
Proposta de planificação e organização de visitas de estudo às Reservas 

Museológicas 

Procedimentos/ 

Etapas  

Objectivos Recursos  Justificação  

Produzir informação 

para divulgação do 

espaço e da oferta 

educativa existente (ex: 

cartazes ou panfletos 

informativos, CD’s 

audiovisuais). 

Dar a conhecer à 

comunidade, 

nomeadamente, 

educativa o espaço e a 

oferta existente; 

 

Levar a comunidade a 

frequentar este espaço. 

Organizador da 

informação;  

 

Contacto com o 

departamento de 

comunicação para 

difusão da informação. 

Um estudo de Falk 

(1983, cit. por Almeida 

1996), mostrou que as 

informações adquiridas 

antes da visita 

contribuem para uma 

melhoria na 

aprendizagem científica, 

salientando também 

como é importante 

informar os alunos de o 

que e como observar no 

local a visitar.  

O responsável pelo 

serviço deve contactar as 

escolas no inicio do ano 

lectivo e certificar-se de 

que estão informadas 

acerca deste espaço; 

 

Agendar as visitas de 

estudo.  

Reforçar a informação 

acerca deste espaço e a 

disponibilidade deste 

para receber visitas de 

estudo; 

 

Acordar a data da visita; 

Saber os anos de 

escolaridades dos alunos 

visitantes;  

 

Perceber o propósito da 

mesma.  

Contactos das escolas e 

entidades educativas  

A visita deve acontecer 

na altura da abordagem 

das temáticas. 

 

 

Analisar os manuais dos 

alunos visitantes  

Conhecer os conteúdos 

programáticos dos 

manuais escolares 

leccionados;  

 

Abordar e relacionar os 

conteúdos informativos 

da visita com os 

conteúdos 

programáticos. 

Manuais Escolares; 

 

Domínio da informação.  

Se os responsáveis do 

serviço souberem as 

matérias que os alunos 

estão a abordar e as 

informações acerca do 

público a visita pode 

funcionar melhor 

Planificar a visita  Definição das 

actividades inerentes á 

visita; 

 

Realizar a visita de 

forma contextualizada e 

eficaz.  

Análise das informações 

recolhidas. 

O promotor da vista 

deve fazê-la de forma 

fundamentada. 



 

 

 

 

Realização da visita  Promover o contacto dos 

alunos com o espaço e a 

informação existente no 

mesmo. 

Transportes;  

 

Acompanhantes dos 

alunos;  

 

Orientador da visita. 

 

As actividades práticas 

promovidas no espaço 

exterior à escola são 

importantes, 

constituindo um 

complemento educativo 

e contribuindo para a 

construção e formação 

do indivíduo. 
Elaborar proposta de 

ficha de trabalho para os 

professores adaptarem e 

solicitarem a sua 

realização aos alunos. 

Perceber quais os 

conhecimentos 

adquiridos;  

 

Fazer com que os alunos 

relembrem as 

informações abordadas.   

Análise das informações 

recolhidas. 
As fichas de trabalho 

são um aspecto a ter 

em conta neste âmbito 

pois, quando estas são 

fornecidas por 

algumas entidades não 

formais de 

aprendizagem, 

considera-se que estas 

podem encontram-se 

estandardizadas e, por 

isso, deve ser feita 

uma adaptação, por 

parte dos professores, 

tendo em conta os seus 

objectivos e as suas 

práticas. 

Avaliação da visita; 

 

Avaliação do impacto.  

Conhecer o grau de 

satisfação dos visitantes; 

 

Perceber o que mais 

interessou os visitantes; 

 

Perceber qual o impacto 

da visita no processo 

educativo; 

 

Verificar a possibilidade 

da necessidade de 

alteração dos processos 

utilizados ao longo da 

planificação; 

 

Promover visitas e 

actividades eficazes e 

com cariz educativo. 

Aplicação de um 

questionário aos 

professores acerca da 

dinâmica da visita; 

 

Aplicação de um 

questionário posterior 

acerca do impacto que a 

visita causou no 

processo de 

aprendizagem; 

 

Questionar os alunos 

acerca do que mais se 

destacou na visita.  

A avaliação é um 

processo de recolha 

sistemática de 

informação, sobre um 

determinado assunto 

/objecto destinada a 

formular um juízo acerca 

do valor /mérito tendo 

em vista a tomada de 

decisões, e pretendendo 

uma melhoria. 

 


