
PROJETO



IDEA
É um plano estratégico, um 
documento que define a 
concepção, os objetivos da 
instituição, e alinha, por meio de 
um planejamento, seus 
programas, seus projetos e suas 
ações

É um complexo que pode 
reunir diversos espaços, 
presenciais e virtuais, com 
diferentes ofertas de 
elementos, documentos e 
outros da história local

Criar um ecomuseu interativo 
sobre a história da cidade de 
Águas de São Pedro

DESEJO

CONCEITO

Os membros da comunidade 
tornam-se atores do 
processo de formulação, 
execução e manutenção do 
ecomuseu com assessoria de 
um Museólogo

01

02

03

PLANO MUSEOLÓGICO

A INSTITUIÇÃO
Será um Museu Municipal e a 
sociedade pode criar uma 
associação de amigos do 
ecomuseu ou ser representada 
por entidade que tenha 
objetivos culturais
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Ecomuseu é focado na 
identidade de um lugar 



SECRETARIA DE
TURISMO

PARCEIROS

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA

COMUNIDADE
PROGRAMA
DL TURISMO



MUNICÍPIO 

;

ACONTECEU

Secretaria de Turismo conheceu o acervo do Dr. Antonio Moura 
Andrade e propôs criação de grupo para análise de viabilidade de 
um museu

PROAC 
Foi apresentado projeto de catalogação de documentos ao
Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura do Estado 
de SP. Não foi aprovado. Mas grupo de análise sinalisou de 
forma positiva à criação de um museu em Águas de São Pedro.

SISEM 

JUL 
21

OUT 
21

JAN 
22

Representante do Sistema Estadual de Museus, Adriana 
Azzolino,  visita acervo do Dr. Antônio Moura Andrade e oferece
assessorial inicial para a criação de um museu

VISITA TÉCNICA
Secretário de turismo e pessoas da comunidade realizam visita
técnica ao Museu de Limeira para compreender o processo de 
planejamento e gestão do museu e o equipamento Reserva
Técnica

JAN 
22



PRÓXIMOS PASSOS

GRUPO 
ECOMUSEU

Definir 
metodologia 
de trabalho

LEGISLAÇÃO
Oficializar 

Grupo 
Ecomuseu e 
criar Lei do 
Ecomuseu

PLANEJA
MENTO
Elaborar Plano 
Museológico 

REGIMENTO
Elaborar 

regimento 
interno do 
Ecomuseu

FÓRUM
Criar um 

Fórum para o 
desenvolvimen
to da proposta 

junto à 
comunidade



Realiza o planejamento e 
gestão do projeto. 

Prefeitura define os 
participantes

GRUPO
ECOMUSEU

GRUPO
DE PROJETOS

FÓRUM
ECOMUSEU

P1 P3
P2

GOVERNANÇA 

Grupos de projetos se 
formam à partir de 

necessidades e qualquer 
pessoa da comunidade 

pode participar

O Fórum é um espaço para 
compartilhar todo o processo 

de desenvolvimento do 
projeto e é aberto a toda a 

comunidade  



O secretário de Turismo de Águas de São 
Pedro, César Siboldi, em reunião com a 
equipe de Cultura da cidade de Limeira. A 
gestora do museu Adriana Azzolino, o 
empresário Antônio Andrade e o presidente 
do Comtur, Jorge Carlos Silveira Duarte.

O objetivo é apoiar iniciativas de instalação, modernização e difusão da história 
de Águas de São Pedro, além de buscar parcerias junto ao grupo técnico do 
SISEM (Sistema Estadual de Museus), vinculado à Secretaria Estadual de Cultura e 
Economia Criativa.

JAN 
22



Profissionais da área da cultura e do 
turismo realizaram visita técnica ao 
Museu Major José Levy Sobrinho. 
Recepção de Adriana Azzolino
gestora do Museu 

JAN 22

Conhecendo o espaço Reserva 
Técnica, local onde chegam os 
matérias, são catalogados e 
salvaguardados


