
à partir
das

museu e 
arquivo histórico
pref. antônio
sandoval
neto

sábado,

REALIZAÇÃO:                                                                                    PARCERIA:                     PATROCINADOR:                                APOIO:         

nas redes sociais do    
museu e arquivo histórico    

prefeito antônio
sandoval neto e da 

escola aberta 

oficina de 
desenho 

livre

de março



desenhar a cidade:

desenhar a cidade,
é uma oficina com objetivo 
de valorizar a história local, por meio

da arquitetura construída e do acervo do museu
municipal estimulando a salvaguarda da memória, dos    

costumes e tradições construtivas na cidade de 
presidente prudente-sp 

a atividade constará de uma aula aberta e 
uma oficina direcionada aos alunos e professores

da rede pública de ensino e ao público em geral 
e será disponibilizada online, via internet nas     
plataformas digitais da escola aberta e da 

secretaria municipal de cultura
no instagram e youTube



as fotografias que 
ilustram este cartaz, retratam em 

diferentes tempos o edifício construído 
para abrigar as funções do matadouro 

municipal e que hoje, abriga a sede e os 
acervos do museu e arquivo histórico   

prefeito antônio sandoval neto

elas pertencem ao acervo do museu 
e estão disponíveis para 
pesquisa pública



projeto
cultural e

educativo

esse projeto de caráter de formação cultural e 
artística, tem seu foco na discussão sobre os bens 
patrimoniais, arquitetônicos e urbanísticos da cidade

com realização da associação escola aberta no 
galpão em parceria ao museu e arquivo histórico 

prefeito antônio sandoval neto de presidente 
prudente, em contrapartida ao artigo 2,    

inciso II da lei 14.017/2020 - que determina 
o auxílio emergencial ao setor cultural –
lei aldir blanc, de 29 de junho de 2020, 

por meio do edital publico n.08/2020
do processo administrativo 

n.10.266/2020
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mostrará o espaço externo e o interior 
do museu e arquivo histórico prefeito 

antônio sandoval neto e abordará as 
noções fundamentais de patrimônio 

cultural e a importância da preservação 
da história e da memória para as 

futuras gerações
como apoio utilizaremos 

o acervo, os objetos e as fotografias 
digitalizadas do edifício do museu 

e do seu entorno urbano, 
expondo as modificações dos 

modos de viver na cidade 
e as transformações 
urbanas pelas quais 

passou esse 
território

edda maria provana é arquiteta e 
urbanista, mestre em educação, especialista 

em planejamento e gestão municipal pela 
FCT-unesp campus de presidente prudente.

faz parte da diretoria executiva da escola aberta 
e é pesquisadora em estética e história da arte e    

da arquitetura, linguagens contemporâneas e     
patrimônio cultural e artístico. realiza cursos, 

oficinas e curadoria no âmbito das artes
lattes.cnpq.br/8368398728204150



vinicio borges é arquiteto e urbanista 
pela universidade do oeste paulista, estudou      

gestão e estuda teatro e dramaturgia no 
senac-sp. é membro da da escola aberta é

artista-artesão com experimentações em técnicas de 
representação visual, desenho e linguagem,

atua com criação e direção de arte, 
oficinas e intervenções urbanas          
lattes.cnpq.br/6875910504563452

se utilizará de imagens 
gravadas no espaço 
externo ao museu –
nos jardins e entorno –
como uma oficina de desenho 
de observação e criação livre, 
com olhares ao patrimônio 
arquitetônico e urbanístico do 
lugar, trazendo como tema 
a arquitetura do museu

nesta atividade vamos 
utilizar papel, lápis ou 
canetas/pincel 
coloridas



a associação escola aberta no galpão é 
uma associação civil de personalidade jurídica 
de direito privado e sem fins lucrativos,
com atuação em base territorial nacional, 
que atua na promoção de um debate cultural 
que englobe as questões urbanísticas e 
arquitetônicas das nossas cidades e o olhar 
da arquitetura como cultura, a escola aberta
tem reconhecimento da sua atuação pela 
Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo 
com o selo ponto de cultura;
pelo Ministério de Cultura/Secretaria da 
Diversidade Cultural com o selo cultura viva e 
pelo SNIIC - Sistema Nacional de Informações e 
Indicadores Culturais

escola aberta no galpão



escola aberta no galpão

saiba mais em 
escolaabertanogalpao.com
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