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RESUMO

O projeto intitulado “A importância da Conservação e Preservação dos Patrimônios Históricos como forma de conscientização e valorização da identidade do indivíduo e do

desenvolvimento da atividade turística”, realizado no ano de 2015, visou à conscientização e preservação dos patrimônios históricos da cidade de Carangola, através da

educação patrimonial no município. Carangola possui muitos patrimônios históricos e atrativos turísticos. O projeto atuou nas escolas do município ministrando palestras para os

alunos de 6º e 7º anos, objetivando conscientizar a comunidade quanto à importância da preservação dos Patrimônios Históricos. Objetivou também contribuir para a preservação

dos patrimônios históricos de forma a valorizar a identidade cultural da comunidade, através do desenvolvimento da atividade turística, despertando os setores público e privados

para o incentivo da preservação dos patrimônios históricos locais, envolvendo o corpo discente da Universidade junto à comunidade local através de parcerias com as escolas.

Além do cumprimento destes objetivos, divulgou o Curso de Turismo da UEMG - Unidade Carangola e desenvolveu atividades práticas com os alunos junto ao Laboratório

Experimental do Curso de Turismo. Após as palestras ministradas nas escolas, foi realizado também um City Tour pela cidade com a parceria da Secretaria Municipal de

Educação que emprestou o ônibus para o deslocamento dos alunos para conhecerem alguns monumentos históricos. O projeto foi bem recebido pelas escolas estaduais,

municipais e particulares e pelo poder público, e os participantes elogiaram as atividades desenvolvidas de forma abrangente e com grande aproveitamento sobre a importância

da conservação e preservação dos Patrimônios Históricos da cidade. Levantaram questões sobre Patrimônio Material e Imaterial, suas características, peculiaridades e

importância da preservação e conservação, direcionando o aluno ao conhecimento da história de sua cidade.
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