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RESUMO

O projeto Arqueologia e Educação: possibilidade de estudos do passado da região de Poços de Caldas acontece desde o ano de 2008, tendo como objetivo a discussão de como

a Pedagogia e Arqueologia podem trabalhar juntas para uma maior compreensão do passado (SCHIAVETTO, 2013). Os debates arqueológicos, não contemplados pelo Currículo

Básico Comum de Minas Gerais da disciplina de História, possibilitam discussões sobre a importância da Arqueologia nos estudos culturais por meio da produção humana, da

relevância na preservação do patrimônio material e das relações entre as ciências para a compreensão das diversas sociedades (FUNARI, 2010). Em termos metodológicos, são

realizados os estudos bibliográficos e ações educativas (palestras e oficinas) nas escolas da rede pública de ensino da cidade de Poços de Caldas/MG.

Durante o segundo semestre de 2016 foram desenvolvidas atividades em uma escola pública estadual de Poços de Caldas/MG com 45 alunos do Ensino Médio, com o objetivo

de apresentar a ciência arqueológica, sua relevância no estudo sobre as sociedades e a questão do patrimônio materiais. As atividades contaram com quatro etapas: palestra

realizada pelos membros do projeto; pesquisas de subtemas da Arqueologia; elaboração de materiais pelos alunos; e apresentação das pesquisas. Os subtemas foram: a

arqueologia clássica, materiais arqueológicos (líticos, cerâmica, ossos e pinturas rupestres), o sítio arqueológico e o patrimônio material brasileiro.

No dia 03 de setembro de 2016 foram apresentados à comunidade escolar os resultados das pesquisas e dos materiais elaborados pelos alunos, que foram responsáveis pelas

explicações sobre o surgimento da ciência arqueológica, trabalho em sítios (simulação de escavação), materiais arqueológicos (fabricação e decoração) e a importância da

preservação.
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