
VISITE E APRENDA

TERRITÓRIOS
CULTURAIS

Educação Patrimonial



Projeto Territórios Culturais

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 
O Projeto Territórios Culturais é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa
(SECEC) e a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF). A proposta oferece uma dimensão
pedagógica alternativa que amplia as possibilidades de ensino e aprendizagem na integração entre as Unidades
Escolares e os Territórios Culturais do Distrito Federal. Esse Projeto visa oportunizar a construção de saberes
relativos ao Patrimônio da cidade corroborando para a consolidação de noções de pertencimento, identidade,
memória por meio da apreciação, da reflexão crítica, da experimentação e da fruição artística em ações
pedagógicas interdisciplinares e em conformidade com os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da
Educação Básica, a Lei nº 4.920, de 21 de agosto de 2012 e da Política de Educação Patrimonial (Portaria nº
265/2016).



Como fazer o
agendamento da visita?

 
As Unidades Escolares e os professores(as) que tenham interesse em aprofundar as
dimensões da Educação Patrimonial com os estudantes nos Territórios Culturais
deverão preencher o formulário (https://forms.gle/vECUkEcxRj6jDTqY7) e seguir as
indicações para o agendamento. Cada Território Cultural contará com um
professor(a) da SEEDF para atuar prioritariamente no atendimento aos estudantes
da rede pública de ensino.



MUSEU DO
CATET INHO

3338-8803

catetinho@cultura.df.gov.br

CENTRO CULTURAL
TRÊS  PODERES

3325-5524

agendamento.cc3p@cultura.df.gov.br

MUSEU V IVO DA
MEMÓR IA  CANDANGA

3301-3590

mvmc@cultura.df.gov.br

PROJETO TERRITÓRIOS CULTURAIS



MUSEU NACIONAL DA
REPÚBL ICA

3325-6234

museu@cultura.df.gov.br

MEMORIAL  DOS
POVOS IND ÍGENAS

3344-9272

mpi@cultura.df.gov.br

C INE  BRAS ÍL IA

3325-6212

projetosculturaiseeducativos@gmail.com

PROJETO TERRITÓRIOS CULTURAIS



 
 
Memorial dos Povos Indígenas

 

Idealizado pelo antropólogo Darcy Ribeiro e projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o Memorial  dos Povos
Indígenas foi construído em 1987. O memorial é um espaço vivo e de referência no reconhecimento, na
promoção e na valorização dos 305 povos indígenas no Brasil através das narrativas e expressões culturais,
materiais e imateriais, atuais e do passado. É um ponto de encontro do público com o sagrado dos povos
indígenas para que assim possamos despertar o respeito a todas as formas de expressão cultural e as diferentes
visões de mundo. Através de suas exposições, o visitante poderá conhecer o legado dos povos indígenas na
formação do povo brasileiro, ao mesmo tempo, os seus saberes que chegam até os dias de hoje como afirmação
étnica e valorização cultural.
 
Visita mediada voltada a contribuir para a implementação e efetivação da Lei 11.645/2008 que regulamenta a

obrigatoriedade do Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Indígena em todos os níveis de ensino para
compreendermos a contribuição dos povos indígenas na formação de nossa sociedade atual.

 mpi@cultura.df.gov.br
3344-9272 



Cine Brasília

 

O Cine Brasília, além de ser a sala de exibição sede do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, mantém em
sua programação lançamentos de filmes nacionais, mostras estrangeiras, semanas temáticas, debates,
lançamentos de livros, exposições de pinturas, fotografias, cartazes e outros; dentro de seu escopo, há ainda
intercâmbio e cooperação com as embaixadas, escolas públicas e universidades, contribuindo com projetos de
formação de plateia e enriquecimento de nossa cultura. Um dos projetos de maior sucesso na história cultural
do DF é, sem dúvida, o Escola vai ao Cinema, que tem levado ao cinema, e muitos pela primeira vez,
milhares de alunos da rede pública de ensino, nas sessões matinais.
 

Concertos didáticos.
Apresentação da orquestra sinfônica especial para escolas.

Escola vai ao cinema
Sessões de debates após sessão de cinema sobre os temas transversais

projetosculturaiseeducativos@gmail.com.
3325-6212



Museu Vivo da Memória Candanga

 

 
O maior e mais importante desses assentamentos, embrião da nova capital, foi a Cidade Livre – ou Núcleo
Bandeirante. E, nas proximidades deste núcleo, instalou-se o Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira (HJKO),
posteriormente transformado no Museu Vivo da Memória Candanga (MVMC), com sua alameda de casas de
madeiras coloridas, feitio de cidade do interior e um bosque de árvores frutíferas que aconchega o visitante
protegendo-o do sol, do descampado e do concreto da cidade. O acervo do Museu é composto pelas edificações
históricas, peças, objetos e fotos da época da construção da nova capital, distribuído pela exposição permanente
“Poeira, Lona e Concreto”, que narra a história de Brasília desde os primórdios de sua construção até sua
inauguração em 1960.

Visita mediada à exposição permanente: Poeira Lona e Concreto
Cineclube com debate 

mvmc@cultura.df.gov.br
3301-3590



Museu Nacional da República 

 

 
O Museu Nacional é integrante do Conjunto Cultural da República. É um espaço que insere Brasília
no circuito internacional das artes e mostra o que há de melhor na arte brasileira. O espaço é
utilizado para exposições itinerantes de artistas renomados e de temas relevantes para a sociedade,
palestras, mostra de filmes, seminários e eventos importantes. Dessa forma, contribui para a
educação democrática por meio da cultura.
 

Visita guiada às exposições temporárias de arte contemporânea
museu@cultura.df.gov.br

3325-6234



Centro Cultural Três Poderes

 

O Centro Cultural Três Poderes, localizado na Praça dos Três Poderes, é composto pelo Panteão da Pátria,
Museu da Cidade e Espaço Cultural Lúcio Costa. Além das exposições permanentes, o espaço conta com
o livro de aço com os heróis e heroínas nacionais, a maquete de Brasília, a Pira da Pátria e da liberdade, e
obras de arte de artistas como Athos Bulcão, Mariane Perreti e João Câmara.

 
Visita mediada à Praça dos Três Poderes e ao espaço cultural. 

agendamento.cc3p@cultura.df.gov.br
3325-5524.



 Museu do Catetinho

 

O Catetinho foi a primeira residência oficial do presidente Juscelino Kubitschek, construída em 10 dias. O
projeto museográfico procura retomar as referências de época, preservando-se alguns objetos e o
mobiliário original. Imagens fotográficas, bem como outros objetos, complementam as ambientações com o
objetivo de propiciar ao público um testemunho vivo da grande aventura que foi a construção de Brasília.

 
Visita guiada à exposição permanente do Catetinho, primeira residência oficial de JK 

Visita guiada à trilha/nascente, com foco em educação ambiental
catetinho@cultura.df.gov.br

3338-8803



Piqueniques

APROVEITE!

Em todos os espaços, contamos com área verde para a
realização de um maravilhoso piquenique. Dessa forma, os
estudantes e professores podem participar de um espaço de
aprendizagens sobre identidade, territórios e referências
culturais, além de desfrutar de um momento de socialização.
Informamos que a prioridade no atendimento é dos grupos
escolares que realizam o agendamento prévio. 
 



Transporte

 

 
Às escolas com dificuldade para transporte, o Programa
Cultura Educa disponibiliza lista de espera alimentada pelo
seguinte formulário:
 
https://docs.google.com/forms/d/1NBE6E8Li37O1jL4q5HnvhR0t
lt8VD61CyJhoSRQe6xU/viewform?edit_requested=true.
 
Estamos disponíveis para sanar dúvidas ou dar maiores
informações pelo e-mail: supac@cultura.df.gov.br.


