Atua na conservação, restauração e gestão de patrimônio histórico
material e imaterial, visando, em parcerias com entidades públicas e
privadas, à preservação e manutenção de bens culturais para a
humanidade.

PROJETO CULTURAL – CERTIFICAÇÃO DA FAZENDA SANTANA ATRAVÉS DA
ONG HERITY
A HERITY, acrônimo formado pela união das palavras Heritage (Patrimônio) e Quality
(Qualidade), é uma organização não governamental (ONG) com sede em Roma. Foi fundada
em 09 de Dezembro de 2000, como resultado de sete anos de trabalho do Comitê
Internacional para a Gestão de Qualidade do Patrimônio Cultural.
A ONG atua partindo de critérios cientificamente aceitos fornecendo informação que
permitem ao público decidir se deve ou não visitar um local que é patrimônio cultural, ao
mesmo tempo, encoraja os proprietários e gestores de locais que são patrimônio cultural a
preservar o patrimônio cultural que gerem.
O Instituto Educa Brasil, em parceria com a Herity promoveu no mês de outubro a visita de
avaliação da Fazenda Santana, patrimônio localizado em São Sebastião tombado pelo
CONDEPHAAT, com o objetivo de promover a relevância histórica que àquele patrimônio
possui.

PROJETO DE ORGANIZAÇÃO E APOIO FESTA DE SANTANA E ELABORAÇÃO
DA CONCERTADA
O Instituto Educa Brasil atua desde 2002 como organizador e mantenedor da tradicional Festa
de Santana que ocorre na cidade de São Sebastião. No mês de julho, é realizada a tradicional
Festa, dedicada a Padroeira Sant’ana, a qual foi uma das mais importantes festas religiosas da
cidade em décadas passadas e é realizada até os dias atuais sem perder a tradição.
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O presente projeto tem o objetivo de documentar e instrumentalizar a Festa de Sant’ana como
patrimônio imaterial. O IEB atua na organização e manutenção da Festa e têm conseguido
disseminar o conhecimento sobre a mesma para participantes e ao mesmo tempo documentar
o acontecimento e fazer permanecer as particularidades da festa, tais como: a lenda do hino,
as comidas típicas servidas nas feirinhas, a consertada, Boi-investe, fogueira, barracas e a
missa de Santana.
O IEB também atua na elaboração da bebida típica da festa. A consertada é uma bebida
produzida artesanalmente para o consumo durante as festividades, oferecida para amenizar o
frio do mês de julho. Produzida a base de cachaça e algumas ervas que ficam em conserva
durante um ano é elaborada com moradores locais e tem apoio do IEB.

PROJETO - DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO – FAZENDA SANTANA
O IEB em parceria com o Centro Experimental de Desenvolvimento Sustentável - CEDS,
iniciativa foi desenvolvido o PROJETO - DIAGNÓSTICO ARQUEOLOGICO – FAZENDA SANTANA
que teve como objetivos avaliar o potencial arqueológico da Fazenda Santana, bem como
fornecer subsídios para a compreensão da ocupação do lugar, com informações sobre
superposição de ocupações, manchas de material arqueológico e estado dos vestígios
arquitetônicos encontrados e catalogados.
- Diagnóstico Arqueológico, conforme Portaria nº 01, do IPHAN, de 27.01.2010.

PROJETO – ZONEAMENTO ARQUEOLÓGICO COM BASE NA ARQUEOLOGIA
DA PAISAGEM – FAZENDA SANTANA
A partir dos resultados obtidos através do diagnóstico arqueológico da fazenda Santana, será
possível, através da técnica da arqueologia da paisagem, que se baseia no estudo da
arqueologia, arquitetura e patrimônio material/imaterial, será possível realizar um estudo mais
aprofundado das características históricas deste tão antigo sítio.
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