
                                                                   

 

 

Projeto A Escola Vai ao Museu: formação em patrimônio 

cultural para a rede pública municipal e estadual de Fortaleza. 

 

 O projeto tem por objetivo promover o intercâmbio entre estudantes e 

professores com a equipe do Museu Siará em Miniatura, para fomentar ações de 

valorização e preservação do patrimônio cultural do Ceará nas escolas públicas do 

município de Fortaleza, do nível fundamental e médio. A intenção é fomentar reflexões 

e ações acerca da importância da preservação patrimonial e da memória histórica. 

 A iniciativa do Museu 

Siará em Miniatura mantém a 

seis anos uma exposição de 

longa duração sobre o 

patrimônio arquitetônico do 

Ceará, administrada pela ONG 

Intervalo, que retrata, por meio 

de maquetes inseridas em 

pequenos cenários, vários 

aspectos dos bens edificados de 

municípios como Fortaleza, Redenção e Aquiraz, do período da colonização até o início 



do século XX. São mais de 1500 

peças, que contribuem para a 

reflexão sobre a cultura cearense, 

oportunizando aos visitantes uma 

análise da sociedade atual por meio 

de um diálogo com representações 

do passado, por meio de visitas 

orientadas e outras atividades 

educativas, como Formação 

Continuada para professores da 

Rede Pública de Ensino. O Museu 

Siará em Miniatura já atendeu mais 

de 30000 estudantes da rede de ensino pública e privada, da capital e interior do Estado. 

 Na visita ao Museu 

Siará em Miniatura, o 

mediador focará as disciplinas 

História e Geografia e demais 

temas como as questões 

relacionadas as relações 

étnico raciais, educação 

patrimonial, meio ambiente e 

sustentabilidade. O projeto 

ora apresentado ao IX Edital 

Mecenas do Ceará visa 

fomentar ações pedagógicas de valorização e preservação do patrimônio cultural 

cearense, por meio: 

1. Da promoção de oficinas, para os professores da rede municipal e 

estadual, situados no município de Fortaleza, sobre “patrimônio cultural 

e alfabetização museológica”; 

2. Da visita orientada dos estudantes e professores ao Museu Siará em 

Miniatura; 

3. Do acolhimento com atividades culturais e visita a uma Horta Orgânica 

Comunitária com Bombeamento de Energia Solar (Placas Voltaicas) 

entre um grupo que visita o Museu e o outro. 

 



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

 

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Visita ao Museu 
23.08 – Palestra para os 

professores. 
Local: Enel 

Visita ao 
Museu 

Visita ao 
Museu 

Visita ao 
Museu 

Visita ao 
Museu 

 

Obs.: As escolas precisam agendar com antecedência as visitas. 

 

 

 

 

Apoio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto de Desenvolvimento para Formação da Juventude, na Educação, na Cultura, 

no Esporte e no Meio Ambiente. 

CNPJ: 041.537.58/0001-10 

Av. Alberto Craveiro, 2222 – Boa Vista – CEP: 60.681-212 

Fortaleza – Ceará 

Condomínio Espiritual Uirapuru. 

Contatos – Fone: (0xx85) Cel. 85-98165.1602 – 98915.4369 

E-mail: ong.intervalo@yahoo.com.br – site: ongintervalo.org Fanpage: Intervalo 


