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Ações virtuais do Museu da Imigração tratam de futuro e ausência 

Programação para este mês também envolve artesanato e contação de história 

 

Realizado exclusivamente em ambiente digital, o cronograma da segunda quinzena de maio do Museu da 

Imigração – instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo – 

terá atividades especiais para a 19ª Semana Nacional de Museus. O público poderá prestigiar, ainda, 

oficina de artesanato, live sobre ausência e contação de história. 

 

Como parte da 19ª Semana Nacional de Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), o 

MI promoverá a ação colaborativa “O que preservar para o amanhã?” entre 17 e 23 de maio (segunda a 

domingo), em parceria com o Museu do Café. Durante o período, por meio de um link disponível nas 

mídias sociais e nos sites, os usuários poderão responder a essa pergunta sobre o futuro. O resultado será 

apresentado em uma nuvem virtual de palavras. 

 

Também integrando essa programação, o “Encontro da Rede de Museus Históricos”, em conjunto com o 

Sistema Estadual de Museus (SISEM-SP), acontecerá nos dias 19 e 20 (quarta e quinta-feira), das 14h30 às 

18h, no YouTube. Ao todo, quatro mesas de debate contarão com a presença de profissionais de diversos 

museus históricos brasileiros, com o intuito de abrir diálogos a respeito de temas complexos e comuns a 

essas instituições. Os interessados poderão acompanhar análises sobre futuro, acervos, desafios, entre 

outros. O cronograma completo está disponível no site. 

 

Já no dia 22 (sábado), os educadores Juliana Barros e Luiz Gregório irão ministrar mais uma edição online 

da oficina de artesanato “Ponto a Ponto”, às 15h. As técnicas básicas do ponto corrente serão ensinadas 

em uma aula fechada no Zoom, com vagas limitadas. Para acompanhar, é necessário se inscrever até o dia 

21 (sexta-feira), às 17h. 

 

A live “Poética da ausência”, marcada para o dia 24 (segunda-feira), proporcionará uma conversa entre o 

pesquisador do Museu, Thiago Haruo, e os integrantes da Companhia “Conexão Latina de Teatro”, no 

YouTube. A partir das 17h, o bate-papo será pautado nas memórias individuais e coletivas do exílio e como 

as mesmas remontam na obra de Aristides Vargas. 

 

Completando a agenda de eventos de maio, a mediadora do espaço de leitura “Semear Leitores”, Gabrielli 

Chagas, apresentará a história “Sábado”, da autora Oge Mora, no dia 29 (sábado), em uma transmissão ao 

vivo no Instagram. Com início às 15h, a contação, voltada para toda a família, detalhará as experiências de 

Ava e sua mãe, que tinham planos para aproveitarem momentos juntas e viram tudo mudar. 

 

Serviço 

19ª Semana Nacional de Museus | Ação colaborativa “O que preservar para o amanhã?” 

Data: 17 a 23 de maio 
Informações 
 
19ª Semana Nacional de Museus | Encontro da Rede de Museus Históricos 

Data: 19 e 20 de maio 

http://www.museudocafe.org.br/
https://www.youtube.com/user/museudaimigracao
https://bit.ly/EncontroMuseusHistoricosSNM
https://bit.ly/OficinaPontoCorrente
https://www.youtube.com/user/museudaimigracao
https://www.instagram.com/museudaimigracao/
http://museudaimigracao.org.br/eventos/acoes-online/acao-colaborativa-o-que-preservar-para-o-amanha-19a-semana-nacional-de-museus
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Horário: 14h30 às 18h 
Plataforma: YouTube 
 

Oficina “Ponto a Ponto: ponto corrente” 

Data: 22 de maio 
Horário: 15h 
Inscrição: até 21 de maio, às 17h 
Plataforma: Zoom 
 

Live “Poética da ausência” 

Data: 24 de maio 
Horário: 17h 
Plataforma: YouTube 
 

Contação de História “Sábado” 

Data: 29 de maio 
Horário: 15h 
Plataforma: Instagram 
 
Museu da Imigração 
Rua Visconde de Parnaíba, 1.316 – Mooca – São Paulo/SP 
Tel.: (11) 2692-1866 
Funcionamento: de quarta a domingo, das 11h às 17h (fechamento da bilheteria às 16h). 
R$10 e meia-entrada para estudantes e pessoas acima de 60 anos | Grátis aos sábados 
Acessibilidade no local - Bicicletário na calçada da instituição 
www.museudaimigracao.org.br  
 
 
Informações Imprensa 
Museu da Imigração 
Assessoria de Comunicação 
Joanna Flora | j.flora@museudaimigracao.org.br | (11) 2692-1866 
Thâmara Malfatti | thamara@museudaimigracao.org.br 
Caroline Nóbrega | comunicacao@museudaimigracao.org.br  
 
Assessoria de imprensa – Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado 
Cintia Ruiz | (11) 98080-9800 
Davi Franzon | (11) 93411-6428 
Simone Blanes | (11) 94003-1711 
imprensaculturasp@sp.gov.br 
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