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Conhecer a história da cidade e seu processo constitutivo 
é saber que cada indivíduo faz parte deste processo como 
ser ativo. É o caminho para a criação de uma identidade, 
primeiramente para com o seu local, depois regional e 
finalmente atingir a identidade nacional.
A Agenda de Eventos Socioambientais foi criada com o 
objetivo de oferecer gratuitamente visitas guiadas para os 
acadêmicos da Faculdade Prime na cidade de Campo 
Grande - MS. Dessa forma, os alunos podem saber sobre 
eventos de seu interesse e participar pois, participando, 
poderão ocupar melhor esses espaços, para dar voz à 
sociedade e tomar posição diante das grandes questões.
Estudar e conhecer o lugar onde mora significa 
compreender as relações que ali acontecem e sua relação 
entre escalas global, regional e local. Nossa meta é 
mostrar um pouco da história da cidade, o que ela tem de 
melhor e a importância da preservação do patrimônio 
histórico e cultural.

Contamos com a sua presença!
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Visitação Guiada

Aquário do Pantanal 

Agendamento | 19/08/2022
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Aquário do Pantanal 
Atual Bioparque Pantanal é o maior laboratório de peixes 
pantaneiros do mundo, com 150 tanques ativos que 
abrigam 220 espécies de peixes neotropicais: 151 
espécies pantaneiras; 55 da Amazônia; 14 africanas e 
outras da Oceania, Ásia e América Central.
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Visitação Guiada

Parque das Nações Indígenas + 
Concha Acústica Helena Meirelles + 
Museu Dom Bosco + Museu de Arte 
Contemporânea (Marco) 

Agendamento | 23/09/2022
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Parque das Nações Indígenas
É considerado um dos maiores parques (dentro de um 
perímetro urbano) do mundo, com uma extensão de 119 
hectares e preserva uma reserva ecológica. O córrego Prosa, 
cuja nascente está na reserva natural do Parque dos 
Poderes, forma ali um grande lago que tem uma pequena ilha 
e um píer. Suas águas cortam toda a extensão do parque, 
com pontes para travessia. Embora setenta por cento de sua 
extensão tenha cobertura em grama, o Parque mantém 
vegetação nativa e núcleos de árvores ornamentais e 
frutíferas plantadas pelos antigos proprietários.
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Visitação Guiada

Concha Acústica Helena Meirelles

AGENDA DE 
EVENTOS
2022/2023



Concha Acústica Helena Meirelles
Localizada no Parque das Nações Indígenas, ao lado do 
Museu de Arte Contemporânea, a Concha Acústica Helena 
Meirelles é um espaço privilegiado para apresentações 
musicais e de artes cênicas. Uma unidade que une a 
beleza de um dos pontos turísticos da Capital com uma 
moderna infraestrutura. Suas atividades culturais tiveram 
início oficializado com a abertura do Projeto Estação 
Cultura, no dia 13 de março de 2005, com show musical da 
Dama da Viola, Helena Meirelles. Com auditório para 1.050 
pessoas e Teatro Arena com 450 lugares, o espaço tem 
recebido os mais diversos eventos, como shows musicais, 
ensaios de teatro e música, aulas abertas, palestras e 
minicursos.  Também conta com dependências 
administrativas, onde podem ser agendados eventos, 
camarins e galpão para armazenagem de instrumentos e 
material técnico.

AGENDA DE 
EVENTOS
2022/2023



Visitação Guiada

Museu Dom Bosco
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Museu Dom Bosco
É um espaço rico de cultura e de conhecimento. Idealizado pela 
Missão Salesiana de Mato Grosso, tem o objetivo de promover 
educação, desenvolvimento e o lazer de adultos, jovens e 
crianças. Na coleção Etnologia, o museu abriga uma rica viagem 
na história do Brasil ao representar a cultura indígena e seus 
costumes. Pela sua extensa coleção de objetos, o Museu das 
Culturas Dom Bosco também ficou conhecido pela população 
sul-mato-grossense como Museu do Índio. Vale ressaltar que o 
Estado de Mato Grosso do Sul possui hoje uma população 
indígena estimada em 63 mil pessoas, na qual se destacam os 
Kaiowá e Guarani, os Terena, os Kadiwéu, os Guató e os Ofaié. Na 
seção de Mineralogia, o acervo é muito diversificado, constituído 
desde os minerais mais comuns como o quartzo e a pirita, até os 
mais raros, a exemplo da cornetita e a eudialita. A seção de 
Paleontologia contém 2.519 exemplares de fósseis do Brasil, da 
Itália, Estados Unidos e Inglaterra. Além disso, expõe uma 
coleção de peixes fósseis. E na seção de Zoologia encontra-se 
dividida em duas grandes subseções, Invertebrados e 
Vertebrados, com um acervo de aproximadamente 30 mil 
espécimes vindas de diversas partes do Brasil e do mundo.
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Visitação Guiada

Museu de Arte Contemporânea
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Museu de Arte Contemporânea (Marco) 
Dispõe de cinco salas de exposição, sendo uma com mostra 
permanente de obras de seu acervo e quatro para as mostras 
temporárias que compõem sua programação anual. O setor 
educativo, em sintonia com as abordagens atuais da arte-
educação, conta com três salas para as atividades práticas 
com escolas e grupos, além de cursos de iniciação em arte 
para crianças, jovens e adultos; assim como um equipado 
atelier para o desenvolvimento de técnicas de gravura. O 
museu possui ainda um auditório com capacidade para 105 
pessoas e uma biblioteca específica em artes plásticas, com 
material para pesquisa e formação de estudantes, arte-
educadores, artistas e público em geral.
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Visitação Guiada

Parque dos Poderes + Teatro de Arena + 
Teatro Manoel de Barros - Centro de 
Convenções Rubens Gil de Camilo 
(Palácio Popular da Cultura) 

Agendamento  | 21/10/2022
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Parque dos Poderes 
Abriga diversos setores da administração estadual. Dirigir 
dentro do parque exige atenção principalmente à noite para 
não atropelar algum animal (lobinhos, quatis e tatus) que 
moram na reserva ao lado e durante o dia porque, 
principalmente, nos fins de semana, o parque é tomado 
pelos adeptos da caminhada e da bicicleta.
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Visitação Guiada

Teatro de Arena Helena Meireles
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Teatro de Arena
Helena Meireles foi considerada aos 67 anos uma das 100 
especialistas mundiais em violas de 6, 8, 10 e 12 cordas. Ela 
nasceu em Bataguassu, no interior de Mato Grosso do Sul, e 
além de eximia violeira também compôs e laçou discos 
sucessos. O espaço que carrega o nome da violeira nem 
mesmo pode ser encontrado na Web, apenas a Concha 
Acústica, no Parque das Nações é lembrado como espaço 
em homenagem a artista, no entanto no teatro de arena em 
frente a TVE sua história se perde com o tempo. AGENDA DE 
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Visitação Guiada

Teatro Manoel de Barros
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Teatro Manoel de Barros
Se tornou referência no estado para realização de eventos no 
setor de turismo, cultura e empresarial. A partir do ano 2000 
passou a ser chamar Centro de Convenções – Arquiteto 
Rubens Gil de Camillo, em homenagem ao arquiteto criador da 
obra. Vinculado a Fundação de Turismo de MS (Fundtur), o 
espaço já recebeu inúmeros shows, espetáculos, congressos 
e eventos regionais, nacionais e internacionais. O espaço 
conta com quatro auditórios, dispondo da capacidade total de 
1.483 lugares, em uma área de 1726 m² para exposições, 
eventos e feiras, além de restaurante, lanchonete, sala VIP, sala 
de imprensa e ambulatório para emergências médicas.
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Visitação Guiada

Morada dos Baís
Feira Central

Agendamento | 18/11/2022

AGENDA DE 
EVENTOS
2022/2023



AGENDA DE 
EVENTOS
2022/2023

Morada dos Baís
Concluído em 1918, foi durante vinte anos a residência da 
família do Sr. Bernardo Franco Baís, ficando conhecido pela 
Morada dos Baís, tombado no ano de 1986 como Patrimônio 
Histórico do Município. Funciona atualmente como um 
Centro Cultura e Turístico, abrigando uma escola de 
gastronomia, o Museu Lídia Baís, o Centro de Informações 
Turísticas, Central de Reservas, City Tour, IPHAN, oferecendo 
também instalações para exposições e eventos culturais.

Feira Central
É uma feira localizada na cidade brasileira de Campo Grande, 
no estado de Mato Grosso do Sul. Também conhecida como 
feirona, é coordenada pela comunidade okinawana, que já se 
adaptou à culinária local. É semelhante a uma feira qualquer 
do Brasil. Os destaques são o tradicional espetinho com a 
mandioca amarela da terra e o sobá. Outras opções são o 
artesanato e o comércio de produtos típicos. Em 2017, foi 
declarada patrimônico cultural e imaterial da cidade.



Visitação Guiada

Teatro Fernanda Montenegro - Colégio 
Mace + Teatro Prosa - No Sesc do Horto 
Florestal  

Agendamento | 10/02/2023AGENDA DE 
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Teatro Fernanda Montenegro 
É um teatro localizado em Campo Grande. Seu nome é em 
homenagem à atriz Fernanda Montenegro. Está localizado 
dentro do Colégio Mace

Teatro Prosa
É um teatro localizado em Campo Grande com capacidade 
para 236 lugares.AGENDA DE 
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Visitação Guiada

Teatro de Arena do Parque Anhanduí - 
Localizado no Parque Anhanduí + 
Teatro Glauce Rocha - (UFMS) 

Agendamento | 17/03/2023AGENDA DE 
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Teatro de Arena do Parque Anhanduí
Localizado no Parque Ecológico Anhanduí está localizado na 
confluência do rio Anhanduizinho com o córrego Bandeira.

Teatro Glauce Rocha
É palco de grandes apresentações culturais e artísticas para o 
Estado de Mato Grosso do Sul. Foi inaugurado em 1971 e 
nomeado a partir de uma homenagem póstuma à atriz campo-
grandense, Glauce Rocha, que faleceu no mesmo ano. 
Centenas de peças e espetáculos abrilhantaram o teatro. 
Subiram ao palco grandes personalidades como Milton 
Gonçalves, Dercy Gonçalves, Paulo Autran, Joana Fomm, 
Chico Anysio e Marília Pêra. Todos os cartazes das 
apresentações estão expostos na sala de apoio, como uma 
coleção de memórias do local.
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www.faculdadeprime.com.br

faprime@faculdadeprime.com.br
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