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O projeto Arte e história para todos 
pensado como mais um desdobramento das atividades realizadas pelo CEPHAP 
Centro de Estudos e Pesquisa em História da Arte e Patrimônio da UFSJ, visando a
total integração das atividades que compõem o tripé ensino
CEPHAP deseja atuar na formação 
preferencialmente da rede pública de São João del
um curso modular de livre adesão que visa fornecer subsídios de conteúdo e de
didática específicos para o conhecimento do patrimônio hist
O principal objetivo deste projeto é estimular os professores participantes a aplicar
em sala de aula os recursos recebidos, permitindo aos seus alunos o acesso ao
conhecimento, a fruição e a valorização de um vasto e rico patrimô
cidade, os monumentos, os museus, obras de arte, patrimônio imaterial, história,
etc. – que permanece negligenciado e subvalorizado, estimulando assim seu
sentimento de pertencimento e, consequentemente, sua inclusão social e o 
exercício da sua cidadania.

 

 
 

Arte e história para todos – descobrindo o patrimônio

Letícia Martins de Andrade 
 DECIS 

Arte e história para todos – descobrindo o patrimônio sanjoanense 
mais um desdobramento das atividades realizadas pelo CEPHAP 

Centro de Estudos e Pesquisa em História da Arte e Patrimônio da UFSJ, visando a
total integração das atividades que compõem o tripé ensino-pesquisa
CEPHAP deseja atuar na formação de professores da educação básica
preferencialmente da rede pública de São João del-Rei e região a partir da oferta de
um curso modular de livre adesão que visa fornecer subsídios de conteúdo e de
didática específicos para o conhecimento do patrimônio histórico-
O principal objetivo deste projeto é estimular os professores participantes a aplicar
em sala de aula os recursos recebidos, permitindo aos seus alunos o acesso ao
conhecimento, a fruição e a valorização de um vasto e rico patrimô
cidade, os monumentos, os museus, obras de arte, patrimônio imaterial, história,

que permanece negligenciado e subvalorizado, estimulando assim seu
sentimento de pertencimento e, consequentemente, sua inclusão social e o 

ua cidadania.  

descobrindo o patrimônio 

descobrindo o patrimônio sanjoanense foi 
mais um desdobramento das atividades realizadas pelo CEPHAP – 

Centro de Estudos e Pesquisa em História da Arte e Patrimônio da UFSJ, visando a 
pesquisa-extensão. O 

de professores da educação básica 
Rei e região a partir da oferta de 

um curso modular de livre adesão que visa fornecer subsídios de conteúdo e de 
-artístico regional. 

O principal objetivo deste projeto é estimular os professores participantes a aplicar 
em sala de aula os recursos recebidos, permitindo aos seus alunos o acesso ao 
conhecimento, a fruição e a valorização de um vasto e rico patrimônio local – a 
cidade, os monumentos, os museus, obras de arte, patrimônio imaterial, história, 

que permanece negligenciado e subvalorizado, estimulando assim seu 
sentimento de pertencimento e, consequentemente, sua inclusão social e o 


