
Ementa – “Tecendo memórias”  

 

Datas e horários  

De 03 de novembro a 02 de dezembro  

 

Carga horária: 20 horas  

O curso online ficará disponível durante 30 dias.  

O participante após a efetivação da inscrição receberá login e senha de acesso à plataforma 

específica do curso. Poderá acessá-lo em qualquer horário a fim de que possa se organizar 

da forma que melhor lhe convier.  

 

Formadores: Lia Cristina Lotito Paraventi 

 

Objetivos Gerais  

 

Com foco na autoria esse curso possibilita um mergulho no universo de narrativas, 

memórias e construção de história pessoal. 

 

Pautado no conceito Tecnologia Social da Memória, na vivência de uma unidade 

metodológica e na perspectiva de que cada pessoa pode ser produtor, guardião e difusor de 

sua própria história propõe iniciativas de registro de memórias para a ampliação do número 

de autores da história. 

 

Produzir novas histórias permite repensar e reordenar padrões e valores muitas vezes 

assumidos como absolutos, fortalecendo a compreensão e a conexão entre pessoas.  

 

 

  



Metodologia 

 

O curso é pautado na Tecnologia Social da Memória que utiliza estratégias para apropriação 

dos conceitos e metodologia de registro de histórias; criação de coleções no portal Museu 

da Pessoa; uso das histórias de vida disponíveis em seu acervo, além de ferramentas de 

comunicação nos diferentes ambientes on line. 

 

Na modalidade a distância o curso é assíncrono, sendo que as devolutivas do formador são 

individuais ou em grupo. 

 

É composto das seguintes atividades práticas a serem desenvolvidas pelo participante: 

 

- Navegar é preciso – conhecendo o Museu da Pessoa 

- Compartilhando impressões 

- Produção de linha do tempo pessoal 

- Produção de história 

- Construção e publicação de acervo 

- Construção de uma coleção de histórias  

 

A participação dos alunos e as atividades realizadas, são avaliadas pelo formador, por meio 

dos registros efetuados nos diferentes ambientes do curso e pela entrega das produções 

indicadas em cada atividade. 

 

Conteúdo  

 

- Toda pessoa tem uma história pra contar 

- Introdução ao universo das narrativas 

- Tecnologia Social da Memória - do que estamos falando? 

- Onde começa nossa história 

- Linha do tempo: uma revisitação atual 

- Aqui eu sou o autor 

- Compartilhando meu acervo digital 

- Minha coleção de histórias Certificação  

 

A certificação expedida pelo Museu da Pessoa aos participantes é referente à totalidade 

do curso desde que sejam cumpridas satisfatoriamente todas as atividades propostas. 

 

Contato: educativo@museudapessoa.net 

 

  

http://www.museudapessoa.net/pt/buscar/conteudo/colecao
mailto:educativo@museudapessoa.net


Currículo dos formadores 

 

 

Lia Cristina Lotito Paraventi 

 

Mestre em Direção e Gestão Educacional no novo entorno digital - com uso das TIC pela 

Universidad Autónoma de Madri. Foi Professora Titular de Português de Ensino 

Fundamental e Médio e Diretora de Escola na rede pública. Coordenou por 11 anos o 

Programa de Informática Educativa e implementou do Programa Aluno Monitor e o projeto 

As Mídias no Universo Infantil da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. De 2012 a 

2014, trabalhou na Fundação Telefônica implementando e coordenando o projeto Escolas 

Rurais Conectadas. Atualmente, aposentada, é formadora e coordena os cursos on line do 

Museu da Pessoa. 


