos e a gravação da Palestra em DVD: 

	

Figura	7:	Professor	e	Mestre	Denílson	Vieira	no	momento	da	Palestra	sobre:	Patrimônio	Cultural,	
realizada	no	dia	23/09/2015	na	E.M.	Vicentina	de	Aguiar	Brandão. 
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3.RELATÓRIO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL-EDUCAR 

 

 

PROJETO EDUCAR 2015 
REALIZADO NA ESCOLA 

MUNICIPAL VIENTINA DE 
AGUIAR BRANDÃO(SEDE) 
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3.1 RELATÓRIO DO PROJETO EDUCAR 2015 REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL 
VICENTINA DE AGUIAR BRANDÃO (SEDE) 

 

1° AULA 
Aula Introdutória realizada na E.M. Vicentina de Aguiar Brandão dia 01/09/15: Conceitos de 
Patrimônio Cultural, conhecimentos dos Bens Tombados e ou Registrados pelo Município. As 

aulas foram em Power Point, com mediação da professora do projeto 
Ana Paula Gurgel. Segue abaixo as fotos e lista de presença da aula: 

 
 

 

            	

Figura	8	e	9:	Alunos	do	5°	ano	e	professora	do	projeto	no	momento	da	aula	Introdutória	sobre	o	
conceito	de	Patrimônio	Cultural	no	dia	01/09/15	



																																																																																																																																																																									Página	40	de	129	
	
	
	

	

Nome do professor do projeto: Ana Paula Gurgel 

 Rubrica:                                                

 Data:30/11/2015 

	

	

	Nome	do	Chefe	de	Setor	na	Prefeitura:	Maria	de	Fátima	Silva	Moraes	
	Rubrica:																																																																														Data:30/11/2015					

								PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	IPUIUNA	
CEP	37559-000	–	ESTADO	DE	MINAS	GERAIS	

Rua	Prefeito	João	Batista	Filho	–	40/	fone	3732	1131	
CNPJ	18179226/0001-67	

SUPERINTENDÊNCIA	DA	CULTURA	
fatinhacultura@gmail.com	

Tel.:(35)91067106	
	
	

 

Figura	10:	Diretora	e	Vice	Diretora	da	E.M.	Vicentina	de	Aguiar	Brandão:	Adameire	das	Chagas	Barbosa	e	
Maria	Aparecida	Franco. 
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Figura	11:	Momento	da	escolha	dos	Bens	Culturais	a	serem	estudados	pelo	Projeto	Educar	2015	na	E.M.	Vicentina	
de	Aguiar	Brandão	no	dia	01/09/15	

Os alunos se reuniram na sala da escola sob a orientação da professora responsável pelo desenvolvimento 
do projeto e escolheram por votação o Bem Cultural “FESTA DE SANTA EFIGÊNIA E NOSSA 
SENHORA DO ROSÀRIO e a PEDRA DA BOA VISTA”. Tiveram 03 opções o Castelinho do Jardim, 
Festa de São Benedito a Nascente do Rio Pardo, sendo escolhidos pela maioria dos alunos os dois acima 
citados. 

	

	

	

	

P
á
gi
n
a	
3
4	
d
e	
5
0	

	



																																																																																																																																																																									Página	42	de	129	
	
	
	

	

Nome do professor do projeto: Ana Paula Gurgel 

 Rubrica:                                                

 Data:30/11/2015 

	

	

	Nome	do	Chefe	de	Setor	na	Prefeitura:	Maria	de	Fátima	Silva	Moraes	
	Rubrica:																																																																														Data:30/11/2015					

								PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	IPUIUNA	
CEP	37559-000	–	ESTADO	DE	MINAS	GERAIS	

Rua	Prefeito	João	Batista	Filho	–	40/	fone	3732	1131	
CNPJ	18179226/0001-67	

SUPERINTENDÊNCIA	DA	CULTURA	
fatinhacultura@gmail.com	

Tel.:(35)91067106	
	
	

	



																																																																																																																																																																									Página	43	de	129	
	
	
	

	

Nome do professor do projeto: Ana Paula Gurgel 

 Rubrica:                                                

 Data:30/11/2015 

	

	

	Nome	do	Chefe	de	Setor	na	Prefeitura:	Maria	de	Fátima	Silva	Moraes	
	Rubrica:																																																																														Data:30/11/2015					

								PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	IPUIUNA	
CEP	37559-000	–	ESTADO	DE	MINAS	GERAIS	

Rua	Prefeito	João	Batista	Filho	–	40/	fone	3732	1131	
CNPJ	18179226/0001-67	

SUPERINTENDÊNCIA	DA	CULTURA	
fatinhacultura@gmail.com	

Tel.:(35)91067106	
	
	

	

	

Página	36	de	50	

	

P
á
g
i
n
a
	
3
6
	
d
e
	
5
0	

	



																																																																																																																																																																									Página	44	de	129	
	
	
	

	

Nome do professor do projeto: Ana Paula Gurgel 

 Rubrica:                                                

 Data:30/11/2015 

	

	

	Nome	do	Chefe	de	Setor	na	Prefeitura:	Maria	de	Fátima	Silva	Moraes	
	Rubrica:																																																																														Data:30/11/2015					

								PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	IPUIUNA	
CEP	37559-000	–	ESTADO	DE	MINAS	GERAIS	

Rua	Prefeito	João	Batista	Filho	–	40/	fone	3732	1131	
CNPJ	18179226/0001-67	

SUPERINTENDÊNCIA	DA	CULTURA	
fatinhacultura@gmail.com	

Tel.:(35)91067106	
	
	

	



																																																																																																																																																																									Página	45	de	129	
	
	
	

	

Nome do professor do projeto: Ana Paula Gurgel 

 Rubrica:                                                

 Data:30/11/2015 

	

	

	Nome	do	Chefe	de	Setor	na	Prefeitura:	Maria	de	Fátima	Silva	Moraes	
	Rubrica:																																																																														Data:30/11/2015					

								PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	IPUIUNA	
CEP	37559-000	–	ESTADO	DE	MINAS	GERAIS	

Rua	Prefeito	João	Batista	Filho	–	40/	fone	3732	1131	
CNPJ	18179226/0001-67	

SUPERINTENDÊNCIA	DA	CULTURA	
fatinhacultura@gmail.com	

Tel.:(35)91067106	
	
	

	

	

2°AULA: 
PALESTRA COM OS ORGANIZADORES E FUNDADORES DA FESTA DE 

SANTA EFIGÊNIA E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NA E.M. VICENTINA 
DE AGUIAR BRANDÃO NO DIA 18/09/15.	

	 	 	

	

Figura	12:	alunos	do	4°	e	5°	ano	no	momento	da	Palestra	com	os	organizadores	da	Festa	de	Santa	
Efigênia	e	Nossa	Senhora	do	Rosário.	
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Figura	13:Organizadores	da	Festa	e	Professoras	Regentes	do	4°	e	5°	ano	da	E.M.	Vicentina	de	Aguiar	
Brandão. 
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3°AULA 
Palestra Interativa realizada na E.M. Vicentina de Aguiar Brandão para os alunos do 
4° e 5° ano dessa escola e com os alunos do 3°,4° e 5° ano da E.M. Reinaldo Braulino 
Siqueira(Barreiro) com o tema: 
- O que é Patrimônio cultural? 
- Porque conhecer e cuidar? 
- A Importância para o Município dos bens que serão trabalhados. 
Segue a lista de presença, um resumo da palestra proferida pelo Professor e Mestre 
Denílson Vieira, um Historiador do nosso Município. 

 

	

Figura	14:	Professor	e	Mestre	Denílson	Vieira	e	Professora	do	Projeto	Ana	Paula	Gurgel	no	dia	da	
Palestra	23/09/15	
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Figura	15:	Momenta	da	Palestra	sobre	Educação	Patrimonial	na	E.M.	Vicentina	de	Aguiar	Brandão	no	
dia	23/09/15	
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DVD DA PALESTRA 
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6° AULA 
 

VISITA DOS ALUNOS E.M. VICENTINA DE AGUIAR BRANDÃO AÕ SÍTIO 
NATURAL PEDRA DA BOA VISTA 06/10/15. 

 
 

 

	

Figura	20:	Alunos	do	4°	e	5°	ano	da	E.M.	Vicentina	de	Aguiar	Brandão	com	a	Secretária	da	Cultura	Maria	
de	Fátima	Silva	Moraes	e	a	Professora	do	Projeto	Ana	Paula	Gurgel	
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Figura	21	e	22:	Alunos	no	momento	da	subida	a	Pedra	da	Boa	Vista	no	dia	06/10/15.	
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Figura	22:	Professoras	Regentes	das	salas	do	4°	ano	Vania	Aparecida	do	Couto	Souza	e	do	5°	ano	
Marciana	Cristina	Fraga.	
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ENTREVISTA COM O MORADOR LOCAL 
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3.2.5 TEXTO SOBRE A VISITA AO BEM CULTURAL 

Visita ao Bem Cultural Pedra da Boa Vista 
      No dia 06/10/2015 aconteceu à visita ao Bem Cultural Pedra da Boa Vista, localizado na Zona Rural 
no Bairro Areias-Ipuiuna-MG feita pelos alunos do 4° e 5° ano da E.M. Vicentina de Aguiar Brandão. O 
meio de locomoção usado foi ônibus Escolar Municipal, cedido pela Secretaria da Educação. Foi 
escolhido esse Sítio Natural-Pedra da Boa Vista por ser um lugar atrativo para visitação, os alunos sempre 
ouviam falar do local e sentiam grande curiosidade em conhecê-lo. 
      A Pedra da Boa Vista está localizada na Serra das Tronqueiras, divisa do Município de Ipuíuna com o 
Município de Senador José Bento, o acesso é feito pelo Sítio do Brejinho, Areias, na divisa com Senador 
José Bento, há uma trilha e o acesso é feito a pé ou com veículo especial, com tração. É o ponto mais alto 
de Ipuiuna e é caracterizado por sua paisagem contemplativa e por ser usado como rampa de voo livre, 
sendo um ponto de difícil acesso e com poucas marcas de ocupação humana. A aproximadamente trinta 
metros da Pedra da Boa Vista encontra- se uma nascente cujo curso d’água desagua no Rio Pardo. 
      Foi desenvolvido no local um piquenique oferecido pela Superintendente da Cultura Maria de Fátima 
Silva Moraes aos alunos participantes do Projeto Educar 2015 e brincadeiras livres pelos alunos como 
pique-pega e bola no gramado do Chalé do proprietário José Carlos de Araújo ele foi também o morador 
escolhido por ser o único mais próximo a Pedra. José Carlos de Araújo relatou ser dono do Sítio a 15 anos 
e que no local são desenvolvidas atividades como motocross, enduro, ciclismo, escalada em rocha além 
da contemplação a vista panorâmica, os dias de maior visitação são dias de lua cheia e finais de semana 
ou feriados. 
    Quanto as dificuldades que encontradas ao visitar a Pedra da Boa Vista, apenas a subida íngreme e por 
ser o transporte um ônibus Escolar então tivemos que subir a pé. No restante foi uma inesquecível 
experiência na vida dos alunos e também dos professores que acompanharam a “visita” a paisagem, as 
conversas no decorrer da caminhada, são momentos que no nosso dia a dia corrido não temos mais tanta 
chance de vivenciar. 
                                                                                                   Ana Paula Gurgel 
                                                                                         Professora do Projeto Educar 2015     
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PROJETO EDUCAR 2015 REALIZADO NA 
ESCOLA MUNICIPAL REINALDO 
BRAULINO SIQUEIRA (BAIRRO 

BARREIRO – Zona Rural) 
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3.1 RELATÓRIO DO PROJETO EDUCAR 2015 REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL 
REINALDO BRAULINO SIQUEIRA (ZONA RURAL) 

 

1° Aula E.M. Reinaldo Braulino Siqueira (Bairro Barreiro) 
Aula Introdutória realizada no dia 16/09/15: Conceitos de Patrimônio Cultural, 
conhecimentos dos Bens Tombados e ou Registrados pelo Município. As aulas foram 
em Power Point, com mediação da professora. Segue abaixo as fotos e lista de presença 
da aula: 

 

 

Figura 1: Professora do Projeto Educar 2015 no momento da aula introdutória da 

E.M. Reinaldo Braulino Siqueira 
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Figura 2 e 3 :Figura 2 momento da aula introdutória e figura 3 no final da aula com as Professoras 
regentes da sala do 4° e 5ano:Janaína Juliana de Paiva e 3° ano Shirley Souza Franco 
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Figura 3,momento da escolha dos Bens Culturais a ser estudado na E.M. Reinaldo Braulino Siqueiira 

     Os alunos se reuniram na sala da escola sob a orientação da professora responsável pelo 
desenvolvimento do projeto e escolheram por votação o Bem Cultural “CONJUNTO URBANÍSTICO 
DO BARREIRO”. Tiveram 03 opções a Fazenda do Sr. Álvaro Bernardes e a do Sr. Jorge Amaral e o 
Conjunto Urbanístico do Barreiro, sendo este o escolhido pela maioria dos votos. 
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2° AULA 
Palestra Interativa realizada na E.M. Vicentina de Aguiar Brandão para os alunos do 4° e 5° ano 
dessa escola e com os alunos do 3°, 4° e 5° ano da E.M. Reinaldo Braulino Siqueira (Barreiro) 
com o tema: 
-O que é Patrimônio Cultural? 
-Porque conhecer e cuidar? 
-a importância para o município dos bens a serem trabalhados. 
Segue a lista de presença, um resumo da palestra proferida pelo Professor e Mestre Denílson 
Vieira, um Historiador do nosso Município. 
	

	

Figura	4:	Alunos	do	3°,	4°	e	5°	ano	da	E.M.	Reinaldo	Braulino	Siqueira	no	momento	da	Palestra	com	o	
Professor	e	Me.	Denílson	Vieira	no	dia	23/09/15	
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Figura	5:	Alunos	do	3°,	4°	e	5°	ano	da	E.M.	Reinaldo	Braulino	Siqueira,	professora	Janaína	Juliana	de	
Paiva	e	Diretora	Neide	A.	Franco	após	a	Palestra	com	o	Professor	e	Me.	Denílson	Vieira	no	dia	23/09/15.	
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3° Aula- E. M. Reinaldo Braulino Siqueira 
Realizada na E.M. Reinaldo Braulino Siqueira (Bairro Barreiro) -Visita na “Praça” Conjunto 
Arquitetônico do Bairro Barreiro e entrevista a moradora Renata Silva Ribeiro, moradora da rua 
ao lado, completando a aula foi feito um dia de “lazer na Praça”, segue as fotos, a entrevista e a 
lista de presença: 

	

	

Figura 6: Professora do Projeto Educar 2015 e professora regente das salas de 4° e 5° ano da E.M. 
Reinaldo Braulino Siqueira, Janaína Juliana de Paiva no momento da visita ao Conjunto Arquitetônico do 

Bairro Barreiro. 
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Figura 7: Professora do projeto: Ana Paula Gurgel no momento das atividades de lazer na	Praça	

	

Figura 19: Diretora da E.M. Reinaldo Braulino Siqueira, Neide Aparecida Franco com os alunos 
participantes do projeto. 
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Figura 20, entrevista a moradora do Bairro Barreiro: Renata Silva Ribeiro 
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1.4.4 PESQUISA REALIZADA PELOS ALUNOS 
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3.2.5 TEXTO SOBRE A VISISTA AO BEM CULTURAL ESCOLHIDO 

Visita ao Bem Cultural- Conjunto Urbanístico do Bairro Barreiro 

      No dia 30/09/2015 foi realiza Visita na “Praça Geraldo Flavio Simões” Conjunto 
Arquitetônico do Bairro Barreiro e entrevista a moradora Renata Silva Ribeiro, moradora 
da rua ao lado, completando a aula foi feito um dia de “lazer na Praça”. 
     O meio de locomoção usado pelos alunos foi a pé mesmo, pois a Praça fica ao lado da 
E.M. Reinaldo Braulino Siqueira, apenas a professora do Projeto Educar e as outras 
professoram que lecionam na escola usaram o ônibus escola municipal para se deslocar até 
o bairro Barreiro. 
     O Conjunto Urbanístico do Bairro Barreiro foi escolhido pelos alunos para ser o local 
da visita por ser um lugar onde os moradores se encontram para momentos de lazer por se 
tratar de um bairro bastante distante da Cidade de Ipuiuna. O bairro está implantado em 
meio rural. Apesar das suas dimensões reduzidas, é um dos únicos bairros do município – 
salvo a sede – que possui escola municipal de ensino fundamental ativa. É o bairro rural 
mais adensado de Ipuiuna, apresentando um núcleo de povoamento bastante consolidado e 
um comércio local que oferece certa independência ao bairro. É constituído por uma rua 
principal – a de entrada no bairro-que ao final se torna um largo, uma praça seca, de 
geometria quadrada, conformada por algumas residências e pela Igreja de Nossa Senhora 
dos Remédios, edifício que mais se destaca neste conjunto urbano, por esse motivo e 
importância é considerado um bem cultural. 
    Na Praça Geraldo Flávio Simões foi realizado as seguintes atividades: Leitura do roteiro 
preparado pela professora do projeto sobre a aula a ser desenvolvida, entrevista com um 
morador local, foi distribuído pipoca, guaraná e chupa-chupa fornecidos pela 
Superintendente da Cultura Maria de Fátima Silva Moraes e logo após as professoras 
Janaína Juliana de Paiva do 4° e 5° ano, Ana Paula Gurgel (professora de o Projeto 
Educar) e Diretora da Escola Neide Aparecida Franco realizaram uma atividade de pintura 
facial nos rostos das crianças, a qual obteve um grande sucesso, pois os alunos fiaram 
bastante empolgados com a novidade, além de brincadeiras com bola e corda. 
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      A entrevista foi feita a moradora: Renata Silva Ribeiro, moradora da rua ao lado da 
Praça e da Igreja, ela nos relatou que no começo havia muitos buracos nas ruas sem 
pavimentação, depois começou a construção da Praça e aos poucos foi sendo colocados 
bancos, arborização e iluminação. Relatou também que a construção trouxe um visual 
melhor para o bairro. A moradora Renata Silva Ribeiro disse também esperar para o futuro 
que a Praça seja bem preservada, que as pessoas tenham respeito e cuidado e que aja maior 
fiscalização por parte das autoridades.  
 
Professores participantes:  
 
Janaína Juliana de Paiva (Professora do 4º e 5º ano) __________________________ 
 
Neide aparecida Franco (Diretora)__________________________ 
 
Ana Paula Gurgel (Professora do Projeto Educar) ______________________ 
 
 Maria de Fátima Sila Moraes (Coordenadora)_________________________ 
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1.5-FEIRA CULTURAL 2015 
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                                                         RELATÒRIO DA FEIRA CULTURAL 

 
           Foi realizado no dia 19/11/2015 na Escola Municipal Vicentina de Aguiar 
Brandão(Sede), a Feira Cultural, através de exposição de fotos. Foram montadas no salão 
da escola Vicentina de Aguiar Brandão, cinco tendas com os temas trabalhados durante o 
desenvolvimento do Projeto Educar. 
-Projeto Educar 2015, nela foram expostas as fotos das aulas, palestras, visitas, 
entrevistas... 
-Fichas de Inventário, onde foi exposto fotos sobre os Bens Culturais Materiais e 
Imateriais do Município de Ipuiuna. 
-Desfile de Carro de Boi, essa tenda expos todas as fotos dos vários anos do “Desfile de 
carro de Boi’ da nossa cidade que já é um dos maiores da região, que reúne o maior 
número de Carreiros. 
- Arquivo Fotográfico, exposição das fotos de todos os Prefeitos que governaram a 
cidade de Ipuiuna. 
-Eventos Culturais, fotos de eventos como: Escolha da rainha e princesa do Desfile de 
carro de Boi, Rodeio saúde Festa, Encontro dos Ipuíunenses Ausentes... 
     A Feira Cultural teve início às 8:30h e encerrou as 17h, foram distribuídos convites 
para toda a sociedade. Prestigiaram-nos os alunos e professores da APAE de Ipuiuna, da 
Escola Estadual Cristiano Machado (com todos os alunos e professores nos dois turnos 
manhã e tarde), as turmas da E.M. Vicentina de Aguiar Brandão, as Escolas Municipais 
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Rurais, Escola Particular Yolanda Ferreira Franco, grupo da Terceira Idade,(IDADE 
FELIZ) fundadores da Irmandade de Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário, entre 
outras pessoas da comunidade.  
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Figura 1: Turma da Escola Municipal Reinaldo Braulino Siqueira, APAE de Ipuíuna, alunos da E.E. 
Cristiano Machado, Professora da Projeto Educar 2015 Ana Paula Gurgel e Superintendente da Cultura 

Maria de Fátima Silva Moraes. 
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Figura 2:Visitantes da Feira, Escola Yolanda Ferreira Franco, diretor da E.E. Cristiano Machado 
Denílson Vieira com alunos da escola e alguns membros da comunidade local. 

 

 

 

 

 



																																																																																																																																																																									Página	95	de	129	
	
	
	

	

Nome do professor do projeto: Ana Paula Gurgel 

 Rubrica:                                                

 Data:30/11/2015 

	

	

	Nome	do	Chefe	de	Setor	na	Prefeitura:	Maria	de	Fátima	Silva	Moraes	
	Rubrica:																																																																														Data:30/11/2015					

								PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	IPUIUNA	
CEP	37559-000	–	ESTADO	DE	MINAS	GERAIS	

Rua	Prefeito	João	Batista	Filho	–	40/	fone	3732	1131	
CNPJ	18179226/0001-67	

SUPERINTENDÊNCIA	DA	CULTURA	
fatinhacultura@gmail.com	

Tel.:(35)91067106	
	
	

 

 

 

	

Figura 3:Turmas da E.M. Vicentina de Aguiar Brandão com suas professoras. 
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Figura 4:Espaço onde foi realizado a Feira Cultural, no Salão da Escola Municipal Vicentina de Aguiar 
Brandão 
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Figura 5 e 6:Lembrancinhas da Feira Cultural “Cartuchos de Balas” Livro e  Fichas de Registros de 
Inventário dos Bens Culturais expostos na Feira. 

 
 
 



																																																																																																																																																																									Página	98	de	129	
	
	
	

	

Nome do professor do projeto: Ana Paula Gurgel 

 Rubrica:                                                

 Data:30/11/2015 

	

	

	Nome	do	Chefe	de	Setor	na	Prefeitura:	Maria	de	Fátima	Silva	Moraes	
	Rubrica:																																																																														Data:30/11/2015					

								PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	IPUIUNA	
CEP	37559-000	–	ESTADO	DE	MINAS	GERAIS	

Rua	Prefeito	João	Batista	Filho	–	40/	fone	3732	1131	
CNPJ	18179226/0001-67	

SUPERINTENDÊNCIA	DA	CULTURA	
fatinhacultura@gmail.com	

Tel.:(35)91067106	
	
	

 
 
 

 

 
Lista de Presença da Feira Cultural 
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Município: Ipuiuna 

Prefeito: Elder Cássio de Souza Oliva 

 

 

DECLARAÇÕES DOS RESPONSAVÉIS PELO 
BEM ESTUDADO 

 

   

Eu Roselena aparecida do Amaral Santos, secretária e uma das fundadoras da Irmandade de Santa 
Efigênia e Nossa Senhora do Rosário, declaro para os devidos fins junto ao IEPHA, que compareci ao 
Projeto Educar 2015 desenvolvido na Escola Municipal Vicentina de Aguiar Brandão, durante o segundo 
semestre de 2015, para proferir uma palestra esclarecendo aos alunos sobre o Bem estudado no dia 
18/09/15.O referido acima é a mais pura razão da verdade e me responsabilizo por ele.  

 

 

 

--------------------------------------------------------------- 

Roselena Aparecida Amaral dos Santos 

Secretária da Irmandade e Festeira de 2015 

18/09/2015 
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DECLARAÇÃO ESCANEADA E ASSINADA DO RESPONSÁVEL PELO BEM 
ESTUDADO 
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Município: Ipuiuna 

Prefeito: Elder Cássio de Souza Oliva 

 

 

DECLARAÇÃO DO PALESTRNTE 

 

 

Eu, Prof. e Me. Denílson Vieira, declaro para os devidos fins junto ao IEPHA, que compareci ao Projeto 
Educar 2015 desenvolvido na Escola Municipal Vicentina de Aguiar Brandão, durante o segundo 
semestre de 2015, para proferir uma palestra esclarecendo aos alunos sobre o conceito de Patrimônio 
Cultual no dia 23/09/15. O referido acima é a mais pura razão da verdade e me responsabilizo por ele.  

 

 

 

--------------------------------------------------------------- 

Denílson Vieira 

Professor e Mestre 

23/09/2015 
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DECLARAÇÃO ESCANEADA E ASSINADA DO PALESTRANTE 
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Município: Ipuiuna 

Prefeito: Elder Cássio de Souza Oliva 

 

 

 

DECLARAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO BEM ESTUDADO E VISITADO 

 

Eu José Carlos de Araújo, proprietário do Sítio ao Lado da Pedra da Boa Vista, declaro para os devidos 
fins junto ao IEPHA, que respondi a entrevista feita pelos alunos do 4° e 5° ano da E.M. Vicentina de 
Aguiar Brandão no Projeto Educar 2015, no dia 06/10/2015. O referido acima é a mais pura razão da 
verdade e me responsabilizo por ele.  

 

 

 

                     ----------------------------------------------------------------------------- 

José Carlos de Araújo 

(Proprietário do Sitio ao lado da Pedra da Boa Vista) 

06/10/2015 
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DECLARAÇÃO ESCANEADA E ASSINADA DO PROPRIETÁRIO DO BEM 
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DECLARAÇÃO DA DIRETORA ( SEDE) 

Declaro para os devidos fins junto ao IEPHA, que foi realizado o Projeto Educar 2015 na E.M. Vicentina 
de Aguiar Brandão, nos meses de Setembro, Outubro e Novembro pela professora Ana Paula Gurgel. O 
Referido acima é a mais pura razão da verdade e me responsabilizo por ele. 

 

 

                                             ............................................................................... 
Adameire Aparecida das Chagas Barbosa 

Diretora da E.M. Vicentina de Aguiar Brandão. 
TEL:(35)373218-04 

30/11/2015 
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DECLARAÇÃO DA DIRETORA DA ZONA RURAL (BARREIRO) 

Declaro para os devidos fins junto ao IEPHA, que foi realizado o Projeto Educar 2015 na E.M. Reinaldo 
Braulino Siqueira, nos meses de Setembro, Outubro e Novembro pela professora Ana Paula Gurgel. O 
Referido acima é a mais pura razão da verdade e me responsabilizo por ele. 

 

 

                                                   ............................................................................... 

Neide Aparecida Franco de Melo 

Diretora da E.M. Reinaldo Braulino Siqueira. 

TEL:(35)373218-33 

30/11/2015 
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DEPOIMENTO DA PROFESSORA ANA PAULA GURGEL 

No decorrer dos três meses que desenvolvi o Projeto educar 2015 pude perceber o quanto o conceito de 

“Patrimônio Cultural” é importante e o quanto os alunos se identificam com o tema, por fazer parte da 

realidade deles, do nosso município de Ipuiuna. Desde as aulas inaugurais onde foi exposto o plano de 

ação do Projeto houve um grande envolvimento das turmas com os temas, eles mostraram grande 

interesse, fazendo várias perguntas sobre os Bens culturais estudados e sobre as próximas aulas. Nas 

visitas aos bens e entrevistas, todos os alunos fizeram questão de participar, para eles além da parte de 

aprendizagem também era lazer, pois sempre eram aulas externas. 

    Quanto a metodologia do Projeto educar achei ótima, por ser dinâmica e de aulas expositivas, o que 

gera nos alunos um grande interesse e envolvimento pelas aulas. A única dificuldade encontrada foi o 

encaixe das aulas na grade curricular das turmas, por ser uma época de finalização dos conteúdos e 

avaliações, por esse motivo penso que se o Projeto fosse desenvolvido o ano todo, colocado na grade 

curricular seria mais didático. 

                                                                                       

_________________________ 

Ana Paula Gurgel 

Professora do Projeto Educar 
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