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Ao longo de nossas vidas, passamos por diversos
momentos importantes que ﬁcam marcados em nossa
memória. Uma viagem, um aniversário, o nascimento de
novo membro da família: esses são alguns exemplos de
momentos que podem se tornar únicos e carregados de
sentimentos para quem os viveu.
Há muitas maneiras de guardar a memória desses
momentos, e uma delas é por meio do registro fotográﬁco.
Antigamente as casas eram cheias de porta-retratos por
todo lado com imagens de familiares, festas de
casamento, quadrilhas juninas, entre tantos outros. O que
não faltam são exemplo de bons momentos!
Visita da EMEF Prof. Henrique pegado no dia 04/12/2019. Neste dia conversamos
sobre a história da Hospedaria de Imigrantes do Brás e relembramos as atividades
que foram realizadas na escola sobre combate a xenofobia e racismo.

A quantidade de fotograﬁas impressas reduziu muito nos
tempos de hoje, mas isso não signiﬁca que não temos mais
álbuns de fotos. Com os avanços da tecnologia e a
presença das redes sociais em nossas vidas, aprendemos
novas maneiras de guardar e compartilhar com as pessoas
que nos cercam os momentos marcantes que vivemos.
Vamos montar um mural de memórias fotográﬁcas?
Queremos saber um momento importante da sua vida
que deve ser colocado em uma moldura! Compartilhe
conosco estas fotos e histórias com as hashtags
#museudaimigracao #parafazeremfamilia contando
porque esse momento foi eleito para entrar na sua
moldura.
Nós já escolhemos as nossas!

Atividade “Poesia no concreto” realizada com o público do museu no dia 11/03/2018.
Neste dia conversamos sobre as adversidades enfrentadas por mulheres

Visita da EMEI João Mendonça Falcão no dia 19/09/2019. Na fotograﬁa as crianças exploravam
a parede de sobrenomes da exposição procurando as letrinhas dos seus nomes.
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