
museu educador
memória, sustentabilidade 
e vivências no cotidiano
março 2021 a março de 2022 



100% 
gratuito

acesso a bens culturais e 
a oportunidades 

educativas extra-muros 
das escolas públicas

dar visibilidade e 
protagonismo a 

professores e alunos 
de escolas públicas 

na produção de bens 
culturais

valorização da 
vida, da 

cultura e do 
ambiente na 
cidade de São 

Paulo



Esta é uma proposta que 
visa estimular a 
democratização do 
acesso à cultura por meio 
do oferecimento de 
vivências culturais 
gratuitas a crianças e 
jovens de São Paulo, o 
estímulo à incorporação 
de atividades culturais no 
cotidiano de escolas 
públicas e o despertar de 
jovens para aspectos 
culturais de sua realidade, 
valorizando seu próprio 
território.

propósito

Por meio de uma parceria 
com a Casa-Museu Ema 
Klabin, localizada no 
Jardim Europa.

como?

Alunos e professores de 
quatro escolas públicas 
localizadas no extremo 
sul da cidade de São 
Paulo. 

com quem?



Material 
teórico-metodológico 
do curso Museu 
Educador voltado a 
professores, com 
conteúdos e 
metodologias de 
ensino-aprendizagem 
sobre museu, 
patrimônio histórico e 
cultural, vivências 
culturais, 
sustentabilidade e 
cidadania. 
Será um instrumento 
com grande potencial 
de replicação em 
outras escolas e 
contextos.

objetivos

O curso Museu 
Educador irá preparar 
os professores para 
adotar práticas 
educativas voltadas à 
apropriação e 
produção cultural e ao 
estímulo à cidadania 
entre os jovens das 
escolas participantes.
Serão 36h de formação 
para cerca de 40 
professores. 

O projeto ampliará o 
acesso à cultura na 
cidade por meio de 20 
vivências culturais na 
Casa-Museu Ema 
Klabin, para cerca de 
800 alunos do Ensino 
Fundamental II de 
quatro escolas 
públicas de São Paulo, 
propiciando 
experiências de 
educação fora dos 
muros da escola, 
integrando memória, 
cultura e meio 
ambiente.

Exposição dos 
resultados do projeto 
com evento de 
lançamento.
Os alunos e 
professores 
participantes do 
projeto serão aqui os 
protagonistas na 
produção de bens 
culturais. Será uma 
oportunidade de 
valorização da 
memória e da cultura 
das comunidades onde 
as escolas se inserem.



o instituto

O Instituto SIADES tem 
como missão transformar 
realidades em direção à 
sustentabilidade por meio 
da educação ambiental e 
do engajamento 
comunitário.

são quase

 duas décadas 
atuando pelo 

desenvolvimento 
sustentável por meio 
de estudos e projetos 

socioambientais

nossas ações já 
atingiram cerca de

4 mil pessoas
 entre projetos com 
parcerias públicas e 

privadas



o instituto

2005
SVMA/SP
Professores 
escolas 
públicas

2009/2010
Fundación 
Carolina 
Mudanças 
climáticas 

2014
Natura 
Parecer 
técnico em 
embalagens

2015/2016
SVMA/SP
Formação de 
polos de 
educação 
ambiental em 
parques

2016/2017
Semasa 
Formação  
professores

2017/2018
CPRH/PE 
Unidades de 
Conservação

2018
Franco da 
Rocha 
Jovens e 
resíduos

2018/2019
FBB 
Moradia urbana

2019
Semasa
Coletivos 
ambientais

2019
Iclei
Riscos e 
vulnerabilidades 
climáticas e 
estratégia de 
adaptação do 
município de 
Recife, PE

2020
PNUD
Gestão de risco e 
desastre no Brasil

2020
Fehidro
Adaptação



o instituto

2015/2016
SVMA/SP

criação do polo de 
educação ambiental no 
Parque Municipal Lions 
do Tucuruvi e do Nabuco



o instituto

2005
SVMA/SP

2009/2010
Fundación 
Carolina

2014
Natura

2015/2016
SVMA/SP

2016/2017
Semasa

2017/2018
CPRH/PE

2018
Franco da 
Rocha

2018/2019
FBB

2019
Semasa

2019
Iclei

2020
PNUD

2020
Fehidro

conexões na mata atlântica: uma rede 
de oportunidades para a conservação 
(Semasa - Santo André, SP - 2019)



a casa museu Ema Klabin

A Casa museu Ema Klabin 
é uma fundação cultural 
sem fins lucrativos, 
sediada na cidade de São 
Paulo, declarada de 
utilidade pública, criada 
para conservar, pesquisar 
e divulgar a casa, a 
coleção de arte e a 
memória da 
colecionadora Ema 
Klabin, que ainda em vida 
decidiu que sua coleção, 
casa e jardim deveriam 
ser um polo de reflexão e 
divulgação da cultura.

Aberta ao público desde 
2007, a Fundação oferece 
uma variada 
programação, incluindo 
apresentações musicais, 
intervenções artísticas, 
cursos, palestras, visitas 
mediadas e ações 
educativas.



Desde 2015, mais de 3 mil pessoas 
participaram das mais de 170 oficinas, 
cursos, palestras e exibições 
realizadas, muitas das quais em 
parceria com o Instituto Siades e outras 
instituições educacionais



apoie o projeto museu educador

Aprovado no ProMac entrega público alvo

Cerca de 800 crianças e 
jovens de 10 a 15 anos e 
40 professores de quatro 
escolas públicas 
localizadas no extremo sul 
da cidade de São Paulo 

Curso Museu Educador - 
formação de 36h voltada a 
professores

20 vivências culturais para 
cerca de 800 alunos na 
Casa Museu Ema-Klabin

Exposição dos resultados 
do projeto com evento de 
lançamento

Material 
teórico-metodológico do 
curso Museu Educador 



Vincular sua marca à

inclusão social

valorização cultural 

empreendedorismo 
jovem

geração de renda
 
responsabilidade social

visibilidade para o incentivador

Ter ampla divulgação em

redes sociais

sites 

blogs do Instituto 
SIADES, Ema Klabin  e 
instituições parceiras

Receber material 
produzido 

fotos

cartazes eletrônicos

entrevistas e vídeo com 
os resultados do projeto



como funciona?
Se uma empresa paga 
R$ 100.000 de ISS em 
determinado mês, pode 
transferir o apoio de 
23,52% desse imposto 
devido para projetos que 
tem o selo de renúncia 
fiscal de 85%.

como funciona o patrocínio Promac?

quem pode apoiar?
Qualquer pessoa física ou 
jurídica pagadora de IPTU 
e/ou ISS no município de 
São Paulo que esteja em 
situação de regularidade 
fiscal com a Prefeitura de 
São Paulo.

A empresa terá 
R$ 19.992 de abatimento 
fiscal

R$ 100.000 
devidos ao ISS

R$ 23.520 
ao projeto 

Museu 
educador

R$ 80.008 
finais para ISS



apoio a 420 pessoas
durante um ano

Contrapartida para o 
patrocinador:
01 workshop on line  sobre 
Sustentabilidade e 
responsabilidade 
socioambiental + material 
de apoio 
  

sua contribuição pode ajudar
muita gente no museu educador

apoio a 210 pessoas 
durante um ano

Contrapartida para o 
patrocinador:
01 palestra on line sobre 
Sustentabilidade e 
responsabilidade 
socioambiental

apoio a 840 pessoas 
durante um ano.

Contrapartida para o 
patrocinador:
01 workshop in company 
“Sustentabilidade 4.0: as 
empresas como 
protagonistas” + case do 
patrocinador

cota 1
R$ 60.000

cota 2
R$ 115.000

cota 3
R$ 230.000





institutosiades@gmail.com

institutosiades.org.br

@institutosiades

para nos conhecer mais

fernanda.guimaraes@emaklabin.org.br 

emaklabin.org.br

@emaklabin


