
2o ENCONTRO DE TRABALHO 
DA REDE PAULISTA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL – 

REPEP

14 de maio de 2016 (sábado) - das 8:30 – 17:00 hs
Local: – Museu da Imigração

A  REPEP1 constituiu  um coletivo  educador  que  atua  no  campo  do 
patrimônio cultural. Pretende ser um espaço permanente de formação, 
estudo e reflexão sobre as práticas em educação patrimonial, bem como 
seus fundamentos teóricos e princípios. 

Em 2014, a Repep realizou o seu I Encontro de Trabalho, que contou 
com  a  participação  da  diretora  do  DPH  e  presidente  do  Conpresp, 
arquiteta Nádia Somekh, da coordenação de Educação Patrimonial do 
Iphan,  Sonia  Florencio  e  teve  ampla  presença  de  interessados  em 
debater o que deve ser uma rede educativa no campo do patrimônio.

Estamos  organizando  agora  o 2o ENCONTRO  DE  TRABALHO,  em 
parceria  com a Secretaria  Municipal  de Cultura  da Prefeitura  de São 
Paulo, no qual serão apresentados os primeiros resultados de trabalhos 
que  a  Rede  vem  desenvolvendo  por  meio  de  seus  GTs  (Grupos  de 
Trabalho), visando repensar estratégias de atuação e o que vem a ser o 
papel de um coletivo educador na área de patrimônio.

ESTRUTURA:

8:30: abertura

1 A rede nasceu de um projeto de Cultura e Extensão realizado em parceria entre o 
Laboratório de Geografia Urbana da USP e o Centro de Preservação Cultural (CPC/USP), 
em 2011, mas atualmente atua para além dos muros da universidade, congregando 
profissionais de diferentes formações e áreas de atuação.



9:00:  Mesa  de apresentação:  o  que  é  educação  patrimonial? 
Apresentação  da  rede  e  dos  princípios  norteadores  da  educação 
patrimonial.
9:30: Mesa 1: Apresentação dos Grupos de Trabalho e debates. Temas:

• GT 1: O Inventário participativo: Minhocão contra gentrificação.
• GT 2: Escola e patrimônio na Freguesia do Ó
• GT 3: O material de apoio em Educação Patrimonial 

Pausa para almoço (12:00-13:00)
13:00: Mesa 2: Apresentação de Grupos de Trabalho e debates. Temas:

• GT Bexiga
• GT Paranapiacaba

14:00:  Apresentação  das  debatedoras  sobre  a  avaliação  dos 
trabalhos realizados e a perspectiva de ações futuras da Rede. 
Plenária final.

Debatedoras confirmadas:

• Ingrid  Hötte  Ambrogi.  Possui  graduação  em  Pedagogia  pela 
Pontifícia  Universidade  Católica  de  São  Paulo  (1985),  mestrado  em 
Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de 
São Paulo (1998) e doutorado em História Social pela Universidade de 
São Paulo (2005). Atualmente é professora adjunta I do Programa de Pós 
Graduação  em  Educação  Arte  e  História  da  Cultura  e  do  Curso  de 
Pedagogia  da  Universidade  Presbiteriana  Mackenzie.  Desenvolve 
pesquisas nas áreas de História da Cultura e Educação com temáticas 
sobre processos educativos,  prédio  escolar,  a  cidade de São Paulo e 
organização de arquivos e acervos.
• Sônia Regina Rampim Florêncio.  Possui  graduação em Ciências 
Sociais  pela  Universidade  Estadual  Paulista  Júlio  de  Mesquita  Filho 
(1988), especialização em Sociologia Rural pela Universidade Estadual 
de Campinas (1993), especialização em Políticas Públicas de Proteção e 
Desenvolvimento Social pela Enap (2013) e mestrado em Educação pela 
Universidade Estadual de Campinas (2003). Atualmente é Coordenadora 
de Educação Patrimonial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional  -  Iphan.  Suas  experiências  de  pesquisa  e  trabalho 
são:educação de jovens e adultos e educação patrimonial, metodologias 
participativas.

Parceria: 



Secretaria Municipal de Cultura/PMSP
Centro de Preservação Cultural (CPC/USP)

Laboratório de Geografia Urbana Depto de Geografia/FFLCH/USP

Site: www.repep.fflch.usp.br         
        e-mail:repep.fflch@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/repep

http://www.repep.fflch.usp.br/

