
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
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Telefone: 3901-2378 
 

INFORMATIVO DE CURSO  

NOME DO CURSO: RECONHECENDO MEU TERRITÓRIO, DESCOBRINDO POSSIBILIDADES 

Modalidade:                     (  ) Híbrido                                                                                               (X) Presencial 

Gerência: Gerência de Formação, Pesquisa e Desenvolvimento Profissional dos Eixos Transversais e das Oficinas Pedagógicas – GETOP 

Objetivo geral: Reconhecer o patrimônio local utilizando-se da educação patrimonial e noções de audiovisual 

Carga horária: 48h Total: 48h 
Horas diretas: 48h 

Total de encontros: 16 
Horas indiretas: --- AVA: --- 

Público-alvo: Professores (efetivos e contrato temporário) da Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante. 

Pré-requisito: Não há 

Critérios de seleção: Sorteio 

Nº de Vagas: 25 

Apresentação do curso: 

Reconhecendo meu território, descobrindo possibilidades, utilizará a memória local, como instrumento de identificação, 
preservação, promoção, difusão e ressignificação do patrimônio dos participantes. Pretende-se oferecer aos participantes 
atividades onde esses possam identificar quem, quais locais ou eventos/festividades são relevantes ao grupo, identificando-os, 
ao final, como patrimônios culturais. 
As ações serão acordadas com os participantes, tendo, como programação inicial, mapear os espaços, manifestações e atores 
identificados pela comunidade como patrimônios culturais locais; fazer o inventário dos locais e/ou das manifestações culturais, 
identificados como patrimônio cultural na comunidade ou identificar e entrevistar os pioneiros; produzir pequeno audiovisual de 
registro, e fazer a devolutiva dos resultados da pesquisa para a comunidade. 

      Conteúdos: 

Museu da educação; territórios e territórios educativos; bens culturais; patrimônio cultural; patrimônio individual e coletivo; 
patrimônio material, imaterial; patrimônio ambiental; instrumentos de salvaguarda; inventário cultural; entrevista oral; 
equipamentos para o trabalho audiovisual; técnicas para o trabalho audiovisual; edição de imagens; roteiro para o trabalho 
audiovisual; edição de imagens e montagem do vídeo. 

Turma Local e endereço 
Período do curso 

Dia da Semana 
Turno Horário de aula Formador(es) 

Início Término 
 Início Término 
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T - 1 UNICER – Universidade do 
Envelhecer. Prédio da 
Administração da Candangolândia 

13/08 03/12 Segundas-feiras Matutino 8:30 11:30  

 

Gerência - GETOP 

___/___/_____ 

Diretoria - DIAP 

___/___/______ 

Diretoria - DIDEP 

___/___/______ 

Chefia do EAPE 

___/___/_____ 

 

  


