
 

 

 
 Programa educativo da FVCB recomeça no dia 06/04/2013 em Viamão  

 
O programa educativo da FVCB/2013 foi contemplado mais uma vez com o Prêmio 
Darcy Ribeiro, instituído pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, para práticas e 
ações de educação museal. Em 2013 o projeto educativo da FVCB, apesar de mais 
enxuto, segue capacitando professores e alunos através das visitas com mediações 
especiais às exposições, além da promoção de encontros dos professores com 
artistas e curadores oportunizando aos professores da rede municipal o repensar a 
prática letiva em artes, estimulando os participantes a compartilhar sua experiência 
nos espaços educativos em que atuam.  
 
A programação do primeiro semestre/2013(cronograma abaixo) será em torno da 
exposição Limites do Imaginário, que abre o calendário expositivo da instituição no 

dia 13/04. A arte-educadora Margarida Kremer segue à frente na coordenação-
pedagógica do programa que inclui neste semestre um encontro com o artista 
britânico Michael Chapman, professor de Artes Visuais da FURG, Universidade 
Federal de Rio Grande, RS.  
 
Os encontros do educativo ocorrem aos sábados pelas manhãs e o agendamento 
das escolas para visitas à exposição poderá ser feito a partir do dia 15/04.  
Mais informações através do Canal do Educador|FVCB: 
educativo.fvcb@gmail.com  
 
06/04 – 9h às 12h - Centro Walter Graeff, Viamão.  

- Abertura e apresentação do Programa Educativo da exposição Limites do 

Imaginário com a coordenadora-pedagógica Margarita Kremer.  

 

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 do grupo de professores ao Museu do Trabalho  

 

18/05 – 9h – 12h – 5° Encontro – Walter Graeff  

- Conversa com o artista britânico Michael Chapman, prof. de artes visuais da 

FURG.  

 

22/06 – 9h – 12h – 6º Encontro – Walter Graeff.  

Fórum de relatos, avaliação final e certificação dos professores participantes.  

Certificado de 22h/aula. 


