






Histórico Programa Educativo FVCB

Iniciado em 2011 de forma piloto, o programa educativo da FVCB foi instituído
com base nas ações sistemáticas de reflexão e prática já adotadas pela instituição
e que exploram temas e conceitos das exposições que realiza atualmente, duas
por ano, uma a cada semestre.

Através de encontros com os artistas, pesquisadores e especialistas, além do
desenvolvimento de formas de mediação à altura do potencial educativo dos
conteúdos que produz, o programa educativo da FVCB introduziu uma inovação
na forma de capacitação docente das redes de ensino pública e privada, seu
público-alvo, através da oferta do curso de atualização em arte com foco em
história da arte.

Selecionado em edital do IBRAM o projeto “Sala dos Pomares: experiências em
arte contemporânea e sua contribuição educativa”, está sendo desenvolvido
desde de março e se estende até o final de 2012. Além do curso estão sendo
realizados encontros com artistas, palestras, visitas mediadas e a produção de
material pedagógico para os professores.





OBJETIVO

Implementar e executar programa de atualização docente nos semestres
de 2013/1 e de 2013/2, com enfoque na arte contemporânea voltado a
professores de Viamão e de cidades da região metropolitana de Porto
Alegre. O programa visa formar novos públicos e, principalmente,
desenvolver o senso crítico e estético do público infanto-juvenil.
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Programa Educativo Limites do imaginário

06/04 - 9h as 12h - 1° Encontro - Walter Graeff - Apresentação do Programa 
Educativo da exposição Limites do Imaginário.

13/04 - 11h - 2° Encontro - Sala Dos Pomares FVCB - Abertura e visita mediada 
à exposição Limites do Imaginário.

27/04 - 9h - 12h - 3° Encontro - Walter Graeff - Conceitos e contextos da 
História da Arte na exposição Limites do Imaginário com a Curadora Prof. 
Dra. Neiva Bonhs.

04/05 - 10h - 12h - 4° Encontro - Visita a um Atelier(a confirmar local).

18/05 - 9h - 12h - 5° Encontro - Walter Graeff - Conversa com o artista Michel 
Chapman.

22/06 - 9h - 12h - 6º Encontro - Walter Graeff - Fórum de Relatos, Avaliação e 
certificação dos professores participantes.





Realizar curso de atualização em história da arte, voltado a professores de
Viamão e de cidades da região metropolitana de Porto Alegre, visando
ampliar e qualificar a fruição artística dos mesmos;

Oferecer ao público visitas mediadas às exposições realizadas na Sala dos
Pomares, em Viamão, possibilitando o contato do mesmo com a arte
contemporânea;

Realizar quatro encontros com artistas participantes das exposições, dois
a cada semestre, dois a cada exposição, atendendo ao público
universitário, aos pesquisadores e ao público em geral;

Publicar e distribuir material didático às escolas de Viamão, Gravataí,
Cachoeirinha e Alvorada, a ser utilizado como subsídio nas visitas às
exposições de arte, em especial as de arte contemporânea.

METAS





Encontro do o artista Eduardo Frota  com os professores participantes do curso de atualização em arte 
2012/01, na Sala dos Pomares, Viamão/RS.



Ciclo de Palestras DES|ESTRUTURAS, com a artista Regina Ohlweiler no Santander Cultural, Porto Alegre/RS.





Visita guiada à exposição Julio Plaza – Construções Poéticas  com a artista Regina Silveira



Palestras com as artista Regina Silveira e
Vera Chaves Barcellos no Santander
Cultural



Visitas guiadas à exposição 
para grupos de alunos das 

escolas de Viamão



Encontros para professores  
Programa Educativo FVCB



Visitas guiadas às exposições



Fórum de relatos



Grupo de professores participantes do curso de atualização em arte 2012/01, na Sala dos Pomares, Viamão/RS.



Grupo de professores participantes do curso de atualização em arte 2012/02, na Sala dos Pomares, Viamão/RS.


