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I – Organizar grupos e subgrupos de trabalho, orientado pela equipe do Centro de
Memória, compostos de professores, funcionários, alunos, ex-participantes da
comunidade escolar e outros que se interessem.
Atividade 1- Promover a integração de professores, propondo situações-problema
e/ou temas relativos às habilitações, a partir da análise de documentos
a eles referentes, e estimulando à pesquisa.

Atividade 2: Divulgar a existência do Centro de Memória da Escola e as
possibilidades e oportunidades apresentadas pelo mesmo às
comunidades interna e externa.
Neste período participamos do Dia de Fazer a Diferença, dia 1 de dezembro,
promovido pelo jornal Folha de S. Paulo, apresentando os projetos pedagógicos e
voluntários da escola, e aproveitamos esse momento, para incluir nessa apresentação
alguns dados sobre a história da escola, conforme mostra o anexo.

Atividade 3 - Organizar visitas monitoradas para os alunos da Escola como forma
de conscientização da importância do Centro de Memória e estímulo
à utilização do espaço e à participação com trabalho voluntário nas
atividades relativas à organização do Arquivo e alimentação do
Banco de Dados.
Temos recebido alunos internos e externos à escola, somente com horário agendado,
em função da reforma da escola. Nesse período a arquiteta Cristina da Companhia
Paulista de Obras e Serviços, esteve no Centro de Memória, duas vezes, na primeira para
verificar as plantas do prédio disponíveis, no entanto, constatamos que as que dispomos
são cópias do material que se encontra na CPOS. Em 11 de dezembro a Cristina
fotografou xxxx fotos do acervo iconográfico, principalmente do Álbum “Aspectos das
Exposições de Trabalhos realizados na Escola Carlos de Campos”, no período de 1928 a

1951, pois as fotografias desse álbum têm uma riqueza de detalhes importante para
restauração do prédio de 1930. As cópias dessas fotografias estão em anexo.
II – Realizar Oficinas de Capacitação e Mutirões de Trabalho Voluntário para
promover atividades relacionadas com o tratamento documental do Arquivo
Histórico.
Em função da reforma da escola não realizamos oficinas de capacitação ou mutirões
de trabalho voluntário no Centro de Memória, essa atividade foi suspensa nesse período,
exceto a transferência de toda a louça de porcelana e os copos e taças de cristal, da
estante para o arquivo de documentação, provisoriamente, devido a reforma das salas do
Centro de Memória.
Estão retirando a pia e torneira da sala de consulta e o quadro negro. Todo o sistema
de fiação elétrica foi modificado, passando a ficar exposto.
Nesse período participamos de um curso de capacitação com o objetivo de
promover no próximo ano atividades de animação cultural promovido pelo Arquivo do
Estado: Como desenvolver políticas de ação cultural e educativa em arquivos,
ministrado pela Dra. Heloísa Liberalli Bellotto, em 28 e 29 de novembro.
III – Divulgação do Centro de Memória
Atividade 1 – Realizar, no mínimo, um concurso, uma exposição, uma festa
comemorativa e uma apresentação artística durante o semestre.
No dia 9 de novembro participamos do Fórum do Brás como representante da Escola
Técnica Estadual Carlos de Campos, aproveitamos esse momento, para informar que a
escola tem um Centro de Memória, com documentação e um acervo fotográfico desde a
sua fundação, em 1911. Reafirmando o nosso interesse em continuar participando de
atividades voluntárias junto às escolas do bairro.
Nesse Fórum estava presente a subprefeita e seus assessores, pois o Brás deixou de
pertencer a Sé e passou para a subprefeitura da Mooca. O que mais preocupa os
moradores é o fato de desde 2000, uma unidade da FEBEM, que acolhe 600
adolescentes infratores, estar estabelecida do lado da Estação de trem do Brás (esta será
restaurada). Esses moradores têm medo de rebeliões desses menores. Outra questão
muito discutida foi o espaço da Camelodromo, não utilizado, pois os camelos preferem o
Largo da Concórdia, hoje existem 2000 ambulantes nesse local. A sra.Yeda, Diretora da
Creche Vereador , que fica do lado desse Camelódromo, sugeriu criar no local um
Centro de Convivência, com biblioteca e salas de lazer, mas com funcionários
trabalhando no local, de forma a tornar esse espaço num pólo cultural. A subprefeita
informou que administra seis bairros, sendo que o Brás tem 25000 habitantes e o Pari

15000. Informou que nos últimos dez anos houve um decréscimo na população do Brás
em 25% e no Pari, 30%. A sua gestão pretende criar o EcoPonto embaixo do viaduto
Bresser para a Coleta Seletiva de Lixo.
Em 27 de Novembro, realizou-se na escola uma coleta de alimentos para a campanha do
Natal sem Fome, promovido pela Ação da Cidadania. Infelizmente, conseguimos
arrecadar somente 50 kg de alimentos. Para promover internamente o evento, os alunos
da disciplina Tecnologia e Meio Ambiente, entrevistaram 364 alunos, por meio de uma
enquête, dentro do projeto Memória, Resgate e Preservação, tendo por objetivo primeiro
chamar atenção dos entrevistados para participarem da campanha de arrecadação de
alimentos, e secundariamente, coletar dados a respeito da comunidade interna. Essa
informações serão tabuladas e divulgadas posteriormente.
Atividade 2 – Promover visitas monitoradas a alunos do Ensino Básico de pelo
menos três escolas da cidade, durante o ano corrente.
Suspensa no período de novembro a dezembro de 2002.
Atividade 3 – Organizar Jornal Mural (mensal) ou Jornal Impresso (bimensal).
Assim que concluírem a reforma, pretende-se colocar um mural, na parede externa do
Centro de Memória, para anexar o Jornal Mensal do Centro de Memória da Carlos de
Campos.
Anexo, informações sobre o Brás, requisitadas para a Reunião de 10 de dezembro na
CETEC com a coordenação do projeto.
São Paulo, 16 de Dezembro de 2002.
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