Relatório Anual de Atividades 2019
O Instituto Bubonem Cultural, teve em 2019 um ano de plena atividade
onde podemos destacar:
Inauguração da Exposição de Cédulas e Moedas do Brasil (Maio/2019)
Em julho de 2019 o Instituto
Bubonem Cultural desenvolveu a
exposição “Cédulas e Moedas do
Brasil”, um evento que conta a
história do Brasil através destes
meios de circulação desde o
período colonial até os dias atuais
incluindo as moedas recentemente
cunhas para a Olimpíada de 2014.
A inauguração da exposição contou
com a presença do Prefeito
Guilherme Gazzola, vários
vereadores e secretários além de
instituições como o Rotary Club,
CEUNPS, SESI e diretores de Colégios
Públicos e Particulares da Cidade.
A exposição tem o aval do MEC e do MinC, pela Lei de Incentivo a Cultura
e tem em sua programação o objetivo de atingir pelo menos 10.000
crianças e jovens em Itu e cidades vizinhas.

Exposição Cédulas e Moedas do Brasil na Prefeitura ( Maio e Junho/2019)
Após a inauguração a
exposição ficou por dois
meses sediada na
Prefeitura Municipal,
dando acesso mais de 40
escolas públicas e
privadas, atingindo mais
de 8.000 visitantes
somente nesta primeira
edição, devendo ainda se
repetir por pelo menos
mais 3 locais nos
próximos meses.

Exposição Cédulas do Brasil na Secretaria Municipal de Promoção Social (
Ago/2019)
Durante o mês de agosto de 2019 parte da exposição principal de cédulas
e moedas, fez um recorte das cédulas do Brasil desde o período
monárquico até as cédulas atuais, fazendo um tour pela história do Brasil
utilizando estas cédulas.

Palestras de Astronomia.
Em 2019 mais uma vez foi
desenvolvido um ciclo de
palestras sobre Astronomia e
Matemática envolvendo o
Colégio Anglo, o Rotary Club
de Itu e o Grupo Mosaico,
desta vez o grupo de São Paulo
que reúne em especial
senhoras e senhores da
terceira idade que se reúnem
mensalmente para assistir palestras dos mais diversos assuntos.
Exposição Cédulas e Moedas do Brasil Plazza Shopping
Embora realizada já em 2020,
esta exposição fez parte da
programação de 2019 e teve
uma montagem durante os
meses de janeiro e fevereiro no
Plazza Shopping Itu onde teve a
oportunidade de receber mais
de 1500 visitantes em 3
semanas de exposição. Parte
do Projeto de Lei de Incentivo e
apoiado pelo Ministério da
Cultura e com a participação de
Convênio com a CEUNSP que cede alguns estudantes para apoiar a
mediação com os visitantes.
Desenvolvimento de Material de Apoio
Ao final de 2019 O Instituto Bubonem Cultural desenvolveu também uma
série de material de apoio a alunos e professores sobre sua exposição.
Este material vai desde gravuras de personagens históricos e ilustrações a
material de apoio aos professores, disponíveis no site do Instituto que foi
reformulado para apresentar maior transparência dos trabalhos e
fornecer material para uso dos alunos, professores e coordenadores.

