
CENTRO DE MEMÓRIA ALFREDO LICURSI - ETEC. Dr. JÚLIO CARDOSO

PROGRAMAÇÃO

*23/09/2019 - 09h às 10h

ABERTURA - Visitação ao acervo permanente

•24/09/2019 - 14h às 20h30

EXPOSIÇÃO - Exposição de tapetes de retalhos da aluna egressa Olizete Bento

•25/09/2019 - 13h às 17h

OFICINA - Oficina de bordados (patwork)com a egressa do curso de Bordados a 

professora Joana Borini

•26/09/2019 - 09h30 às 16h

EXPOSIÇÃO - Exposição de fotos: O cotidiano da escola Técnica Dr. Júlio Cardoso.

•27/09/2019 - 09h40 às 16h

AÇÃO EDUCATIVA - Exposição de livros e frases que tratam a memória ambiental. 

Distribuição de mudas e sementes de plantas.



A participação do centro de memória na

Primavera dos Museus foi um momento ímpar para

a unidade escolar que pode contar com a visita de

um antigo diretor, a demonstração do trabalho de

uma egressa com materiais que seriam descartados

e o despertar do interesse dos alunos pela memória

do meio ambiente e o bem estar social.

CURADORA: JOANA CÉLIA DE OLIVEIRA BORINI



Abertura da Semana da Primavera com o ex 
diretor e que dá seu nome ao centro de 
memória Alfredo Licursi tem ao lado
esquerdo a professora Maria Medianeira e à 
direita a curadora do evento a professora
Joana Borini.

O diretor Alfredo está na
foto ao lado entre as
professoras Maria
Medianeira à esquerda e 
Cida Costa à direita,  o 
mesmo não visitava a
escola desde a década de 
1990. Nessa visita, nos
contou muita coisa sobre
a escola.



Exposição de tapetes de retalhos
A egressa Olizete Bento que está na foto ao lado
da aluna Lorraine Ranieri do curso Técnico em 
Secretariado, fez colocações sobre o período 
em que esteve na Etec. e fez curso de corte e 
costura.



Oficina de bordados e patwork

A professora Joana Borini fez a oficina com alunas do curso 
técnico em administração da esquerda para a direita Evelyn 
Oliveira, Larissa Rocha e Anelisa lourenço, Posteriormente, 
ensinou as senhoras que cuidam da limpeza da unidade



Exposição de fotos do 
cotidiano

Exposição de fotos: O cotidiano da escola 
Técnica Dr. Júlio Cardoso

A exposição demostrou fotos de 
diversos períodos com formatura na 
década de 1930 e fotos atuais dos 
últimos três anos



Exposição sobre memória Ambiental trouxe para os
alunos uma reflexão sobre o passado, presente e futuro
do meio ambiente e sociedade de modo a se pensar em
ações presentes em detrimento de um futuro melhor. 
Na foto abaixo da esquerda para a direita estão as aluna
do Ensino Médio Raquel Alvarenga e as alunas do Curso
Técnico em Administração Integrado ao Ensino Medio 
Izabelas Lucas e Stéfani Gabiatti.

Exposição de livros e frases que tratam a memória 
ambiental. Distribuição de mudas e sementes.



CONSIDERAÇÕES

• A Primavera de Museus
proporcionou momentos nostálgicos
em foram contadas histórias e fatos
que ocorreram na unidade escolar.

• Proporcionou o encontro de
gerações, demostrando a seriedade
e os efeitos dos estudos na Etec.

• Promoveu a visibilidade do Centro
de Memória da Etec. Dr. Júlio
Cardoso a nível nacional ao
apresentar o cronograma de
atividades no centro de Memória.


