O Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM
Apresenta o

Seja um articulador!
Se você é engajado na área de Educação
em Museus e tem interesse em mobilizar
sua comunidade sensibilizando-a a participar das discussões contribuindo para a sua
construção, você pode ser uma articulador
do PNEM.

Como?

Contatos
pnem@museus.gov.br

PROGRAMA
NACIONAL
DE EDUCAÇÃO
MUSEAL

(61) 3521-4415/4403

Você pode atuar nos mais diversos espaços, estimulando, divulgando, reunindo e
organizando propostas, tanto nas redes
sociais virtuais, reuniões com interessados, encontros locais, envio de e-mails,
articulação com organizações e redes etc.
Caso queira formalizar essa atribuição,
manifeste seu interesse enviando um email para pnem@museus.gov.br

PNEM

Por que construir um Programa
Nacional de Educação Museal?
A fim de fortalecer e sistematizar demandas e diretrizes para o campo de educação
nos museus, o Instituto Brasileiro de Museus abre ao público a formulação de um
Programa Nacional de Educação Museal –
PNEM.

Eixos
O programa é estruturado em nove (9) eixos temáticos que representam temas estratégicos para
o campo museal, em especial para a Educação em
museus, são eles:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Perspectivas conceituais;
Gestão;
Profissionais de Educação Museal;
Formação, capacitação e qualificação;
Redes e parcerias;
Estudos e pesquisas;
Acessibilidade;
Sustentabilidade;
Museus e Comunidade.

Blog
Foi criado um espaço virtual para consulta pública
e envio de propostas para que todos pudessem de
forma colaborativa participar da construção do
PNEM. Os fóruns virtuais de discussão já se encerraram mas o Blog continua ativo como espaço de
difusão e intercâmbio.

http://pnem.museus.gov.br
Os objetivos do PNEM são: favorecer a realização das práticas educacionais em instituições museológicas, fortalecer a dimensão educativa em todos os espaços do museu e subsidiar a atuação dos educadores.

A próxima etapa de participação será por meio de
encontros regionais em que se discutirão as propostas enviadas ao Blog e que foram sistematizadas pelos coordenadores de cada Grupo de Trabalho.

Novidade!
O Blog do PNEM contará com um Banco
de Práticas Educativas.
Convidamos todos os articuladores, educadores e demais interessados a compartilhar conosco suas atividades e ações
educativas aplicadas no campo da educação museal.
Contribua com a sua iniciativa!
Para participar, basta enviar um e-mail
para pnem@museus.gov.br e preencher
uma formulário com algumas perguntas
sobre sua prática educativa. Seu projeto
pode ser publicado no Blog e compor o
acervo de práticas inovadoras.

