
 

ANEXOS DO MÊS DE MAIO: 

 

Dias 02 e 03 – Montagem dos Murais de Exposições das datas comemorativas do mês. 

 
 
 

Dia 04/05 – Programação em homenagem ao Dia do Trabalho. 

 



 

Dia 09/05 – Cras /Augusto Franco – (Filme O Auto da Compadecida) 

 

 

 
Dia 11/05 – Roda de bate-papo e homenagem ao dia das mães. (Escola Francisco 

Portugal). 

 



 

DIA 15/05 – Leitura Individualizada para mãe e filhos e visita aos setores da biblioteca. 

 

 
 

Dia 17/05 – Doação do Secretário de Cultura do Estado de Sergipe, João Augusto 

Gama. 

 



 

 
 

Dia 18/05 – A colaboradora Valdineire Rocha acompanhou a visitante Ana Maria 

em uma visita monitorada pelos setores da Biblioteca. 

 

 

JUNHO 

 

Nos dias 01, 04 e 05/06 - A Exposição foi idealizada e realizada pela coordenadora Nancy 

Vasconcelos e pelas colaboradoras Verônica Barboza e Adelci Freire, com os seguintes murais: 

“Festas Juninas: Origem, Tradição, Músicas, Poesia...”, Versos e Reversos, Escritor Homenageado 

do Mês (Tobias Barreto), Cantinho da Leitura, Datas Comemorativas e Curiosidades do Mês, foi 

montada na Sala de leitura, e foi aberta ao público dia 06 do mês em curso.  

Dia 06 do corrente mês, o repórter da ASCOM da Funcaju, esteve na biblioteca para 

entrevistar a coordenadora Nancy Vasconcelos, sobre a programação cultural desta unidade durante 

o mês de junho do corrente ano. 

Dia 08/06 –Tudo foi organizado e teríamos mais uma edição do Projeto Biblioteca Vai à 

Praça, porém com as fortes chuvas que caíram durante a madrugada e continuaram caindo durante a 

manhã ficamos impossibilitados de realizarmos o evento, que seria na praça do final de linha do 

Conjunto Bugio. 

Dia 11/06 – A coordenadora da biblioteca Ivone de Menezes Vieira, e toda sua equipe 

participaram de uma reunião com o presidente da Funcaju, e todas unidades. Onde o mesmo solicitou 

a colaboração de todos para a organização e realização do Forró Caju e todos os Festejos Juninos 

realizados em nossa capital. 

 



 

Dia 12/06 – Recebemos 06 alunos do Cras/Augusto Franco, acompanhados do educador 

Pablo, no turno da manhã. Atividades realizadas: contação de histórias, visita guiada aos setores e 

painéis da programação mensal, encerrando com interação no espaço Infanto-juvenil. 

Dia 19/06 – A coordenadora e alguns colaboradores da Biblioteca, participaram de uma 

reunião com o Prefeito e Secretários, no Auditório do Colégio Presidente Vargas, sobre a importância 

do apoio de toda equipe em divulgar as ações da PMA, nas redes sociais. 

Dia 21/06 - Para comemorarmos o 14ºAno da Biblioteca Municipal Ivone de Menezes 

Vieira, recebemos no turno da manhã, vinte e três (23) alunos da Escola Estadual Francisco Portugal, 

do 3º ano do ensino fundamental I. Nesse dia aconteceu uma vasta programação: contação de história 

(A Galinha Ruiva, do Livro Infantil “Chão de Estrelas” de Alfabetização pelo Método Metafónico), 

advinhas, cantoria, barraca do recado. Depois na área externa tivemos várias brincadeiras como: Ovo 

na Colher, Jogo das Argolas e de Roda. E finalizamos com um delicioso lanche de comidas típicas, 

enviado pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju/Funcaju. 

Dia 27/06 – A coordenadora da Ivone, Nancy Vasconcelos e as colaboradas Jéssica Souza 

e Valdineire Rocha, trabalharam na organização e realização do Forró Caju do Conjunto Augusto 

Franco na Praça dos Correios, promovido pela Prefeitura Municipal de Aracaju/Funcaju. 

São frequentes as doações de livros para o nosso Acervo Geral, e a maior parte é de doadores 

do Conjunto Augusto Franco e adjacências, no mês em curso, recebemos doações que depois que as 

bibliotecárias fizeram a triagem são 112 livros. 

Durante o mês de junho a biblioteca atendeu e 112 usuários. Lembrando que existe uma 

margem de mais ou menos 10% de pessoas, que esquecem de assinar o livro de frequência 

 

ANEXOS DO MÊS DE JUNHO:  

 

Murais do mês de junho 

 



 

Dia 11/06 – Reunião no Centro Cultural. 

 
Dia 12/06 – Crianças do Cras/Augusto Franco. 

 

 
 

 

 



 

Dia 19/06 – Reunião no Auditório do Colégio Presidente Vargas 

 

Dia 21/06 - Aniversário da Biblioteca Municipal Ivone de Menezes Vieira. 

 



 

Dia 27/06 – Forró da Praça dos Correios no Conjunto Augusto Franco. 

 



 

 

JULHO 

 

Nos dias 02, 03 e 04 a colaboradora Verônica Barboza, idealizou, confeccionou e com a 

ajuda de outras colaboradoras montou os Morais de exposição do mês em curso, o escritor 

homenageado é Pablo Neruda. 

Nos dias 12 e 16/07 – A colaboradora Verônica Barboza, participou de duas Oficinas: 

“Contação de Histórias” (Palestrante: Cristina Menezes) e a outra foi: “O uso do Cordel em Sala de 

Aula” (Palestrante: Mateus Luamm). A coordenação da biblioteca, incentiva a participação para que 

a mesma amplie seus conhecimentos e também possa aplicá-los nos encontros com os alunos das 

escolas que agendam visitas. 

Alguns servidores da EMSURB trabalharam fazendo a capinagem e limpeza na área externa 

da Biblioteca, nos dias 16 e 17 do mês em curso, para proporcionarmos aos nossos colaboradores, 

usuários e visitantes um ambiente limpo, agradável e saudável. 

Dia 17/07 - Várias atividades foram desenvolvidas com as crianças do CRAS/Augusto 

Franco, como: exibição de slides com animações de histórias infantis, além disso, as crianças 

cantaram músicas infantis e a colaboradora Verônica Barboza, fez contação de histórias, seguida de 

perguntas e respostas. 

 

Dia 20/07 - A Biblioteca recebeu no turno da manhã, dezoito alunos da Escola Estadual 

Francisco Portugal, do 2
0
ano do ensino Fundamental I. Esse trabalho é importante para expandir o 

conhecimento dos alunos de forma a melhorar seu desenvolvimento no processo de aprendizagem e 

pelo prazer da leitura. Nesse dia aconteceu uma vasta programação: contação de história, advinhas, 

cantoria, leitura coletiva, explanação sobre o escritor homenageado do mês, finalizando com leitura 

de livros infantis na Sala Infanto/Juvenil. 

 

ANEXOS DO MÊS DE JULHO: 

Murais das exposições de julho/2018 
 



 

Atendimento a mãe e filha, moradoras do bairro. 

 
 

Dias 12 e 17/07 – Participação da colaboradora nas Oficinas da biblioteca Infantil 

de Aracaju. 

 



 

 
 

Dia 17/07 –Atendimento as crianças do CRAS. 

 

 
 

 

 

 
  



 

Dia 20/07 – Atividades com alunos da Escola Estadual Francisco Portugal. 

 



 

AGOSTO 

 

Dia 03/08 - A biblioteca recebeu no turno da manhã 19 crianças do 2ºAno do Ensino 

Fundamental I, da Escola Francisco Portugal, para mais uma etapa do Projeto Escola Vai À 

Biblioteca, o principal objetivo desse projeto é a formação do leitor .As ações são realizadas em 

etapas como: contação de histórias, recriando a história com o objetivo de estimular o imaginário da 

criança e adolescentes, explanação sobre o escritor homenageado do mês (Elias José), e sempre 

finalizamos com as crianças folheando livros de histórias infantis na sala Infanto/Juvenil. Foi um 

desafio quando a coordenação e a nossa colaboradora Verônica Barbosa, aceitaram realizar esse 

Projeto, tiveram que ter um novo pensar para elaborar uma vez por semana as atividades que estão 

sendo realizadas, à medida que as atividades vão sendo desenvolvidas é visível o encantamento das 

crianças. 

Dia 10/08 – Estávamos com tudo preparado para receber a Escola Francisco Portugal, para, 

mas uma etapa do Projeto “Escola Vai a Biblioteca”, mas ouve paralisação na escola e os alunos não 

compareceram para nosso encontro. 

Dia 13/08 – Recebemos as crianças do Projeto OYIM, para desenvolvermos, algumas 

atividades, só vieram cinco adolescentes, a maior parte não compareceu porque faltou água no bairro. 

Dia 14/08 - No turno da tarde a Colaboradora Valdineire Rocha, atendeu alguns alunos do 

5ºAno do ensino fundamental Maior, que vieram, pesquisar e fazer um trabalho de ciências. 

Dia 16/08 – Recebemos os 19 alunos da Escola Estadual Francisco Portugal, para, mas uma 

manhã de atividades do projeto “Escola Vai a Biblioteca”. 

Dias 17 e 20/08 – Realização de, mas uma manhã do projeto “Escola Vai à Biblioteca” com 

a “Hora do Conto”, participaram um total de: 42 crianças do Infantil IV, da Escola Municipal de 

Educação Infantil Prof. João Batista Douglas de Souza. As ações foram desenvolvidas em 

homenagem ao dia do folclore tivemos: contação de histórias, para aguçar o habito da leitura e da 

imaginação das crianças, folhearam livros de histórias infantis e pintaram desenhos das historinhas 

que ouviram. Tema trabalhado: “O Sonho do Jabuti” de Dan Barreto, Sergipano de Aracaju e “A 

gatinha Maia” do Sergipano Matheus Luamm. O jornalista da Ascom/Funcaju Lucas Oliver, fez a 

cobertura para a página da Prefeitura. 

No dia 20/08 – Recebemos o Memo. Nº 87/2018 da diretoria de Arte e Cultura /Funcaju, 

solicitando relatório das atividades com o nosso público Infanto/Juvenil. Conforme solicitado o 

relatório foi enviado dia 22/08/2018. 

Dia 24/08 – A coordenadora Nancy Teresa e as colaboradoras da Biblioteca receberam no 

turno da manhã 19 crianças da Escola estadual Francisco Portugal para um “Piquenique Literário”, 

em homenagem ao dia do folclore, onde foram desenvolvidas as atividades em diversas etapas com 

várias metodologias em que o lúdico foi o fio condutor para que esses alunos entendessem, e tudo 

aconteceu de forma descontraída e prazerosa. 

 

Pesquisa em loco – Os alunos da UNIT, que cursam o 6º período da disciplina “Práticas de 

Engenharia Civil III”, e “Arquitetura e Designer”, estão vindo com frequência durante o mês em 

curso a biblioteca, a fim de obterem informações para realizarem um projeto (com ideias inovadoras 

para serem implantadas na biblioteca como pré-requisito para obtenção de nota). Esses alunos 



 

trabalham fazendo o levantamento topográfico da área interna e externa para a execução do Protejo 

Arquitetônico. 

A maior parte dos livros do nosso Acervo Geral e do Infanto/Juvenil são provenientes de 

doações, no mês em curso recebemos um total de 424 livros. 

O trabalho individualizado ou em grupos pequenos é diário. A coordenadora e alguns 

colaboradores dão esse atendimento de leitura e contação de história para as crianças, para os 

adolescentes e apoio nos estudos e pesquisa de livros dos adultos, e visita monitorada aos visitantes, 

o resultado tem sido positivo. 

Durante o mês de agosto a biblioteca atendeu 309 usuários. Lembrando que existe uma 

margem de mais ou menos 10% de pessoas, que deixam de assinar o livro de frequência. 

ANEXOS DO MÊS DE AGOSTO:  

 

Murais de Exposições: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia: 03/08 - Atendimento as crianças da Escola Francisco Portugal. 

 



 

Dia 13/08 – Projeto OYIM 

 



 

Dia 16/08 – Escola Estadual Francisco Portugal. 

 

 

Dias 17 e 20/08 – Escola Municipal João Batista Douglas. 

 



 

 
 



 

Dia 24/08 – Escola Estadual Francisco Portugal- (Homenagem ao folclore) 

 



 

SETEMBRO 

 

Dias 03, 04 e 05/09 – A colaboradora Verônica Barboza, idealizou, confeccionou e 

montou os murais de exposições do mês em curso. 

 

Dia 14/09, nossa colaboradora Verônica Barboza, recebeu a Sra. Paula Almeida e sua 

filha Letícia Almeida, de 07 anos, elas visitavam a biblioteca pela primeira vez, apesar de já 

residirem a algum tempo no bairro Farolândia, depois da visita guiada, foram conduzidas para 

a sala Infanto/Juvenil, e ouviram a história do livro “Minha irmã é diferente” do escritor Betty 

Ren Wright, a criança gostou tanto, que logo perguntou se podíamos emprestar o livro, porque 

ela queria contar a história pra sua  irmã que é altista, como a mãe tem a carteirinha da Ivone, 

o empréstimo foi feito. 

 



 

 

Dia 20/09 – A programação foi em homenagem ao dia da árvore, a escola que 

participou foi a Estadual Francisco Portugal, dentro do projeto Escola Vai à Biblioteca, com 

dezenove (19) crianças da2
0
série do Ensino Fundamental Menor, no turno da manhã. A 

colaboradora Verônica Barboza, contou a história “A última Árvore do Mundo” e com slides 

falou sobre o plantio de vários tipos de árvores e como preservar, em seguida o professor 

convidado Adelson Aquino, apresentou seu projeto de responsabilidade socioambiental e 

finalizamos na área externa com o plantio de uma muda de Ipê Amarelo. A Funcaju enviou um 

repórter da Ascom, para fazer a cobertura, que será publicada na página on-line da Prefeitura 

Municipal de Aracaju. 

 

 

 
OUTUBRO 
 

No mês de outubro temos várias datas importantes, porém o dia das crianças, do 

professor, nacional da leitura e outubro rosa, são os nossos alvos principais, e para 

abrilhantarmos essas datas tão importantes a coordenação e colaboradores organizaram uma 

vasta programação, com: 

 

 Vivenciando o dia da criança: Contação de história da litera- tura 

Infanto/Juvenil e brincadeiras na área externa da Bibliote- ca, seguido de delicioso lanche. 

 

 Hora do conto: Contação de história da literatura, para aguçar o hábito da leitura 

e da imaginação das crianças (Homenagem a dois professores de Escola Pública 

dacomunidade). 



 

 

 Contos acumulativos: Contação seguida de atividades para pintar, desenhar, 

colar e criar, inspirados em temas literários, ecológicos e culturais, desenvolvendo assim as 

capacidadesar-tísticas e criativas dascrianças. 

 

 Piquenique Literário – Mediação de Leitura ebrincadeiras. 

 

 Exposição sobre: – Local: “Cantinho de Leitura”, um espaço para as crianças 

lerem ou ouvirem histórias e contos infantis; (Público alvo: todas as crianças que nos visitam 

diariamente);Tema:Homenagem as Crianças e ao dia doprofessor; 

 

 Galeria dos Escritores: - Esse Projeto é permanente, mensalmente 

homenageamos um dos escritores do nosso mural – Consiste em apresentar atualmente ao 

público que nos visitam 35 escritores da Literatura Infantil e Juvenil (no mês de outubro), o 

escritor homenageado será (Ziraldo Alves Pinto); 

 Mural de Versos e Reversos com: Várias frases sobre a crian- çae o professor. 

(de váriosautores). 

 

Nos dias, 02, 03 e 04/10 – A colaboradora Verônica Barboza, com a ajuda de outras 

colaboradoras da Biblioteca montou os quatro murais com as Exposições “Vida e Obra de 

Ziraldo.”, ‘Datas Comemorativas, Versos e Reversos e Cantinho da Leitura em homenagem ao 

dia Da criança e do professor e confeccionaram vários brinquedos para os piqueniques 

literários, que irão acontecer no decorrer do mês. Esse é um trabalho mensal, que fica aberto 

ao público de um modo geral. 

 

Nos dias 08, 09 e 10/10 - As atividades realizadas pela Biblioteca Municipal Ivone 

de Menezes, unidade vinculada à Fundação Cultural Cidade de Aracaju/Funcaju, foram um 

exemplo de boas práticas em busca dos direitos das crianças. As atividades são lúdicas de 

incentivo à leitura através dos projetos ‘Hora do Conto’, ‘Escola vai à Biblioteca’ e 



 

‘Piqueniques Literários’, e no mês de outubro está sendo especial em homenagem ao Dia das 

Crianças. Os alunos do 1ºao 5º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Jacinto Martins 

de Figueiredo, vivenciaram um momento único de atividades de extensão na biblioteca. 

Através dessas atividades os alunos tiveram a oportunidade de conhecer a estrutura física e o 

acervo bibliográfico infanto-juvenil da biblioteca, além de participarem de brincadeiras 

antigas ao ar livre, como vai e vem, bolas de gude, pula corda, entre outras. Finalizamos as 

atividades distribuindo balas, pirulitos e pipocas patrocinados pela Funcaju. Recebemos nos 

três dias um total de 88 crianças. 

 



67 

 

No dia 11/10 - A biblioteca recebeu no turno da manhã 23 crianças da 2ª série ano do 

Ensino fundamental da Escola estadual Francisco Portugal. O principal objetivo dessas 

atividades é sempre a formação do leitor. As ações foram realizadas em diversas etapas com: 

história continuada, contação de história, cantoria, trava língua, folhearam livros de histórias 

infantis na sala Infanto/Juvenil, advinhas. As brincadeiras foram: pula corda, bola de marrai, 

vai e vem, corrida de saco e quebra-pote. Finalizamos distribuindo de sacolinhas com: balas, 

pirulitos e pipoca, sempre patrocinadas por nossa sede que é a Funcaju. 

 



68 

 

No dia 17 do corrente mês, recebemos mais uma vez, a Escola Jacintho de Figueiredo 

Martins, com 23 alunos do 5ºAno do Ensino Fundamental Menor, a programação foi: visita 

monitora a todos os setores e explanação sobre os nossos murais de exposições e finalizamos 

com a nossa colaboradora Verônica Barboza, contando a história “O sonho do Jaboti” do 

escritor sergipana Dan Barreto, seguido de perguntas e respostas e finalizamos com os alunos 

lendo livros infanto e juvenil. 

 



 

Dia 19/10 – A nossa programação foi toda voltada para homenagear o dia dos 

professores, que é dia 15/10, mas é feriado para as escolas. Preparamos slides e homenageamos 

dois professores da rede pública que sempre participam com seus alunos da nossa 

programação. Começamos com a coordenadora Nancy Vasconcelos, agradecendo a 

colaboração de ambos, e depois colocamos os slides e por último presenteamos os professores 

com um livro pra cada. Dezenove alunos do 3ºAno do Ensino do Fundamental Menor, da 

Escola Francisco Portugal, também participaram das homenagens, porque são alunos da 

professora Selma Barboza, que foi homenageada. 

 

Dia 25/10 – recebemos a coordenadora pedagógica Eliene Cristina Silva e as 

professoras Jacyara e Romilda, com 32 crianças do Infantil, da Escola Municipal João Batista 

Douglas, no turno da manhã, para um “Piquenique Literário”, com: contação de história e 

interação das crianças construindo uma barquinha que fazia parte da história, brincadeiras 

lúdicas na área externa e finalizamos distribuindo para as crianças sacolinhas com guloseimas. 



 

 

 

Dia 25/10 – Recebemos o primeiro exemplar do Jornal da Cidade, foi uma iniciativa 

do presidente da Funcaju, o Sr. Cássio Murilo Costa, para manter nossos usuários atualizados. 

No mês em curso, recebemos doações de moradores do Conjunto Augusto Franco e 

adjacências um total de 148 livros. Durante o mês de outubro a biblioteca atendeu 294 usuários 

e Lembrando que existe uma margem de mais ou menos 10% de pessoas, que esquecem de 

assinar o livro de frequência. 

 

NOVEMBRO: 

 

Nos dias 05, 06 E 07 do corrente mês Verônica Barboza e algumas colaboradoras da 

Ivone, prepararam e organizaram a arrumação dos murais de exposição. O escritor 

homenageado do mês é o patrono do nosso auditório Mário Jorge. 

 



 

Dia 06/11 – Recebemos Antônio Luiz C. Oliva, Chiara Juliana Souza e Denise 

Figueiredo, alunos da disciplina Práticas de Engenharia Civil III da Unit. Eles vieram 

apresentar o projeto que fizeram de ampliação da biblioteca, para a nota do semestre. 

 

 

Dia13/11– a coordenadora da Biblioteca, Nancy Vasconcelos, recebeu a Assistente 

Social Isa, do CREAS Maria Pureza, o adolescente Guilherme Andrade e o pai do adolescente 

o Sr. Antônio Alves, para uma reunião, onde acertaram os detalhes da acolhida do menor que 

cometeu uma infração e vai ter que cumprir prestação de serviços à comunidade. A biblioteca 

irá acolher Guilherme, no período de três meses, sendo quatro horas semanais. 

 

Dia 14/11 – A coordenadora recebeu o jornalista Gustavo Costa da Secom/ PMA, 

para uma entrevista sobre os projetos da Biblioteca dando destaque para a Galeria dos 

Escritores e Escritor homenageado do mês. 

 



 

Dia14/11– tivemos mais uma manhã de atividades do projeto Escola Vai a Biblioteca, 

com 18 crianças do 3ºano do ensino fundamental menor da Escola Estadual Francisco 

Portugal. A programação realizada foi: Manifestações culturais, slides sobre a proclamação da 

república seguido de perguntas e respostas. O repórter e a fotografa da Funcaju, vieram fazer 

a cobertura das atividades. 

 

Dia 21/11 – a coordenadora da biblioteca, assinou na coordenadoria de Gestão de 

Pessoal/Funcaju. A renovação do estágio do aluno de biblioteconomia da UFS, Daniel P. dos 

Santos Pereira. 

Dia 21/11– as ações foram realizadas com 24 alunos de 10 a 15 anos, da 5
a 
Série do 

ensino fundamental menor, da Escola Estadual Jacintho de Figueiredo Martins. A programação 

realizada foi através de apresentação com slides, música e documentário sobre “manifestações 

culturais e o dia da consciência negra”, abrindo espaço para uma roda de conversa com 

interação dos participantes, seguido de uma visita guiada aos murais de exposição e a galeria 

dos escritores. 



 

Convites que confeccionamos e enviamos para as escolas em datas 

importantes com nossa programação/2018. 



 

Biblioteca Pública Municipal Ivone de Menezes Vieira 

 

 

 

 

 

 

Convite 
Convidamos a Vossa Senhoria para participar da programação em comemoração ao 

Aniversário de 14 Anos da Biblioteca Pública Municipal “Ivone de Menezes Vieira”. 

Programação: 

• Exposição Intitulada “Origem , Santos do período e musicas” 
• Contação deHistórias 
•Brincadeiras 

•*Lanche 

Dia: 21/06/2018 a partir das 09h.                                 
Coordenação: Nancy Teresa de Vasconcelos Lima



 

 



 

 

 

  



 

CENTRO CULTURAL DA CIDADE DE ARACAJU 
 

PESQUISA DE PÚBLICO 

 

Visitação de janeiro a outubro de 2018  

Mês 

Sergipe 
(Aracaju / Grupos) 

 

Turistas 

nacionais 

Turistas 

internacionais 

Procedência 

não informada 
Total 

Janeiro 200 (121 / 25) 665 13 --- 878 

Fevereiro 96 (76 / ---) 213 02 --- 311 

Março 404 (106 / 279) 194 09 --- 607 

Abril 360 (95 / 237) 173 03 --- 536 

Maio 425 (105 / 295) 143 03 02 573 

Junho 208 (151 / 30) 177 02 --- 387 

Julho 370 (123 / 190) 433 08 06 817 

Agosto 1.233 (98 / 1.099) 207 06 03 1.449 

Setembro 376 (117 / 229) 260 05 --- 641 

Outubro 286 (108/150) 178 01 --- 465 

Total 
3.958 (1.100 / 

2.534) 
2.643 52 11 6.664 

Obs.: Esse diagnóstico refere-se somente a visitação, não estão incluídas as atividades do Teatro João Costa 

e a Sala de Exibição Valmir Almeida. 



 

MUSEU CIDADE DE ARACAJU- PREFEITO VIANA DE ASSIS 

 

ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 

 

Título da Atividade: Higienização do Acervo 

Responsável: Heyse Oliveira 

Local: Sala de Cultura Popular Mestre Euclides 

Período de execução da atividade: 17 de janeiro de 2018. 

 

Objetivos alcançados: 
 

 Higienização das peças; 

 Limpeza do ambiente; 

 Conservação do acervo. 

 

Descrição da atividade: 
 

No dia 17 de janeiro de 2018, a sala de Cultura Popular Mestre Euclides interrompeu 

suas atividades de visitação para higienização do acervo e do ambiente expositivo. A atividade 

teve como principal objetivo preservar o acervo que incorpora os bens da instituição. 

 

Quadro 1- Equipe da realização da atividade. 

 

NOME FUNÇÃO/CARGO ATIVIDADE NO PROJETO 

HEYSE OLIVEIRA COORDENADORA HIGIENIZAÇÃO 

ANA PAULA APOIO DE LIMPEZA LIMPEZA 

NAILSON APOIO DE LIMPEZA LIMPEZA 

 

EXPOSIÇÕES 

 

ATIVIDADE I 

 

Título da Atividade: Participação na I Mostra Pedagógica e Empreendedora das Escolas da 

Rede Municipal de Educação de Aracaju. 

Responsável: Heyse Oliveira 

Local: Embrapa 

Período de execução da atividade: 27 e 28 de fevereiro de 2018. 

 

Objetivos alcançados 
 Divulgação do Centro Cultural de Aracaju; 

 Exposição de elementos da sala de Cultura Popular; 

 Atividade educativa com crianças do evento. 

 

Descrição da atividade: 
 



 

Nos dias 27 e 28 de fevereiro o Centro Cultural de Aracaju, participou da I Mostra 

Pedagógica e empreendedora das escolas da rede municipal de educação de Aracaju, realizada 

pela Secretaria Municipal de Educação de Aracaju (Semed) através do Centro de 

Aperfeiçoamento e Formação Continuada da Educação (Ceafe). O evento aconteceu na quadra 

da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).  

O objetivo do projeto era que as escolas participassem de um evento anual, visando 

compartilhar seus projetos e seus saberes ligados à inovação e ao uso de novas tecnologias na 

aprendizagem e no desenvolvimento pedagógico. Além das apresentações orais e expositivas, 

a Mostra contou com apresentações artísticas e culturais das escolas e de parceiros como a 

Guarda Municipal de Aracaju (GMA), a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho 

(Fundat), a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), a Coordenadoria de 

Artes (Coarte/Semed), a Casa de Ciência e Tecnologia Galileu Galilei (CCTECA), a Polícia 

Militar de Sergipe, o SENAC, o SESI, a Embrapa e a Secretaria da Assistência Social (Semasc) 

dentre outras instituições.  

 

Quadro 1- Equipe da realização da atividade. 

 

NOME FUNÇÃO/CARGO ATIVIDADE NO PROJETO 

HEYSE OLIVEIRA COORDENADORA MOTAGEM 

PATRÍCIA COUTINHO COORDENADORA ATENDIMENTO 

ADVANILSON CASTOR ASSESSOR MONTAGEM 

 

 
Estande do Centro Cultural de Aracaju. Fonte: Heyse Oliveira, 2018. 

 

ATIVIDADE II 



 

Título da Atividade: Exposição: “A Magia do Carnaval” 

Responsável: Heyse Oliveira 

Texto: Depoimento dos entrevistados 

Fotos: Edinah Mary 

Local: Museu Viana de Assis 

Período de execução da atividade: 07 a 28 de fevereiro de 2018. 

 

Objetivos Alcançados 
 Divulgação da cultura local no período do Carnaval; 

 Valorização dos carnavalescos de Aracaju; 

 Abordagem da história do carnaval da capital; 

 Exposição de elementos carnavalescos. 

 

Descrição da atividade: 
 

No período de 07 a 28 de fevereiro de 2018, foi montada a exposição à Magia do 

carnaval, o projeto visava de maneira lúdica trazer para o público visitante a ambientação do 

período do carnaval na capital Aracajuana, com músicas, elementos e acessórios que 

representam essa comemoração festiva no calendário brasileiro de festas e manifestações 

populares.  

Dentre os carnavalescos homenageados destaco os nomes de Didi da Cajuranas que 

descreveu em seu depoimento como a magia do carnaval, agita o bloco, onde homens desfilam 

nas ruas vestidos com acessórios femininos; Doca da Maloca que abordou o tema da tradição 

do Rasgadinho, Gladston Santos que relembrou um pouco da história dos bailes de carnaval; 

dentre outros. 

 

Quadro 1- Equipe da realização da atividade. 

 

Nome Área de trabalho Atividade no projeto 

Heyse Oliveira Museologia Expografia/entrevistas 

Patricia Coutinho História Revisão de texto 

Thiago Goettenauer Designer Designer da exposição 

Advanilson Castor Assessoria Apoio de montagem 

 

Quadro 2- Total de visitantes na Exposição. 

 

Período de Levantamento das Informações Localidade Visitantes Assinantes 

07 à 28 de fevereiro de 2018 Aracaju 49 

Interior de Sergipe 11 

Outros Estados 161 

Outros Países 2 



 

 
Total: 223 

 

Período de Levantamento das 

Informações 

Grupos agendados/ 

Escolas 

Visitantes 

Assinantes 

 

07 à 28 de fevereiro de 2018 
0 0 

 

Fotos 

 

 
Foto da exposição. Fonte: Heyse Oliveira, 2018. 

 

ATIVIDADE III 

 

Título da Atividade: Reprise da exposição: “1908-1955: Aracaju nos tempos do Bonde”, 

Responsável: Heyse Oliveira. 

Texto e Fotos: Amâncio Cardoso 

Local: Museu Viana de Assis 

Período de execução da atividade: 06 à 31 de março de 2018. 

 

Objetivos alcançados 
 

 Divulgação das linhas de bondes de Aracaju; 

 Registro fotográfico dos bondes puxados por burros e elétricos; 

 Abordagem das funções do bonde, como espaço de leitura, paquera e transporte. 

 

Descrição da atividade: 
 

O Centro Cultural de Aracaju em Parceria com o Professor do Instituto Federal de 

Sergipe (IFS) Amâncio Cardoso, realizou a exposição: “1908-1955: Aracaju nos tempos do 



 

Bonde”, cujo objetivo central foi abordagem dos bondes puxados por burros e elétricos que 

percorreram os principais pontos da cidade de Aracaju. 

A exposição foi um resgate de memórias que foi exposta através de imagens 

(fotografias) e textos que abordavam de forma sucinta as funções que a população aracajuana 

atribuía aos bondes, como espaço de paquera, lazer, transporte e também não deixou de ser 

mencionado os contra tempos dos bondes, que foram relatados por pessoas que vivenciaram a 

época, onde que os mesmos descarrilavam, os condutores paravam para fazer lanches, dentre 

outras experiências. 

 

Quadro 1- Equipe de concepção e elaboração da Exposição. 

 

Nome Área de trabalho Atividade no projeto 

Heyse Oliveira Museóloga Expografia 

Patrícia Coutinho Historiadora Revisão de Texto 

Thiago Goettenauer Design Designer da Exposição 

Advanilson Castor Assessor Apoio de Montagem 

 

Quadro 2- Total de visitantes na Exposição. 

 

Período de Levantamento das Informações Localidade Visitantes Assinantes 

06 à 31 de março de 2018 

Aracaju 103 

Interior de Sergipe 16 

Outros Estados 171 

Outros Países 6 
 

Total: 296 

 

Período de Levantamento das 

Informações 

Grupos agendados/ 

Escolas 

Visitantes 

Assinantes 

 

06 à 31 de março de 2018. 
7 Grupos/Escolas 279 

  



 

FOTOS 

 
Foto da Exposição. Fonte: Heyse Oliveira, 2018. 

 

ATIVIDADE IV 

 

Título da Atividade: Xokó: Índios em Sergipe 

Responsável: Heyse Oliveira 

Local: Museu Viana de Assis 

Pesquisa e roteiro: Beatriz Góis Dantas 

Assessoria de pesquisa e texto: Diogo Monteiro 

Coordenação e texto: Jocimário Dias 

Fotografias: Jairo Andrade (1981). Disponível em: BARRETO, Hélia Maria de 

Paula. Produção Cerâmica Xokó: a retomada de uma identidade. São Cristovão. Editora UFS, 

Aracaju: Fundação Oviêdo Teixeira, 2010; Edinah Mary e Emerson Silva. 

Período de execução da atividade: 19 de abril a 25 de maio de 2018. 

 

    Objetivos alcançados 
 

 Transmitir informações acerca das experiências históricas dos povos indígenas que 

ocupa(ra)m o território sergipano. 

 

 Sensibilizar a população sobre a importância dos povos indígenas para a cultura 

sergipana. 

 

 Ampliar o espaço de diálogo entre os índios e a comunidade não indígena sergipana. 

 

Descrição da atividade: 

 

Entre 1981-1991, a pesquisadora Beatriz Góis Dantas, junto ao setor de Antropologia 

da Universidade Federal de Sergipe desenvolveu intensos trabalhos de pesquisa com o objetivo 

de realizar amostras pedagógicas, que resultou em exposições contendo acervo fotográfico e 

outros materiais produzidos por índios. As mostras circularam nas escolas de 1° e 2° graus, 



 

numa tentativa de integrar os três níveis de ensino como também informar e divulgar as 

pesquisas realizadas. 

A partir de 1988 o projeto passou a contar com a assessoria da Museóloga da USP, Maria 

Cristina de Oliveira Bruno, dando uma visão museográfica mais adequada. O trabalho resultou 

em nove exposições itinerantes, que circularam espaços como o Campus Universitário, Centro 

de Criatividade (1987), Hall da Agência Central dos Correios e Telégrafos (1983), O calçadão 

da Rua João Pessoa dentre outros espaços. 

Vinte e sete anos após a última edição do projeto desenvolvido pela Pesquisadora Beatriz 

Góis e o Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Sergipe, o Centro Cultural 

de Aracaju, convida Pesquisadores Sergipanos, entre eles Beatriz Góis, a realizar uma releitura 

de como vivem os Xokó, índios em Sergipe, sob a perspectiva da mostra “Índios: Ontem e 

Hoje”, realizada em abril de 1983, na Galeria Jordão de Oliveira. 

 

Quadro 1- Equipe de concepção e elaboração da Exposição. 

 

Nome Área de trabalho Atividade no projeto 

Heyse Oliveira Museóloga Expografia 

Patrícia Coutinho Historiadora Revisão de Texto 

Thiago Goettenauer Design Designer da Exposição 

Advanilson Castor Assessor Apoio de Montagem 

 

Quadro 2- Total de visitantes na Exposição. 

 

Período de Levantamento das Informações Localidade Visitantes Assinantes 

19 de abril à 05 de maio de 2018. 

Aracaju 29 

Interior de Sergipe 11 

Outros Estados 72 

Outros Países 2 

 Total: 114 

 

Período de Levantamento das 

Informações 

Grupos agendados/ 

Escolas 

Visitantes 

Assinantes 

19 de abril à 05 de maio de 2018. 

A exposição permanece até 25/05 
8 Grupos/Escolas 257 

 

  



 

 

FOTOS 

Foto da Exposição. Fonte: Heyse Oliveira, 2018. 

 

Foto da Exposição. Fonte: Heyse Oliveira, 2018. 

 

  



 

ATIVIDADE V 

 

Título da Atividade: Exposição “manifestações culturais em Sergipe”. 

Responsável: Heyse Oliveira 

Local: Museu Cidade de Aracaju- Prefeito Viana de Assis 

Período de execução da atividade: 10 de agosto à 31 de outubro de 2018. 

 

Objetivos Alcançados: 
 

1. Valorização da arte sergipana; 

2. Oportunidade para os artistas expor seu trabalho; 

3. Abordagens sobre elementos característicos das manifestações culturais em Sergipe. 

 

Descrição da atividade: 
A Fundação Cultural de Aracaju, através do Centro Cultural de Aracaju firmou parceria 

com a Associação dos Artistas Plásticos de Sergipe (Aaplasa) para juntos poder realizar para a 

comunidade Aracajuana uma exposição que reunisse algumas manifestações culturais do estado 

e lendas brasileiras. O projeto expográfico e montagem ficou sob responsabilidade da 

Instituição Centro Cultural de Aracaju, já a AAPLASA se comprometeu em trazer para a mostra 

27 obras de 25 artistas sergipanos que contam e resgatam a história dos grupos folclóricos de 

Sergipe  

 

FOTO 

 

 
Foto da Exposição “manifestações culturais em Sergipe”. Fonte: Heyse Oliveira,2018. 

  



 

EXPOSIÇÕES EXTERNAS 

 
ATIVIDADE I 

 

Título da Atividade: Exposição “Fotosentido” 

Responsável: Coletivo Sala Reboco 

Local: Cafeteria 

Período de execução da atividade: 09 à 25 de maio de 2018. 

 

Objetivos segundo o realizador: 
 

4. Fomentar uma comunicação mais democrática e inclusiva, abordando essa atividade 

enquanto mecanismo de percepção e leitura do mundo. 

Descrição da atividade: 
 

    Segundo a representante do Coletivo Sala de Reboco a exposição surgiu da parceria 

com o Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe (Ipaese), o projeto teve 

como objetivo capacitar 11 jovens surdos para fotografar. Depois de oito meses de estudo, o 

resultado será materializado na exposição intitulada 'Fotosentido', que teve abertura no dia 9 de 

maio, no Centro Cultural de Aracaju. 

FOTOS 

 
Foto da Exposição “Fotosentido”. Fonte: Heyse Oliveira,2018. 

 

ATIVIDADE II 

 

Título da Atividade: “Exposição: 13 noites com Antônio”. 

Responsável: CULTART 

Local: Cafeteria e Museu 

Período de execução da atividade: 01 à 30 de junho de 2018.  

 

Objetivos segundo o realizador: 
 

 Oportunidade para os artistas expor seu trabalho; 

 Abordagens sobre a história de Santo Antônio 

 



 

Descrição da atividade: 
    A Exposição “13 noites com Antônio”, aconteceu através da parceria entre a Fundação 

Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) e a Universidade Federal de Sergipe (UFS) representada 

pelo CULTART. O objetivo da mostra se configura na montagem de altares confeccionado por 

13 artistas ou associações de artistas em louvor ao santo Antônio. Além da exposição os 

visitantes que frequentaram o espaço puderam realizar orações durante os 13 dias 

correspondentes ao trezenário, sempre as oito horas da noite. 

FOTOS 
 

 
Foto da Exposição 13 noites com Antônio. Fonte: Heyse Oliveira,2018. 

ATIVIDADE III 

 

Título da Atividade: Exposição “Revele seu amor por Aracaju” 

Responsável: Gabriela de Souza Cabral 

Local: Cafeteria 

Período de execução da atividade: 14 à 17 de agosto de 2018. 

 

Objetivos segundo o realizador: 
 

5. Valorização da cidade através da fotografia; 

6. Revelar belas imagens em locais de valor histórico, turístico e cultural; 

7. Demonstração de amor e reconhecimento pela cidade de Aracaju; 

8. Descoberta de novos talentos na fotografia de rua de Aracaju; 

9. Selecionar e expor os mais belos registros para o público em geral que possa admirar e 

reconhecer as belezas da cidade. 

 

 

 

 


