. EXPOSIÇÃO IMAGO MUNDIS.
Exposição IMAGO MUNDIS
O quê:
Quando:

Exposição de fotografias
11 de setembro a 13 de setembro

Onde:
Horário:

Hall - Ítaca
Abetura às 19hrs dia 11/09
13h às 19h.
Gratuito

Quanto:

Criatividade e beleza na arte em mármore, granito e quartzo
na criação de peças de arte e peças funcionais. Com a
reutilização da matéria prima, são aproveitados pedaços de
pedras subaproveitados e descartados pela linha comercial
com a preocupação de reciclar e preservar o meio ambiente.
A adoção desta matéria prima imprime nas peças, além da
originalidade, o compromisso com a natureza. Amplia-se o
uso do mármore para elementos artísticos inseridos no
cotidiano, com muita beleza, classe e acessível a população.

CEART – Semana de iniciação científica .

Palestras , Oficinas, Exposição.
O quê:
Quando:
Onde:
Horário:
Quanto:

Semana integrada de pesquisa.
27/09 - 28/09 - 29/09
Sala Cassandra e Auditório
10h às 18h.
Gratuito.

II SEMANA INTEGRADA DO CEART. TRATA-SE DE UMA
SEMANA INTEGRADAD DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO, QUE ACONTECE NO CENTRO DE
FLORIANÓPOLIS, EM DIVERSOS LOCAIS, COM
ATIVIDADES COMO MESAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E
PALESTRAS. O MESC SERIA O LOCAL DE MESAS DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PALESTRAS.

11º Primavera dos Museus IBRAM .

. PROGRAMACAO PRIMAVERA NO MESC .

Palestras , Oficinas, Exposição.

Programação do MESC:

O quê:
Quando:
Onde:
Horário:
Quanto:

18/09/2017 a 23/09/2017 – 13:00 às 19:00

Semana integrada de pesquisa.
27/09 - 28/09 - 29/09
Sala Cassandra e Auditório
10h às 18h.
Gratuito.

● Exposição: Mesa de abertura “Museu da Escola –
antes e depois na mostra Casa Nova” (Segunda-feira
[18/09] abertura às 19hrs)
● Exposição de miniaturas que guardam a memória da
escola catarinense, através de seu mobiliário produzido
pela empresa CIMO.
● Visita Guiada: com horários agendados para grupos,
onde se explora a apresentação dos espaços do Museu
e seus acervos, destacando-se a importância da
preservação do patrimônio histórico tombado.

Durante esse mês de setembro iremos receber em
nosso Museu da Escola Catarinense a 11º Primavera
dos Museus organizado pelo Instituto Brasileiro de
Museus. Será uma semana de atividades distribuída
pela programação. A escolha do tema dessa
Primavera dos Museus se volta para as muitas e
diferentes memórias e narrativas que merecem e
necessitam ser reveladas e preservadas - cada um
deles carrega consigo histórias, contextos, objetivos
e
memórias.
Exatamente por isso, o Ibram escolheu o tema
Museus e suas memórias para comemorar a 11º
Primavera do Museus. Um dos objetivos é que
museus, e demais instituições culturais participantes,
possam ‘olhar para dentro’ e refletir, junto com os
grupos sociais presentes nos territórios nos quais
estão inseridos, sobre os processos e resultados de
sua própria constituição e produção.

19/09/2017 – 15:00 às 18:00h
● Oficina criAÇÃO: buscará trabalhar com as
possibilidades e a importância do brinquedo dentro do
processo educacional e de formação infantil.
20/09/2017 – 19:00
● CINE MESC ::: Dentro da Casa
(https://www.youtube.com/watch?v=WcxbxKQ_TAg )
Um pouco cansado da rotina de professor, Germain
(Fabrice Luchini) chega a atormentar sua esposa
Jeanne (Kristin Scott Thomas) com suas reclamações,
mas ela também tem seus problemas profissionais para
resolver e nem sempre dá a atenção desejada. Até o dia
em que ele descobre na redação do adolescente Claude
(Ernst Umhauer) um estilo diferente de escrever, que dá
início a um intrigante jogo de sedução entre pupilo e
mestre, que acaba envolvendo a própria esposa e a
família de um colega de classe.

(...)PROGRAMAÇÃO PRIMAVERA
NO MESC
.
21/09/2017 – 16:00
● Palestra: “A memória através das imagens: uma
mostra dos antigos quadros de formatura da
Academia do Comércio de Florianópolis e seu
processo de revitalização”
23/09/2017 – 10:00 às 12:00
● Ação Educativa: Contação de estórias - “ Origem
como sensível”
Através do mundo sensível - o Núcleo Educativo do
Museu da Escola Catarinense convida os públicos
para que integrem a imaginação e o território,
estimando a apropriação de outras narrativas culturais
desde a infância e também explorando as
possibilidades dessas narrativas/ estórias/ contação
de história como dispositivo sensorial, através da
construção de
ambientes e elementos sonoros, para contribuir na
apreensão sensível e formação dascrianças no que
diz respeito ao reconhecimento do outro e de si.
Obra SHYAM, Bhajju; WOLF, Gita. Criação. 2015.

. MESC EM ESCALA .
CHEGA AO MESC NOVO ACERVO DISPONÍVEL
aberto ao público

Trata-se de uma nova parte do acervo do Museu da Escola
Catarinense, o acervo do MESC já conta com vários móveis
da empresa CIMO, conglomerado que produzia móveis para
cinemas e auditórios, onde conquistou o monopólio do
mercado diversificando com móveis escolares e linhas
institucionais de escritório, de quarto, salas, etc. uma
completa gama de produtos, sempre de alta qualidade. Com
um espírito claramente vanguardista, a CIMO antecipou
muitas teorias do Design, curiosamente, 20 anos antes da
criação da primeira escola superior de desenho industrial no
País – a ESDI do Rio de Janeiro. Hoje o acervo do MESC
possui mais de 30 reproduções dos móveis em miniaturas.
Venha conferir!

AGENDA DE ATIVIDADES

SETEMBRO/2017

. VISITE O MUSEU: .
Rua Saldanha Marinho, 196. - CEP: 88010-450
Centro de Florianópolis/SC
Horário de Funcionamento:
Segunda a sexta, das 13 às 19h.
. CONTATOS: .
(48) 3664-8110 · (48) 3664-8113
e-mail: museudaescola@udesc.br
site: www.udesc.br/museudaescola
facebook: /museudaescolacatarinense

Programação confirmada em 5/9/2017,
sujeita a alterações.

