
 

 

O ECOMUSEU DO CIPÓ visa construir um plano museológico 

comunitário, buscando a participação de diferentes 

representações locais, trabalhando com o conceito de 

“cultura viva”, patrimônio vivenciado no cotidiano pela 

comunidade, com os seus saberes, suas relações de afeto, de 

poder e de luta. 

Seu objetivo é desenvolver programas de preservação e 

recuperação dos patrimônios naturais, históricos e culturais 

da Serra do Cipó, visando à emancipação, a sustentabilidade 

e a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, a partir da 

gestão participativa e da valorização da memória coletiva. 

Atualmente possui projetos aprovados na Lei Federal de 

Incentivo à Cultura – Rouanet e Lei Estadual de Incentivo á 

Cultura de Minas Gerais – dedução de ICMS.                             

Seja parceiro dessa ideia! 

FAZENDA DO CIPÓ – Serra do Cipó/MG 

Possui um conjunto arquitetônico do século XVIII e moradores importantes na manutenção das tradições seculares 

da Serra do Cipó. Foi a primeira fazenda da região e ainda hoje é frequentada para a celebração de missas, cantos e 

comemorações pelos moradores da região, justificando seu tombamento no nível municipal em 1996. Possui 

senzalas, capelas, casas coloniais, antigos maquinários, natureza preservada e o Rio Cipó nas suas margens. 

Atualmente é a sede do Ecomuseu do Cipó, local de intervenções culturais, educacionais e patrimoniais, tornando-se 

a Fazenda uma referência para as doze comunidades quilombolas e rurais que vivem no seu entorno, e também 

turistas do Brasil e exterior. 

 

 



VISITAS MEDIADAS - Trilhas Ecológicas, Históricas e Culturais

As visitas orientadas pelo Ecomuseu do Cipó na Fazenda do Cipó têm por objetivo compartilhar um pouco da 

história, cultura e a beleza natural da região da Serra do Cipó aos visitantes ou comunidade escolar. É possível 

através de trilhas eco pedagógica compartilhar um pouco do universo rural, com visita as edificações históricas, ao 

acervo do Espaço Cultural Nhá Rita, ter acesso ao Inventário Cultural “Arte e Memória Viva”, assistir manifestações 

culturais e/ou artísticas da região, observar e interagir com o céu noturno, fazer oficinas, refrescar no Rio Cipó, 

conhecer um pouco do cerrado preservado, além de vivenciar o cotidiano local e o diálogo com culturas seculares, 

através das artes e culinária. 

Marcando com antecedência é possível desenvolver pacotes personalizados, com alimentação e 

hospedagem, inclusive atendendo a demandas em diversas áreas: competências escolares, artísticas, lazer,                              

religiosas e/ou pedagógicas.  

Todas as ações do Ecomuseu do Cipó são focadas na promoção do ser humano integro e integrado com o 

mundo, contribuindo para a formação de cidadãos responsáveis e motivados para um mundo melhor e possível. 

 

 
 

 

 

 



PROPOSTAS GERAIS PARA INSTITUIÇÕES ESCOLARES E GRUPOS DE VIVÊNCIA 

Dia e horário sugerido: Dias de semana, durante o dia, mas marcando com antecedência pode-se ajustar ações 

nos finais de semana.   

 

Público: Público no geral de qualquer idade.  

 

Atividades que podem ser desenvolvidas pelo Ecomuseu do Cipó regularmente: 

A partir da necessidade da instituição escolar é possível pensar um roteiro baseado nas áreas do conhecimento e no 

tempo disponível para a visita. Normalmente desenvolvemos passeios de meio turno, um dia inteiro ou até dois dias 

de atividades extracurriculares. Abaixo algumas ações desenvolvidas regularmente pelo Ecomuseu: 

- 01 Visita Mediada na Fazenda passando por edificações históricas. Pontos: Casa grande (cozinha de 400 anos e 

cômodos no geral da casa), Capela de São José, Senzalas, Antiga Venda e apreciação do Rio Cipó.  

- 01 Visita mediada ao acervo do Espaço Cultural Nhá Rita, criado em 2005 na senzala. No momento, com nova 

exposição “História, Memória e Entrelaçamentos na Fazenda do Cipó”. 

- 01 Café Colonial servido na Casa Grande feito pelos moradores locais OU 01 Noite de Caldos com Viola com 

torradas e cheiros verdes OU 01 Almoço simples baseado nos tropeiros OU 01 Mesa de Frutas e Sucos da Estação.  

- 01 Breve Exposição do que é o Ecomuseu do Cipó, seu papel como agente multiplicador da memória e sua trajetória 

empreendedora pelas políticas públicas, terceiro setor e comunidades. Com fotos e exposições de alunos. 

Finalizando com uma caminhada na Sede (bambuzal e bosque).  

- 01 Cinema rústico (na parede da Casa Grande ou Senzala), do recém lançado Inventário “Arte e Memória”, filme 

feito com as comunidades locais do Cipó. Trechos na internet no canal do Ecomuseu do Cipó no Youtube. 

- 01 Oficina prática de Cantos, Brincadeiras, Ritmos e Patrimônio do Cipó (duração de 30 minutos ou 01 hora). 

- 01 Apresentação de Manifestação cultural e/ou artística da região.  

 
- 01 Observação do Céu, a partir das 17h, com oficina didática e observação através de instrumentos específicos. 

(detalhes solicitar material)  

 

Observações: 

- Não trabalhamos com transporte.  

 

- Para as ações que envolvem alimentação, mínimo de 05 pessoas.  

 

- Caso haja mudança no número de participantes avisar com três dias de antecedência ao Ecomuseu. 

 

 - Qualquer um dos pacotes deverá ser pago no dia do evento em dinheiro, com exceção a pacotes que envolvam 

alimentação, depositar metade do valor em conta indicada pelo Ecomuseu uma semana antes da data contratada.  

 

 - Poderão ter descontos especiais em pousadas parceiras ao projeto todos os grupos que contratarem algum dos 

pacotes do Ecomuseu, informando com antecedência o interesse.  

 

- Em casos especiais, poderão alguns grupos escolares, dormir na Fazenda do Cipó. Número máximo de 16 pessoas. 

 

 



  

MODELO DE ROTEIRO COM INSTITUIÇÕES ESCOLARES - 01 DIA DE ATIVIDADES 

A partir do estudo sobre o período colonial no Brasil e as influências da África em nossa cultura e história 

dentro das instituições escolares, pensou-se um roteiro onde os alunos iram vivenciar uma rotina rural e bastante 

ligada ao período dos bandeirantes, escravocrata e colonial. Conheceram um museu vivo, que acontece no dia dia-a-

dia dos moradores, suas lutas, festas e conquistas. Iram conhecer um antigo rancho dos bandeirantes, casas 

coloniais, senzalas, antiga fábrica de sabão de coquinhos de macaúba, capelas, peças e documentos históricos, a 

cultura de comunidades negras, além do cerrado preservado e o imponente Rio Cipó. Os moradores contribuirão 

com suas histórias e será oferecido um café e almoço colonial na Casa Grande.  

ROTEIRO SUGERIDO 

9h – Chegada dos alunos, acomodação e será servido o café colonial. 

10h30 – Tour histórico e cultural pelas edificações da Fazenda. 

11h30 – Visita ao Espaço Cultural Nhá Rita / Casa Grande / Jogos sobre a história da Fazenda e sua cultura.                                                        

13h – Almoço colonial. 

14h – Trilha ecológica, caminhos abertos pelos escravos e o Rio Cipó. 

14h30 – Arte ao ar livre: cada criança irá ganhar um pano cru e uma caneta para tecido, onde irão desenhar um 

pouco do que aprenderam no dia, conduzidos por uma prática desenvolvida nas escolas da região. Também poderá 

ser convidados moradores das comunidades para fazerem uma pequena apresentação artística. 

15h30 – Exibição de pequenos vídeos do Ecomuseu, discussões e encerramento. 

16h30 – Retorno BH 

ORÇAMENTO SIMPLIFICADO 

Passeio histórico cultural e trilha ecológica + monitores de apoio + café colonial + almoço colonial e materiais para a 

prática artística que levarão ao final para casa.  

 

Total por aluno: R$70,00 (valores podem ser negociados a partir da quantidade de alunos participantes) 

 

 

 

Contatos: 31 99741-1065 | 31 3718 7120 | ecomuseudocipo@gmail.com   

 

www.ecomuseudocipo.com 
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