I SEMINÁRIO DE
PATRIMÔNIO EDUCATIVO
ARQUITETURA ESCOLAR E CURRÍCULO
24 E 25 DE ABRIL DE 2019

ABRIL

24 -MANHÃ
•08h ás 09h - Credenciamento
•09h - Mesa de Abertura
•09h30 - A retórica arquitetônica e a escola como templo de
civilização - Rosa Fátima de Souza Chaloba (UNESP)
•10h15 - A criação das escolas de aprendizes artíﬁces e o
desempenho das suas oﬁcinas no contexto da primeira
república (1909-1930) - Marcelo Monteiro de Carvalho (IFSP)
•11h - Um contraponto entre o currículo da educação proﬁssional e a arquitetura escolar - Fátima Beatriz de Benedicts
Delphino (UNISAL)
•11h45 - Perguntas
•12h - Almoço

ABRIL

24 -TARDE
•13h30 - Anália Franco e o ensino proﬁssional em São Paulo
na primeira república - Fausto Henrique Gomes Nogueira
(IFSP)
•14h - O curso ginasial de Orlândia , de 1973 à 1978- Maria
Teresa Garbin Machado (Centro Paula Souza)
•14h15 - Destruição da arquitetura: o prédio do jardim da
infância anexo à escola normal de São Paulo - Da monumentalidade à demolição - Sandra Aparecida Melro Salim (UNIFESP)
•14h30 - A língua como lugar de memória e patrimônio imaterial do IFSP - Amanda Maria Biscudo de Souza ( IFSP)
•14h45 - Os primeiros espaços escolares na fronteira BrasilParaguai - Alessandra Viegas Josgrilbert e Eurize Caldas
Pessanha (UFGD)
•15h Perguntas
•15h30 - Fazer-Escola: Um exercício coletivo do pensamento
- Ana Beatriz Goulart de Faria (UFRJ)
•15h45 - De Cildo Meireles as intervenções artísticas no IFSP,
onde ﬁca a arte no meio educacional? Giulia Luppi Sala e
Guilherme Nakashato (IFSP)
•16h - Patrimônio educativo e história da educação: o C.E.U
enquanto um equipamento cultural voltado à aprendizagem
e cultura - Janaína Carrasco Castilho e Maria Aparecida
Cunha Malagrino Veiga ( PUC Campinas/PUC São Paulo)
•16h15 - Desvendando a integração curricular - Fernando de
Oliveira Souza (IFSP)
•16h30 - Visita monitorada

ABRIL

25 -MANHÃ
•08h30 - Credenciamento
•09h - Zenon Lotufo e o projeto da Escola Técnica Federal
de São Paulo - João Blasi de Toledo Piza (IFSP)
•09h45- Arquitetura escolar e a necessidade de equipe
multidisciplinar no planejamento do espaço físico - Valeria
Azzi Collet da Graça ( IFSP)
•10h30 - Perguntas
•11h - ETE Carlos de Campos: arte urbana e apropriação
espacial- Gabriela Russo de Carvalho e Ana Carolina Carmona (IFSP)
•11h15 - O papel do desenho técnico no currículo da
escola proﬁssional masculina na capital durante a gestão
do diretor Aprígio de Almeida Gonzaga - Camila Polido
Bais Hagio - (Centro Paula Souza)
•11h30 - A memória afetiva do arquiteto e o processo de
projeto arquitetônico - Mariana Evelyn de Souza Inada e
Pedro Henrique Carvalho Rodrigues (IFSP)
•11h45 - Perguntas
•12h - Almoço

ABRIL

25 -TARDE
•13h30 - “Fecundos Ninhos Operários”- Perspectivas para
as instituições de educação proﬁssional no Brasil no início
do século XX - Sueli Soares dos Santos Batista (Centro
Paula Souza)
•14h15 - Patrimônio arquitetônico: As escolas de São Paulo
- Maria Augusta Justi Pizani ( Mackenzie)
•15h - Perguntas
•15h15 - Espaços escolares para a preservação da história
do ensino: O valor do pertencimento - Iomar Zaia (Universidade Brasil)
•15h30 - A importância da construção de uma coleção histórico digital dos cursos da educação proﬁssional e tecnológica - Fábio Gomes da Silva (Centro Paula Souza)
•15h45 - Do templo do saber à fábrica: Uma análise dos partidos arquitetônicos dos edifícios onde funcionou a ETEC
Bento Quirino - Américo Baptista Vilela (Centro Paula
Souza)
•16h - Relato de uma proposta de reorganização e estruturação da biblioteca Francisco Montojos - Seanio Sales
Avelino (IFSP - Campus São Paulo)
•16h15 - Perguntas
•16h30 - Visita monitorada
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