I Charla de Prendas
Dia 31 de agosto de 2019
Este encontro visa reunir as prendas que representaram ao longo destes 31 anos de
existência do Prendado Estadual, e as que representam atualmente, o MTG de Santa

Catarina para uma roda de conversa, visando a valorização do trabalho realizado em prol
do Movimento em nosso estado, exposição de artesanatos e degustação de culinárias
típicas.
Embora muitos conheçam a palavra Charla, como sinônimo de “conversa
conversa à toa
toa”, este
encontro propõe outra conotação da palavra:
pala
Conversa agradável e de fundamento
fundamento.

Um

encontro para reunir as gerações de prendas estaduais de Santa Catarina nas diversas
categorias, que representaram, e ainda representam,
representam o movimento tradicionalista do
nosso estado.
Numa roda de conversa as prenda
prendas compartilharão suas experiências, farão relatos de suas
gestões e sobre o que aprenderam nessa trajetória, enquanto Prenda. Uma conversa
regada a comidas típicas, chás e muita troca de conhecimentos.
Faremos também, um Painel com o tema: O papel feminino
feminino no Tradicionalismo Gaúcho.
Além disso, os Peões da gestão atual do MTG/SC, farão uma exposição dos seus projetos
e compartilharão conosco deste momento que é muito importante para manter viva e
em desenvolvimento a função e valorização do Prendado no
no Movimento Tradicionalista.

Programação:
13 horas: Recepção
13h30: Abertura Oficial
Composição da mesa; execução dos hinos; oração e dinâmica.

14 horas: Charla em roda
Tema: Ser Prenda de faixa no Movimento Tradicionalista de Santa Catarina
Catarina: Desafios e
conquistas nestes 31 anos de história
história.
Cada convidada fará suas considerações acerca do tema, enquanto isso, as demais
participantes

poderão

se

inscrever

compartilhar suas experiências.

para

colocar

suas

opiniões,

ideias,

dúvidas

e

Cada convidada terá de 5 a 10 minutos para sua exposição. As participantes inscritas
terão 5 minutos para compartilhar, questionar ou opinar.

15 horas: Roda dos projetos
Apresentação dos projetos do Prendado, onde cada Prenda da gestão atual poderá
socializar seus projetos e dar visibilidade ao trabalho já realizado, além de ter o apoio das
demais prendas para a execução e aprimoramento das ideias.
Após as apresentações, as convidadas poderão fazer suas considerações.

16h15: Painel Temático -O papel feminino no Tradicionalismo Gaúcho
Representantes das Mulheres Tradicionalistas farão considerações acerca do papel feminino
no Tradicionalismo, bem como na sociedade, alinhando e concluindo a temática do
encontro com um levantamento de pontos sobre a valorização da mulher no MTG/SC
para a criação de um documento oficial do evento marcando os 31 anos de história do
Prendado Estadual.

17h: Encerramento: Dinâmica e mensagem final
17h15: Chá de confraternização
Neste momento de confraternização, teremos uma mesa com algumas iguarias típicas,
como cucas, bolos, broas e outros alimentos que representam a nossa culinária gaúcha e
serrana. E uma mesa com chás e ervas (com explicação de cada um), café e sucos.
Pedimos que cada região tradicionalista que participará do evento se articule, através do
Prendado, para levar um prato típico de sua região.

Exposições dos Projetos
Durante todo o evento estará disponível para visitação a Exposição dos projetos e
participações do Peões do MTG/SC- 2018-2020, por meio de banners, fotografias,
painéis, pastas e outros.

Importante: *Cada participante deverá levar como ingresso para o evento,um brinquedo
novo, que será recolhido na recepção do evento, para organização de doações a
instituições locais, em comemoração ao Dia da Criança no mês de outubro.
*A inscrição deverá ser realizada através do link .... para a melhor
organização do evento e emissão dos certificados.

*Em breve divulgaremos as convidadas confirmadas para as rodas e painéis.

Cristina Cardoso Rodrigues
Primeira Prenda Veterana do MTG/SC

Isadora Lemos
Primeira Prenda Adulta do MTG/SC

