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RESUMO

O presente projeto dá continuidade as ações desenvolvidas ao longo do ano de 2015 com docentes e discentes da rede de ensino municipal e estadual em Campanha e cidades

vizinhas.Buscando o aprofundamento das relações e experiências pelo sensível de crianças e adolescentes com o seu território,o projeto desenvolveu ações itinerantes em

diversas cidades da região do Sul de Minas.

Através de debates,estabeleceu-se a inter-relação entre professores, alunos e a comunidade local,ao trazer a tona de modo reflexivo os seus espaços territoriais.

Mostrando a esses atores a potencialidade do espaço no qual estão inseridos e a possibilidade de torná-los objetos para construção de novas narrativas memoriais e históricas.

Por meio das pesquisas em arquivos e centros de documentação foram produzidos materiais paradidáticos para as atividades de educação para o patrimônio. Valorizando,

principalmente,sua utilização nas ações educativas realizadas em museus,praças públicas, jardins,igrejas,fazendas,parques ecológicos e sítios arqueológicos, valorizando os

lugares de memória oficiais e não oficiais.Dessa forma, as ações aconteceram no centro e nas áreas periféricas das cidades, de modo a resignificar o lugar cotidiano de

adolescentes e jovens.

Na busca pelas experiências sensíveis sobre sua territorialidade a partir da memória e imaginação,o projeto desenvolveu atividades durante a 14ª Semana Nacional de Museus.

Dezenas de crianças e adolescentes puderam participar efetivamente das atividades denominadas:“TOCAR O CHÃO” em Campanha/MG,“ENFEITAR A CIDADE” em Três

Pontas/MG,“PINTAR O CÉU” em São Tomé das Letras/MG,“CELAR O CAVALO” em Cruzília/MG e“MIRAR A ÁGUA” em Caxambu/MG.

Todas as ações possibilitaram aos alunos vivenciarem de maneira prática e lúdica os diversos espaços que os cercam.Ao descobrirem em seus reflexos fontes insaciáveis de

aprendizados,professores e alunos conseguiram transformar seus pensamentos,fortificar os laços afetivos e dar voz aos seus lugares de pertencimento.
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