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REPEP 

 Rede Paulista de Educação 

Patrimonial iniciou seus 

trabalhos institucionalizados em 

2011, a partir da aprovação do 

projeto no programa de bolsas 

da Pró-Reitoria da Universidade 

de São Paulo: o Aprender com 

Cultura e Extensão. 

No primeiro ano do projeto foi 

realizado um levantamento das 

ações ocorridas na região paulista 

referentes ao assunto. Com a 

criação do site, os dados do 

levantamento foram 

disponibilizados com a pretensão 

de mapear novos lugares e 

instituições que lidavam com 

assuntos semelhantes aos da 

Repep. 

Em 2012, a Rede recebeu 

Menção Honrosa no 2º 

Seminário do Aprender com 

Cultura e Extensão da USP.  

Assim, o projeto começou a 

ganhar mais visibilidade, 

ampliando nossas pretensões. 

Em 2013, com os 

replanejamentos da Repep e a 

contratação de novos monitores, 

foi realizada uma reunião 

itinerante em Santos, no 

Engenho dos Erasmos. Tais 

reflexões e debates, ali realizados, 

conferiram à Rede novas 

perspectivas, de modo a 

impulsionar a equipe para novos 

objetivos. 

Desde então, muitos debates 

foram realizados e a Repep sente 

a necessidade de se reunir e 

ampliar seu diálogo com mais 

componentes da sociedade e 

refletir sobre os trabalhos em 

andamento acerca do Patrimônio 

Cultural e Educação Patrimonial. 

DIVULGAÇÃO 

Com a necessidade de debates 

consistentes que elevem os 

conceitos sobre Patrimônio 

Cultural e que elaborem 

efetivas práticas educativas, 

realizaremos o “Primeiro 

Encontro de Trabalho da 

Rede Paulista de Educação 

Patrimonial - REPEP”. 

Contaremos com a presença de 

importantes entidades 

responsáveis pela preservação 

do nosso Patrimônio. Além 

disso, diagnosticaremos a atual 

situação que a Educação 

Patrimonial se encontra para, 

assim, debatermos ações viáveis 

para melhorarmos essas 

condições.  

Inscrição 

Inscreva-se através do e-mail: 

inscricao.encontrodetrabalho@

gmail.com informando os 

seguintes dados: nome, RG, e-

mail, telefone, endereço, 

profissão e instituição. 

Quando e onde 

O “Primeiro Encontro de 

Trabalho da Rede Paulista 

de Educação Patrimonial - 

REPEP” será dia 24/05/2014, 

a partir das 10 horas. No 

Centro Universitário SENAC - 

Santos Amaro: Avenida 

Engenheiro Eusébio Stevaux, 

823. 

 

Atividades Agendadas 

>Reunião dia 16 de abril 

(CPC/USP, 18:30hs): Pauta: 

Resolveremos os últimos detalhes 

para o encontro. 

>“Primeiro Encontro de 

Trabalho da Rede Paulista de 

Educação Patrimonial - 

REPEP” dia 24 de maio 

(SENAC – Santo Amaro, 10hs): 

Dia de encontro para debates 

sobre conceitos e práticas acerca 

de Patrimônio Cultural e 

Educação Patrimonial. 

Sobre a REPEP 

A Rede se propõe a ser um espaço 

de articulação entre os vários 

segmentos na área de cultura e 

educação, envolvidos com 

projetos e temáticas da proteção e 

valorização da memória coletiva e 

do patrimônio cultural.  

Participam do Grupo 

Educadores da rede pública de 

ensino, CPC/USP, 

Geografia/USP, Engenho dos 

Erasmos, do Museu do Futebol, 

Iphan, Serviço de Memória de São 

Bernardo do Campo, Centro de 

Memória de Diadema, Educadores 

de Perus, Ponto de Cultura Ibaô, 

alunos e professores de graduação 

e pós-graduação em Geografia, 

História e arquitetura. 
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