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Resumo 

 

   No âmbito da realização do estágio curricular no Serviço de Animação e 

Pedagogia (S.A.P) da Divisão de Museus e Palácios da Câmara Municipal de Lisboa 

(D.M.P-C.M.L), com sede no Museu da Cidade, proponho através deste trabalho de 

mestrado analisar e reflectir sobre as funcionalidades deste serviço: como se pode 

caracterizar e quais os seus contributos para a construção da identidade museológica? 

    Intitulado “Serviços de Animação e Pedagogia em Portugal: O Museu da 

Cidade de Lisboa” pretende evidenciar a importância desta área de cariz educativo, do 

ponto de vista cultural, social e humano. Na base deste relatório está a minha 

experiência de estágio no S.A.P do Museu da Cidade. Através deste estudo de caso, 

terei como finalidade demonstrar a importância da valorização destes serviços enquanto 

veículo cultural, pois, seja em que instituição for, favorecem todo um processo de 

transmissão e recepção de conhecimentos. 

   Trata-se de um trabalho que resulta da investigação nesta matéria, após o estágio 

curricular que realizei no ano lectivo de 2010/2011 (de 12 de Outubro de 2010 a 10 de 

Janeiro de 2011), que decorre da oportunidade pessoal de contactar com a realidade do 

museu a partir de dentro, ou seja, com os vários organismos e intervenientes que o 

constroem e transformam.  

   O Serviço de Animação e Pedagogia (SAP) em que estagiei desenvolve 

inúmeras actividades nos quatro equipamentos culturais pertencentes à Divisão de 

Museus e Palácios de Lisboa: Museu da Cidade, Museu Bordalo Pinheiro, Museu do 

Teatro Romano e Museu Antoniano. Dirige-se a um público alargado, não se esgotando 

na orientação de visitas sugeridas pelas escolas, serve também outros grupos, com 

diferentes especificidades. 

    

    

Palavras-chave: Serviços de Animação e Pedagogia; Globalização; Hibridismo 

Cultural; Hegemonia; Identidade; Públicos; Não-públicos; Comunicação; Cultura; 

Educação. 
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Abstract 

 

This MA report follows the apprenticeship I have undertaken at the Board for 

Animation and Pedagogy (S.A.P.) of the Division for Museums and Palaces of the 

Lisbon City Hall, located at the City Museum, and aims to provide an analysis and an 

assessment of the functionalities and the contributions of such a Board: how can it be 

characterized and in which ways can it contribute to the construction of a museological 

identity? 

I have adopted the following title for this report: ‘Institutional Entities for Animation 

and Pedagogy in Portugal: The Lisbon City Museum and my aim is to highlight the 

importance of this educational reality, from a cultural, a social and a human point of 

view. This report is based on my experience of the S.A.P. of the Lisbon Museum.  

Through this case study, I intend to demonstrate the full value of such entities as 

elements of cultural dynamics, given the extent to which they promote various 

processes of knowledge transmission and learning in whichever institutions they are 

integrated. 

This report is the outcome of my research and of further study following the 

apprenticeship which I carried out during the academic year 2010/2011 (from 12 the 

October 2010 to January 10, 2011), and it reveals the personal opportunity which I had 

of contacting the reality of the museum from within, that is with the several institutions 

and participants which construct it and transform it.  

The Board for Animation and Pedagogy (S.A.P.) where I undertook my 

apprenticeship carries out numerous activities at the four cultural premises belonging to 

the Division for Museums and Palaces of the Lisbon City Hall: the City Museum, the 

Bordalo Pinheiro Museum, the Roman Theatre Museum and the Saint Anthony 

Museum. It organizes its activities for the wider public, which means that it is 

concerned with guiding tours suggested by schools but not only that: it also provides 

services to other groups, with diverse specificities. 

 

 

Keywords:  Board for Animation and Pedagogy; Globalization; Cultural Hibridity; 

Hegemony; Identity; Public; Non-public; Communication; Culture; Education.  
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1. Introdução 

 

O presente trabalho de mestrado tem como finalidade central problematizar o 

papel dos Serviços Educativos (SE) no contexto museológico, também designados 

Serviços de Animação e Pedagogia (SAP), particularmente no caso da Divisão de 

Museus e Palácios da Câmara Municipal de Lisboa/Museu da Cidade. Tendo por base o 

estágio realizado no SAP do Museu da Cidade (MC), onde se encontra localizado o 

departamento deste serviço, que engloba também actividades praticadas em outros três 

museus da Divisão de Museus e Palácios da Câmara Municipal de Lisboa, tenho por 

objectivo entender em que consistem estes organismos, como funcionam e qual o seu 

contributo na/para a instituição cultural museu. 

Numa primeira fase, irei contextualizar o aparecimento destes motores do 

conhecimento, referindo quais os primeiros Serviços Educativos que surgiram, tanto no 

contexto internacional, como no nacional; e que função desempenham, sendo estes parte 

integrante de instituições que cultivam o saber: os museus [cap. 2: pp. 12-26]. 

De seguida, abordarei a importância do viver num mundo globalizado, focando as 

vantagens e as desvantagens desta aproximação global, seguindo duas vias de análise: 

qual o papel da globalização na sociedade contemporânea e que museu é este, o da era 

global? [cap. 2.1/2.2: pp. 17-23]. Fazendo referência aos meios tecnológicos de 

comunicação e informação, que materializam e simbolizam o progresso de uma 

sociedade “quase de fusão”, direciono e aplico esta análise ao contexto português, 

nomeadamente no que diz respeito à visibilidade do sítio da internet do Museu da 

Cidade [cap. 2.3: pp. 24-26]. 

Visto que ao longo de todo o relatório terei como estudo de caso o Serviço de 

Animação e Pedagogia do Museu da Cidade de Lisboa, a minha exposição irá, 

naturalmente, privilegiar os resultados que retirei da experiência de estágio. 

Questionarei as terminologias (SE/SAP) dadas a estes organismos e a necessidade 

destes evoluírem, não só do ponto de vista ideológico mas, sobretudo, pragmático. 

Neste sentido, tendo, sobretudo, em conta a minha observação e apreciação no contexto 

deste estágio, irei descrever o modo como este serviço opera segundo várias premissas: 

quanto à variedade de actividades, aos tipos de público a que se destina, ao meio de 

actuação dos encarregados pelas visitas e, consequentemente, como se processa a 
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comunicação e interacção do museu com os seus públicos e vice-versa [cap. 3: pp. 27-

37]. 

        O Serviço de Animação e Pedagogia desenvolve as seguintes actividades: visitas 

orientadas, visitas orientadas com oficina de expressão plástica, visitas orientadas com 

reconstituição histórica e workshops, correspondendo as mesmas aos seguintes grupos 

etários: Pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino Básico, Ensino Secundário, Ensino 

Universitário, Pessoas com Necessidades Especiais, Público Sénior, Famílias e público 

em geral [cap. 3.1: pp. 29-33]. 

Numa primeira etapa do estágio, assisti a várias actividades orientadas pelos 

técnicos do serviço educativo, dirigidas aos diferentes tipos de público. Acompanhei os 

técnicos neste trabalho, vi como estes actuam, ajudei nas actividades práticas de 

expressão plástica e, do início ao fim das visitas, estive atenta às reacções dos públicos. 

Assim, com base na minha análise em campo, evidenciarei algumas abordagens que o 

Museu da Cidade faz, quando se dirige a diferentes tipos de público. Na medida em que 

todos são distintos e por essa razão têm interesses, necessidades e expectativas 

divergentes, de que forma é que o SAP responde aos apelos dos seus públicos? [cap. 

3.2: pp. 34-37]. 

Já numa segunda etapa do estágio no Serviço de Animação e Pedagogia, tive a 

oportunidade de realizar um Projecto de Natal que se dirigisse a crianças em tempo de 

férias. Para isso escolhi o Museu da Cidade para concretizar esta actividade, criada de 

raiz, com o tema “Meu querido Presépio” [cap. 4: pp. 38-50]. 

 Ao longo de todo este capítulo, irei referir os elementos que construíram esta 

actividade e contribuíram para que esse projecto se pudesse realizar: concepção, 

elaboração, público [cap. 4.1/4.3: pp. 40-46]. Explicarei, ainda, como foi passar da 

teoria à prática [4.4: 47-49] e, por fim, farei um balanço da actividade no seu conjunto. 

[cap. 4.5: pp. 50]. 

Neste tempo de aprendizagem no decorrer do mestrado, com o estágio no Museu 

da Cidade, foi-me possível ter um contacto mais personalizado com a realidade 

museológica. Pude também perceber como se organiza internamente um museu, 

especificamente, compreender que todos os departamentos, que dele fazem parte, são 

fundamentais para a construção da identidade museológica. Ao trabalharem em sintonia, 

contribuem para que o Museu vá criando uma relação de proximidade com os seus 

públicos. Ao sentirem-se parte integrante deste espaço cultural, as pessoas têm uma 

maior satisfação e interesse em visitá-lo. São, sobretudo, elas próprias, directa ou 
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indirectamente, o estímulo de transformação e adaptação do museu à evolução dos 

tempos. 
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2. Serviços Educativos – contexto internacional e nacional 

 

“Os museus […] são hoje, ao mesmo tempo,  

âncoras de conhecimento e placas giratórias  

de utopia.” 

Raquel Henriques da Silva, 2003: 8 

     

    O museu é uma instituição cultural que se quer dinâmica e viva, na medida em 

que deve ser entendida como um organismo em constante evolução, que vai ao encontro 

das necessidades de cada tempo histórico.  

    Atentos não só à história do povo onde se inserem, como também às 

expectativas e aos interesses dos públicos que os visitam, os museus devem desenvolver 

um trabalho continuado junto da sociedade, que fomente um maior interesse e 

aproximação dos mais variados públicos. 

    Nos museus existe um serviço que considero essencial para essas instituições e 

para a comunidade, que, se bem organizado, poderá contribuir em grande escala para 

cumprir os objectivos do museu, enquanto espaço de cultura, lazer e aprendizagem. 

Denominado Serviço Educativo (SE), não só deve procurar estabelecer a ponte entre a 

instituição/museu e a escola, mas também promover e divulgar acções junto da 

comunidade.  

    Esta parceria a três níveis (Museu - Escola - Comunidade) favorece o bom 

funcionamento destes serviços e proporciona um melhor proveito no que toca à 

informação transmitida, pela “troca de recursos e esforços humanos, de potenciais 

incomensuráveis de formação, criação artística e conservação integrada do património.” 

(Duarte, 1994: 9) 

    Neste sentido, os museus não devem ser entendidos como espaços de 

contemplação, mas como lugares dinâmicos de aprendizagem, aquisição de novos 

conhecimentos e reformulação de outros. Locais onde se podem vivenciar 

acontecimentos do passado e do presente, lugares de fruição do conhecimento e dos 

sentidos.  Como afirmou Francis Bacon (1561-1626), “O conhecimento em si mesmo é 



13 
 

poder.”
1
 E é esse poder, não autoritário, mas natural do conhecimento que deve 

prevalecer na instituição cultural/museu. 

Assim, “por definição o museu é um espaço cultural constituído por testemunhos 

materiais do homem e do seu ambiente, aberto ao público e vocacionado, quer para a 

aquisição, conservação, investigação, exposição e comunicação desses mesmos 

testemunhos, quer para o cumprimento de objectivos de estudo, educação e deleite em 

função das intenções assumidas por parte de todos aqueles que o procuram e 

frequentam.” (Custódio, 2009: 137) 

    Interessa-me, principalmente, analisar o museu como espaço de educação, isto 

é, como espaço em que o ensino e a aprendizagem se articulam, dotando os museus de 

uma função pedagógica de elevada importância, pois, deste modo, contribuem, tal como 

a educação escolar e familiar, para instruir e desenvolver os conhecimentos dos seus 

diferentes públicos, mas também, para a necessária tarefa de formar novos públicos para 

a cultura. 

             De acordo com a leitura de João Pedro Fróis (1957)
2
, Os Museus de Arte e a 

Educação: Discurso e Práticas Contemporâneas (ensaio de 2008), as primeiras 

referências à função pedagógica dos centros de arte surgiram no século XVII, na obra 

New Atlantis (1627) de Francis Bacon. Como refere João Fróis, o filósofo inglês 

ambicionou uma reforma do conhecimento assente na observação e na experimentação 

organizada pelo raciocínio indutivo. Em New Atlantis, uma das utopias renascentistas de 

referência, Bacon fala-nos da Casa de Salomão como o centro do conhecimento e o 

                                                            
1 Aforismo presente na obra Meditationes Sacrae (1597) de Francis Bacon, “Ipsa scientia 

potestas est”/ “Knowledge itself is power”, tradução nossa.  

http://www.oocities.org/~esabio/o_conhecimento_em_si.htm 
2 “Professor universitário e investigador. Doutor pela Universidade de Lisboa; Mestre pela 

Universidade Técnica de Lisboa; «Master of Arts in Psychology» Universidade de 

Sampetersburgo. Investigador Integrado do Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens, 

Universidade Nova de Lisboa. Professor do Mestrado de Educação Artística da Faculdade de 

Belas Artes da Universidade de Lisboa. Desenvolve estudos na área da Psicologia das Artes 

Visuais e da Comunicação em Museus de Arte. É vice-presidente da “International Association 

of Empirical Aesthetics” IAEA e membro efectivo do “International Council of Museums” - 

ICOM.” 

http://vieiradasilva-coloquio.blogspot.pt/2008/12/39-biografias-conferencistas.html 

http://www.cecl.com.pt/pt/investigacao/investigadores/89-joao-pedro 

frois?catid=41%3Ainvestigadores-colaboradores 

 

 

http://www.oocities.org/~esabio/o_conhecimento_em_si.htm
http://vieiradasilva-coloquio.blogspot.pt/2008/12/39-biografias-conferencistas.html
http://www.cecl.com.pt/pt/investigacao/investigadores/89-joao-pedro%20frois?catid=41%3Ainvestigadores-colaboradores
http://www.cecl.com.pt/pt/investigacao/investigadores/89-joao-pedro%20frois?catid=41%3Ainvestigadores-colaboradores
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local onde a ciência se desenvolve e se transmite com o objectivo do bem comum, 

antecipando também o que viria a ser o museu e as suas múltiplas funcionalidades: 

sociais/educacionais e culturais. Segundo Bacon o Conhecimento numa sociedade seria 

o motor de todo o seu desenvolvimento, “The End of our Foundation is the knowlegdge 

of Causes, and secret motions of things; and the enlarging of the bounds of Human 

Empire, to the effecting of all things possible.” (Bacon, 1980: 239) 

   O Museu de Belas Artes em França, criado no século XVIII, revelava já este 

sentido pedagógico de que falava Bacon. Esta consciência educativa foi evoluindo ao 

longo dos séculos XIX e XX, período que marca o aparecimento dos chamados 

Serviços Educativos no plano museológico. 

    O primeiro Serviço Educativo surgiu na Alemanha, concebido por Alfred 

Lichtwark (1852-1914), director do Museu de Arte de Hamburgo, entre 1886 e 1914. 

Lichtwark teve um papel de relevo no campo educativo dos museus, valorizando 

sobretudo a análise dos pormenores visuais da obra de arte. Nos Estados Unidos da 

América, Albert Barnes (1872-1951) e Thomas Munro (1901-1973) foram outros dois 

pilares importantes no âmbito educacional em museus, considerando que “as artes 

tinham o poder de civilizar e humanizar através da convocação das capacidades 

intelectuais, morais e estéticas dos cidadãos” (Fróis, 2008: 64). Também John Dewey 

(1859-1952) contribuiu para este novo conceito de educação nos museus de arte ao 

longo do século XX. 

    Para Barnes a apreciação artística resultava de uma união entre emoção e 

inteligência, considerando, deste modo, a articulação entre o ver e o sentir que leva à 

compreensão e criatividade. Assim, de acordo com a leitura de João Fróis, Barnes 

defendeu sempre que os museus deviam ser considerados “instituições educativas” e 

não “galerias públicas”. (Fróis, 2008: 65) 

    Em Portugal, João Couto (1892-1968), professor de liceu e, mais tarde, 

conservador do Museu Nacional de Arte Antiga (situado na rua das Janelas Verdes em 

Lisboa) foi o grande impulsionador da valorização do papel educativo dos museus. 

Segundo João Couto, “sem arte não há gosto, e sem gosto não há boa educação.” (Couto 

apud Cardoso da Costa, 1996: 193)     

  Foi exactamente nesta instituição portuguesa que, em 1930, surgiu o primeiro 

“Serviço de Extensão Educativa”. O Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) revelou-

se uma instituição de grande prestígio no domínio educativo, que se estendeu até aos 

nossos dias. No ano de 1955, o director João Couto afirmou que “todos os serviços de 
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extensão escolar são bastante acarinhados, e por isso se tem desenvolvido muito […]. 

Independentemente das escolas, também o público é solicitado pelas constantes 

conferências, visitas explicadas e pelas exposições temporárias que realizam.” (Couto 

apud, Faria, 2000:11) 

    No entanto, apesar de estar satisfeito com o bom funcionamento da área 

educativa neste museu, João Couto considera preocupante “a sobreposição da figura de 

conservador e educador” (Faria, 2000:11), visto que o conservador desenvolve um 

trabalho direccionado para as actividades de inventário/investigação do museu, 

enquanto que ao educador compete toda a acção do serviço educacional.  

    Para encontrar uma solução que responda a este e outros problemas, a 

Associação Portuguesa de Museus (APOM) organizou o primeiro seminário da 

especialidade em 1966. Durante muito tempo ainda se entendia a função educativa dos 

museus apenas na realização de visitas de estudo, mas na década de 1960-1970 

desenvolveu-se a criação de serviços educativos com o objectivo de apoiar a função 

educativa das escolas. Estes serviços vocacionados para a educação devem proporcionar 

aos seus visitantes, nomeadamente às crianças e jovens estudantes, uma intervenção 

activa no espaço museológico. 

    Segundo João Pedro Fróis, “a ideia da abertura às artes a públicos mais jovens 

está intrinsecamente relacionada com a “construção moderna” sobre a infância e a 

criança, vista como um ser social com integridade psicológica própria, com 

características específicas reconhecidas quanto ao modo como ela capta e se integra na 

realidade”. (Fróis, 2008: 64) Neste contexto, o museu deve ser visto como um espaço de 

diálogo interpretativo e criativo, que ponha em prática, não só o desenvolvimento 

cultural da comunidade, mas também o desenvolvimento educativo através de 

experiências de ensino-aprendizagem e com isto conceber uma efectiva formação 

cultural assente em valores, heranças e memórias individuais e colectivas (património 

cultural).
3
 

                                                            
3 cf. , a este respeito, o comentário crítico de Maria Célia T. Moura Santos “A educação é um 

processo que deve ter como referencial o património cultural, considerando que este é um 

suporte fundamental para que a acção educativa seja aplicada, levando em consideração a 

herança cultural dos indivíduos, num determinado tempo ou espaço, considerando que as 

diferentes áreas do conhecimento não funcionam como compartimentos estanques, mas são 

parte de uma grande diversidade, que é resultado de uma teia de relações, em que a cultura, 

ciência e tecnologia em cada momento histórico, são construídas e reconstruídas pela acção do 

homem, produtor de cultura e conhecimento.” (Santos, 2001: 3-4) 
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    Através de experiências comunicativas de observação e análise com um fundo 

criativo, o museu propõe-se como um espaço multifacetado, flexível e aberto ao olhar e 

à experiência de quem o visita, cativando novos públicos que, posteriormente, iram 

atrair outros, passando a mensagem do museu como espaço multidisciplinar. 

    Há que referir que o museu, através da sua área de interesse educativo, deve 

seguir, como sugere José Luís Porfírio, uma linha de acção que aponte para uma 

“pedagogia do olhar e da expressão ao serviço de toda a gente”. (Porfírio, 1977:15) O 

museu deve, por conseguinte, acompanhar a evolução dos tempos, nos aspectos cultural, 

científico e tecnológico, nunca esquecendo que o próprio conceito de educação tende, 

de igual modo, a sofrer mutações e a evoluir. “Se, nos primeiros tempos, o museu 

representou fundamentalmente um importante recurso civilizacional, mais tarde – e à 

luz de evoluções no que respeita a processos de escolarização e ao conceito de educação 

– vincou-se a ideia do museu como lugar de experiência e contexto significativo de 

aprendizagem”. (Martinho, 2007: 73) 

  Para que possa corresponder às necessidades e expectativas de quem o procura 

(seja de que idade for, género - feminino/masculino - ou grau académico), o museu deve 

promover um serviço direccionado (tal como é o caso do Serviço Educativo) que, 

atentamente, vá ao encontro daquilo que os seus respectivos públicos pretendam 

aprender, despertando e estimulando o seu interesse, bem como a atenção. Assim, o 

museu deve ser visto fundamentalmente como um instrumento de aprendizagem, em 

que os emissores (pessoal especializado do museu) e receptores (públicos) possam 

desenvolver um trabalho conjunto, dialogando construtiva e dinamicamente para 

alcançarem objectivos comuns e, deste modo, poderem contribuir para uma melhor 

rentabilidade dos equipamentos culturais.
4
 

 

                                                            
4 Neste contexto, entenda-se equipamentos culturais como espaços – (instalações; estruturas; 

edifícios) - destinados ao desenvolvimento de práticas culturais, como museus, teatros, cinemas, 

bibliotecas, galerias, entre outros; definição nossa. 
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2.1 Globalização: qual o seu papel na sociedade contemporânea? 

 

“Num mundo em processo de globalização,  

em que a transmissão de imagens através de  

todo o globo se tornou rotineira,  

estamos todos em contacto regular  

com outros que pensam de maneira diferente, 

 que vivem de maneira diferente.” 

Anthony Giddens, 2002: 12 

 

    A globalização é um dos fenómenos mais importantes da sociedade 

contemporânea. Pode definir-se como um processo de integração e cooperação mundial, 

não só a nível económico, mas também político, social e cultural.
5
 Segundo Anthony 

Giddens, “é um erro pensar-se que a globalização só diz respeito aos grandes sistemas, 

como a ordem financeira mundial. A globalização não é apenas mais uma coisa que 

«anda por aí», remota e afastada do indivíduo. É também um fenómeno «interior», que 

influencia aspectos íntimos e pessoais das nossas vidas.” (Giddens, 2002: 23) 

     Vivemos num Mundo cada vez mais dominado pelas novas tecnologias que 

servem principalmente um melhor e maior acesso à informação. Estas, numa enorme 

variedade, são hoje, a par de outros meios já existentes, um forte impulsionador da 

globalização. Diariamente passam perante os nossos olhos milhares e milhares de 

imagens que fazem, na maioria das vezes, se não todas, apelos ao consumo. Porque 

vivemos numa sociedade em que sistematicamente são criados produtos para consumo 

imediato, é importante que aquilo que se crie tenha, tanto de apelativo, como de 

qualidade e chegue, sobretudo, a públicos variados.  

É, certamente, na área da cultura que a globalização se manifesta de forma mais 

notória. Tal como a globalização, a cultura deve ser entendida como um processo, em 

constante evolução, construção e reconstrução, dado que esta corresponde ao conjunto 

de manifestações artísticas, sociais e comportamentais, valores morais e éticos, que 

orientam a vida e história de um povo e que o diferencia dos outros. Deste modo, a 

cultura sofre transformações com o fenómeno da globalização, dando origem a um 

                                                            
5  Definição de globalização, proposta no contexto da cadeira de licenciatura Cultura e 

Globalização, em Estudos Portugueses e Lusófonos da FLUL, no ano lectivo 2008/2009. 
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outro factor de interesse, o hibridismo cultural
6
, originado pelo impacto do choque de 

culturas e pela constante circulação de ideias e produtos culturais. Na obra New 

keywords. A revised vocabulary of culture and society entende-se o termo hibridismo 

cultural em consonância com os conceitos fluxos culturais, transculturação, diálogo 

intercultural e cultura em intermediação: 

 

 The terms cultural hybridity, cultural flows, transculturation, cross-cultural 

dialogue, and cultural in-betweenness, thus all draw attention to the fluidity and 

impermanence of cultural distinctions and relationships. The change of emphasis that is 

involved here is best captured by the shift from speaking of different cultures to a stress 

on the cultures in difference, with the implication that cultural activities are caught up in 

processes of differing rather than being simply different from the outset. The emphasis 

on processes of racializing or ethicizing culture points in the same direction. (Bennett et 

al, 2005:68)  

 

    A globalização deve estabelecer o aprofundamento dos laços de 

interdependência entre as nações, orientados para a cooperação e para a aproximação; 

no entanto, pode resultar em factores que considero preocupantes, como a 

uniformização, isto é, aproximação dos estilos de vida, ou mesmo a hegemonia
7
, que 

pode derivar de possíveis hierarquizações de padrões e/ou novas perspectivas do que é 

local/regional/global.  

    Se, por um lado, o fenómeno da globalização pode atenuar as diferenças 

económicas e culturais, por outro, considero que acentua ainda mais essas diferenças 

(aumento do desemprego, acréscimo de assimetrias sociais…). Do meu ponto de vista, a 

diversidade de saberes é que enriquece culturalmente o indivíduo, tornando-o mais 

sensível e atento ao que o rodeia. 

    Conceitos como o hibridismo, a uniformização e a hegemonia remetem-nos, 

por conseguinte, para uma importante questão que se vai metamorfoseando à luz das 

evoluções tecnológicas: a identidade.
8
 Segundo Kathryn Woodward, na obra Identity 

                                                            
6 Hibridismo cultural: mistura de culturas diversas, dando origem a uma cultura de fusão ou 

híbrida; definição nossa. 
7  Hegemonia: domínio de uma identidade sobre outra; definição nossa. 
8 Identidade: Circunstância de um indivíduo ou de um grupo. Ao conceito de identidade 

corresponde um sentimento de pertença; definição nossa.     
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and Difference, “Identity gives us an idea of who we are and of how we relate to others 

and to the world in which we live. Identity marks the ways in which we are the same as 

others who share that position, and the ways in which we are different from those who 

do not”. (Woodward, 1997: 1-2) 

Na sociedade contemporânea, globalizada e com maior circulação/acesso à 

informação, para além da identidade própria, o indivíduo, de certa forma, apropria-se 

das identidades que o rodeiam e por elas é influenciado, tornando-as também modelo de 

identidade. Exemplo disto é a cultura americana, nomeadamente através do idioma, da 

música, do fast-food, etc. Tais constatações, remetem para comentários do sociólogo 

Anthony Giddens na sua obra O Mundo na era da Globalização: 

 

À medida que a tradição e os costumes se afundam à escala mundial, a própria 

base da nossa identidade – a consciência de quem somos – altera-se. Em situações mais 

tradicionais, a consciência de quem somos é em grande parte sustentada pela 

estabilidade do estatuto social que os indivíduos ocupam na comunidade. Onde a 

tradição falha, e onde prevalece a escolha dos hábitos de vida, a consciência individual 

não é isenta. A identidade própria tem de ser criada e recriada numa base mais viva do 

que antes. (Giddens, 2002: 53) 

 

Não podemos negar que, tal como a crise económica/financeira que se vai 

expandindo por todo o Mundo, existe também, actualmente, uma grande crise de 

valores, a par de uma forte crise na cultura. No caso português, considero que o sector 

cultural está, de certa forma, estagnado e a precisar de novos incentivos, quer 

económicos, quer humanos, porque a cultura quer-se viva e deve ser “sustentada” a 

vários níveis. A meu ver, mais do que o capital financeiro, tão necessário em qualquer 

área, entendo que o capital social-humano deve predominar sobre este. Mesmo sem a 

capacidade financeira, tantas vezes desejada e não alcançada, penso que o interesse no 

capital social-humano não pode nem deve ser passado para segundo plano. Pelo 

contrário, deve sempre que possível ser desenvolvido e trabalhado na aprendizagem ao 

longo da vida. Acrescento que em situações de falta de apoios, nomeadamente no que 

diz respeito ao panorama cultural, esta lacuna pode ser transformada em criatividade, 

visível não apenas nas actividades que se possam criar ou renovar, mas sobretudo na 

interactividade do museu, em especial de todos os técnicos que nele trabalham, com os 

seus públicos.  
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 Logo, a globalização é um processo de modernidade que acompanha todos os 

aspectos da vida do homem, “não é um incidente passageiro nas nossas vidas. É uma 

mudança das próprias circunstâncias em que vivemos. É a nossa maneira de viver 

actual.” (Giddens, 2002: 29) 

 

2.2 O Museu na Globalização 

 

“Numa altura em que os museus se vêem a braços 

com uma crescente concorrência das novas formas de 

entretenimento produzidas como resultado dos avanços tecnológicos 

de uma indústria da cultura em expansão, 

o sentido que atribuem ao público é cada vez mais o de consumidor exigente 

cujas aspirações em relação ao museu importa conhecer e respeitar. 

Aposta-se crescentemente na diversidade de propostas 

para responder a uma diversidade de expectativas por parte do visitante.” 

 

Margarida Lima Faria, 2000: 7 

 

    O fenómeno da globalização criou mudanças que também se fazem sentir no 

contexto museológico. Os museus transmitem uma narrativa aos seus 

visitantes/intervenientes e devem oferecer-lhes um serviço personalizado que 

corresponda às expectativas dos seus públicos, para se edificarem, efectivamente, como 

casas de cultura em movimento. Neste sentido, os museus têm o compromisso de se 

apresentarem como “organismos vivos”, adaptando-se às exigências dos tempos 

modernos, através dos meios tecnológicos e de outras inovações, mas têm, 

principalmente, a responsabilidade de preservar a identidade e história do museu. 

    Segundo Ana Duarte, “o museu não é “túmulo da memória”. […] Tem um 

papel a desempenhar na sociedade em que está inserido, um papel activo, interveniente, 

mobilizador. […] O museu é uma instituição em constante evolução e permuta.” 

(Duarte, 1994: 12)  

     Se, anteriormente, o museu era visto como um espaço passivo, quase como um 

depósito de obras de arte, hoje, o museu deve ser um espaço atractivo, em que as peças 

em exposição, não só dialoguem com o público, mas igualmente com todo o espaço em 

redor. Actualmente, deparamo-nos com um verdadeiro culto da imagem e somos nós 

próprios parte integrante do mesmo. Do ponto de vista social, a nossa imagem 

transmite, não só o que temos de mais individual, que nos caracteriza como únicos e nos 
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distingue, mas também o que temos de mais colectivo, aquilo que nos aproxima dos 

outros. Tal como no popular provérbio “Uma imagem vale mais que mil palavras”, a 

imagem é indissociável dos nossos gostos, das nossas atitudes, acções e 

comportamentos. Também os museus proporcionam e contribuem para a amplificação 

dos padrões visuais, através da imagem, dos símbolos e das marcas, que estas 

instituições trazem a público. Para que isto se concretize os museus apostam, de um 

modo geral, numa boa divulgação, não só através do merchandising, mas também das 

redes sociais (social networks), que hoje em dia são muito valorizadas. No que diz 

respeito ao primeiro, o merchandising refere-se ao acto de mostrar, destacar e publicitar 

um produto, correspondendo o merchandise, como não podia deixar de ser, ao produto 

em si.   

    No sítio do Instituto dos Museus e da Conservação (IMC), está presente uma 

definição que coloca em evidência o papel das lojas dos museus e os objectivos que 

estas devem cumprir para captar a atenção do público que os visita: “As lojas dos 

museus e palácios surgem como lugares de fruição, divulgação e descompressão dos 

públicos, proporcionando um outro olhar sobre as colecções, permitindo uma viagem 

através do tempo em que os objectos enchiam as casas reais, ou da possibilidade de 

adquirir a réplica de um objecto que subitamente nos cativa.”
9
 

    No que se reporta ao outro aspecto, o acesso às redes sociais (em voga nos dias 

de hoje), este facilita a comunicação e, consequentemente, favorece uma maior 

circulação da informação. São exemplos de redes sociais o Facebook, o Twitter, o 

Myspace, entre outros. Os museus, através destas ferramentas, conseguem uma melhor 

projecção das suas actividades e dão visibilidade a si próprios e aos respectivos 

serviços, de forma mais eficiente. Deste modo, procuram manter os seus públicos, 

fidelizar outros e até chegar a novos públicos. O interessante nas redes sociais é o 

trabalho de partilha da informação, que não passa apenas pela instituição, mas pelos 

indivíduos, que a transmitem, de um modo rápido e acessível, através das suas páginas 

de perfil, até blogs e outros sítios na Web.  

 

 

 

                                                            
9  http://www.ipmuseus.pt/pt-PT/recursos/loja/HighlightList.aspx 

http://www.ipmuseus.pt/pt-PT/recursos/loja/HighlightList.aspx
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Concordando com a leitura de Joana Bernardo “o rápido desenvolvimento de 

novas tecnologias de informação e comunicação [TIC] proporcionou a criação de redes 

virtuais como espaço geográfico infinito, e possibilitou aos públicos uma nova energia 

participativa e interveniente na produção de bens culturais – existem assim produtos 

criados para o consumidor e pelo consumidor. Ou seja, mais do que formar um novo 

tipo de público - participante -, as tecnologias de informação formaram uma nova 

relação da cultura com o público, provocando nele uma mudança profunda na sua 

relação com as instituições.” (Bernardo, 2009: 28). 

 

    Assim, com o fenómeno da globalização e através de uma profunda expansão 

das novas tecnologias surgem os novos-media (internet, blogs, redes sociais, chats…) 

que produzem, não só novos meios de comunicação, uma nova linguagem, uma nova 

cultura, como motivam a criação destes novos públicos - os chamados não-públicos
10

 

para a cultura. Enquanto que os públicos se apresentam como “reais”/visíveis, sendo 

que através da sua presença física nos espaços culturais se podem fazer estatísticas e 

estudos de procura (através do género, idade ou classe social), em suma um trabalho 

direccionado e atento, os não-públicos caracterizam-se por uma acção mais anónima, 

como públicos “virtuais”/ocultos. Ambos são públicos, mas com especificidades e, 

sobretudo, com interesses diferentes. Com a consciência de que o que se vê na internet é 

diferente do que é visto/sentido ao vivo, considero que se houver um trabalho 

desenvolvido nas redes sociais, em especial com a criação de um perfil/página do museu 

credível (naturalmente divulgada através do sítio na internet e do próprio museu - por 

exemplo após cada visita e, posteriormente, possível de ser difundida pelas pessoas que 

entrem nestes espaços virtuais) onde qualquer pessoa pode participar, com as suas 

críticas, opiniões ou outras observações. Esta interacção poderá, certamente, aproximar 

os não-públicos e os públicos, que nas redes sociais se reúnem. Ambos poderão 

partilhar experiências e até responder a pequenos inquéritos que possam ser úteis à 

comunidade museu, sobre iniciativas, exposições ou captação de públicos, onde o 

                                                            
10 Não-Públicos: aqueles que se caracterizam por assistirem a produtos culturais de uma forma 

mais individual e restrita, que não captam tanto a informação mas procuram quase sempre, o 

entretenimento. vrs. Públicos: conjunto de pessoas que assistem e/ou participam num 

determinado evento. Pretende-se que o público desenvolva um papel activo, seja participativo e 

interessado. Veja-se Bernardo, Joana. Os Não-Públicos da Cultura. Dissertação de Mestrado em 

Comunicação e Cultura. Faculdade de Letras, Lisboa, 2009. 
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departamento de comunicação de cada museu tem o importante papel de não só divulgar 

como até perceber os interesses de quem já vai ao museu e de quem poderá ir. 

    Quanto aos sítios dos museus, os equipamentos culturais devem ter uma página 

que seja simultaneamente apelativa e informativa, com fotografias das obras e das 

actividades devidamente legendadas, mas também com a descrição de todos os serviços 

que oferece, horários e outros esclarecimentos. Se possível, ainda, poderiam apresentar 

o espólio do museu, através de visitas virtuais. 

    As visitas virtuais apresentam-se como uma ferramenta ao serviço do 

conhecimento, pois permitem que se tenha acesso a um museu sem sair do lugar onde se  

está, ou seja, que se possam fazer visitas virtuais a museus de todo o mundo à distância 

de um só clic. Transportando-nos para uma realidade, aparentemente próxima e 

interactiva, esta nova forma de visitar um museu traz grandes vantagens, não só para o 

espaço museológico em si, nomeadamente na sua comunicação e divulgação, mas 

também é proveitoso para quem o visita. 

    Através das visitas virtuais, pessoas com problemas de mobilidade, ou mesmo 

pessoas com pouca capacidade financeira ou falta de tempo, podem, de uma maneira 

confortável, conhecer e adquirir novos conhecimentos sobre o mundo dos museus que 

as rodeia. Deste modo, a internet veio revolucionar de tal maneira os nossos dias, que é 

também via de cultura, pois facilita o acesso à história e à cultura dos povos, que estas 

instituições culturais, fontes de saber, colocam em relevo. 

    Segundo Margarida Faria, “diz-se que o museu do futuro será o edifício que 

acolhe um público que primeiro conquistou via internet, ou um edifício que serve de 

acolhimento aos indivíduos que o irão posteriormente conhecer na net”. (Faria, 2000: 

17) 
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2.3 O Museu da Cidade: Visibilidade do Sítio do Museu da Cidade 

 

 

    Os sítios na internet constituem-se através de um conjunto de vários formatos 

(imagens, sons, textos…), denominados hipertextos e hipermédia, que reunidos 

contribuem para a formação de páginas com informações específicas. São estes meios 

de acesso à informação e publicidade, tão importantes nos nossos dias, a par das quase 

indispensáveis redes sociais. Juntos são instrumentos de comunicação nas muitas áreas 

do conhecimento, nomeadamente na cultura e para a cultura. 

    Os museus devem primar por ter uma boa apresentação dos seus sítios na 

internet, para que as suas páginas suscitem interesse do público na sua visita, não só 

online mas principalmente, ao museu real. Logo, estes sítios devem informar com 

objectividade quanto a actividades culturais (exposições, palestras, workshops…), 

horários, tanto do museu, como das visitas guiadas, preços e contactos.  

    O sítio do Museu da Cidade
11

 apresenta-se do seguinte modo: mostra-nos oito 

separadores onde estão alojadas as respectivas informações sobre “Lisboa”, “O 

Museu”, “Visitas”, “A Acontecer”, “Exposições”, “Colecções”, “Investigação” e 

“Arqueologia”. Ao clicar nestes itens, remete-nos para uma panóplia de textos, imagens 

e artefactos com as respectivas legendas, que vai ajudar o possível visitante e esclarecê-

lo quanto às várias áreas de interesse. 

    Como exemplo, o segundo separador revela-nos o Museu da Cidade como 

“sendo um Museu de História e estando organizado de forma multidisciplinar que 

possui um espólio muito vasto e diversificado que se destaca pelo seu valor documental, 

iconográfico e artístico, possibilitando uma apresentação da cidade na sua 

multiplicidade.” 

    Ao analisar este sítio, parece-me que tem a qualidade necessária para despertar 

em quem o procura o desejo de visitar o museu que revela a história da cidade de 

Lisboa. Faz também hiperligação a outros museus da Divisão de Museus e Palácios da 

Câmara Municipal de Lisboa, como o Museu Bordalo Pinheiro, Museu do Teatro 

Romano e Museu Antoniano, bem como, no letreiro - acessibilidade, em hiperligações 

(links), dá-nos a conhecer outros sítios de interesse na área cultural.  

                                                            
11  http://www.museudacidade.pt  

http://www.museudacidade.pt/
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    É igualmente de salientar que o sítio do Museu da Cidade nos vai apresentado 

excertos de poemas e outros documentos da autoria de grandes personalidades 

portuguesas que glorificam a capital de Portugal, nomes como Luís de Camões, Álvaro 

de Campos, Eça de Queirós, Vasco Mouzinho de Querevedo, Damião de Góis, 

Sebastião José de Carvalho e Mello/Marquês de Pombal, entre outros.  

    Quanto às pessoas que não se podem deslocar ao museu, por questões de 

mobilidade reduzida ou outras, considero que o sítio lhes oferece uma informação clara 

sobre o seu espólio. No entanto, como sugestões de melhoria, penso que o sítio poderia 

fornecer visitas virtuais e estar ligado às redes sociais. As visitas virtuais são, 

actualmente, um instrumento importante, em que a informação está em permanente 

circulação. Nestas, é o visitante que organiza a sua própria visita consoante os seus 

interesses, “caminhando” num percurso ao seu estilo, independente e inovador. 

    No que toca a esta temática, pesquisei dois sítios que contribuem para as visitas 

virtuais em Portugal; são estes, o Instituto dos Museus e da Conservação e o Instituto de 

Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico.
12

 Nestes é possível realizar 

visitas virtuais a museus e a palácios portugueses sem sair de casa. Através da 

tecnologia 3D, qualquer pessoa vê o museu apenas com o auxílio do cursor do rato de 

computador, que direccionado para as setas que indicam as várias salas dos museus, 

permite que as mesmas sejam vistas num panorama geral ou ampliado. Este percurso é 

acompanhado por inúmeras descrições, tanto do espólio presente do museu, como da 

arquitectura do edifício museológico. 

    Outro aspecto que considero essencial no nosso quotidiano e que deve estar 

presente nos sítios dos museus consiste nas ligações e acessos às redes sociais. As redes 

sociais, como o Twitter, Facebook, Myspace, entre outras, são óptimas ferramentas para 

a cultura e para a transferência e acesso de informação.  

    No sítio do Museu da Cidade não há informação de que esteja ligado às redes 

sociais. No entanto, no Facebook há a informação da existência do Museu da Cidade, 

onde se apresenta a sua localização através do Google Maps. Mas esta informação na 

rede social encontra-se ainda num nível muito primário, sendo que seria positivo que se 

                                                            
12   http://www.ipmuseus.pt/pt-PT/museus_palacios/visitas_virtuais/ContentDetail.aspx  

     http://www.igespar.pt/pt/ 

     

 

http://www.ipmuseus.pt/pt-PT/museus_palacios/visitas_virtuais/ContentDetail.aspx
http://www.igespar.pt/pt/
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desenvolvesse a página de perfil da instituição, com fotografias, marketing, notícias e 

eventos.  

   Visto que as redes sociais vieram criar uma nova forma de estar na vida, era 

importante que se actualizassem nesse sentido. Assim, “mais do que estruturas de 

relações, as redes sociais são métodos de interacções que sempre visam algum tipo de 

mudança concreta na vida do indivíduo, no colectivo, e/ou na (s) organização (ões) 

envolvidas: isto significa que os elementos que compõem a sua estrutura (nós, elos, 

vínculos, papéis) são indissociáveis da sua dinâmica (frequência, intensidade e 

qualidade dos fluxos entre os nós).” (Aguiar apud Oliveira, 2008:1)
13

 No fundo, as 

redes sociais são uma ferramenta informática que se criou, em primeiro lugar, com o 

intuito de fomentar uma maior comunicação entre as pessoas, aproximando-as; em 

segundo, informar sobre os mais variados conteúdos e suscitar o debate dos mesmos; e 

em terceiro, promover a interacção através da partilha de conhecimento (vídeos, frases, 

músicas, textos, notícias…).  

 

                                                            
13  Aguiar, Sónia. Redes sociais e tecnologias digitais de informação e comunicação. Relatório 

final de pesquisa. Núcleo de Pesquisas, Estudos e Formação da Rede de Informação para o 

terceiro setor (Nufep Rits). Rio de Janeiro, 2006: pp.11-12. Disponível em 

http://www.cibersociedad.net/textos/articulo.php?art=183 
 

http://www.cibersociedad.net/textos/articulo.php?art=183
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3. Serviço de Animação e Pedagogia do Museu da Cidade 

 

“Os Museus e os seus acervos são um recurso inesgotável às aprendizagens,  

um acesso inestimável à cultura, a competência única da descoberta pessoal,  

o modo do conhecimento, do pensamento, da criatividade e das emoções.  

O desafio permanente para a construção do quotidiano.” 

Catarina Moura, 2011:13 

 

    Nos museus existem variados serviços que, com características muito próprias, 

contribuem para que estas instituições sejam lugares singulares, lugares visitáveis, 

aprazíveis ao olhar e ao sentir, mas fundamentalmente, lugares de aprendizagem onde 

qualquer pessoa se sinta inteiramente vinculada ao espaço e às formas de arte que a 

rodeia.  

    É de evidenciar que todos os serviços presentes nos museus desempenham um 

papel necessário na construção da identidade dos mesmos. Do Departamento de 

Comunicação ao Departamento de Conservação do espólio museológico, passando pelo 

departamento de “Serviço Educativo”, considero que, no seu conjunto, este último tem 

uma responsabilidade acrescida e ímpar no funcionamento dos museus, não invalidando 

a importância dos outros serviços. 

    O “Serviço Educativo” pode também ser designado “Serviço de Animação e 

Pedagogia” (SAP), como acontece no Museu da Cidade, uma vez que a sua definição 

tem estado em discussão até aos nossos dias. Ainda não se chegou a um consenso 

quanto a este assunto, sendo que era importante que tal acontecesse. Nem todos os 

museus portugueses adoptaram esta nova terminologia para o sector educativo, 

preferindo outras nomeações. Embora sejam designações que se cruzam, não significam 

exactamente o mesmo. A denominação “Serviço Educativo” revela mais o seu cariz 

instrutivo e de doutrina, enquanto que “Serviço de Animação e Pedagogia” pode dar 

maior destaque ao movimento/criatividade, através de novas formas de transmissão de 

conhecimentos (caso da teatralização e expressão plástica) e terá em conta uma 

metodologia didáctica que acompanhe sempre os currículos escolares. 

     Estes serviços devem ser valorizados enquanto instrumentos de mediação entre 

a instituição cultural - museu e os seus mais variados públicos - visitantes. Neste 

sentido, os técnicos deste serviço podem ser considerados “a cara do museu”, dado que 
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são eles que contactam directamente com os públicos e, desta forma, a imagem do 

museu depende muito da sua acção.  

    Os técnicos destes serviços devem adaptar-se às especificidades de cada 

público, não só para conseguirem captar a sua atenção, mas também para que este saia 

do museu com vontade de voltar e, sobretudo, com a consciência de que adquiriu novos 

conhecimentos e que isso é enriquecedor.      

    Neste sentido, os técnicos do Serviço de Animação e Pedagogia (SAP) têm 

como principal objectivo transmitir conhecimentos aos seus públicos de um modo 

coeso, rigoroso e apelativo. Aos técnicos interessa transmitir toda a mensagem 

necessária à temática do museu e à dinâmica do espaço museológico. É fundamental 

que os técnicos estejam a par da organização do espólio do museu, visto que este se 

transforma inevitavelmente numa narrativa histórica que deve ser cuidadosamente 

estudada e transmitida. 

    O Serviço de Animação e Pedagogia (SAP) dos Museus Municipais/Divisão de 

Museus e Palácios da Câmara Municipal de Lisboa surgiu em 1989 para apoiar, educar 

e animar actividades com competências lúdicas e pedagógicas no Museu da Cidade, 

Museu Bordalo Pinheiro, Museu do Teatro Romano e Museu Antoniano. Este serviço, 

com sede no Palácio Pimenta/Museu da Cidade no Campo Grande, tem como função 

organizar e desenvolver “visitas orientadas, reconstituições históricas, oficinas de 

expressão plástica, workshops e acções de formação, integrando o público em geral na 

história e nas vivências da cidade de Lisboa.”
14  

    Com formações em áreas diferentes, cada técnico do Serviço de Animação e 

Pedagogia do Museu da Cidade (SAP) dá o seu contributo para a importante tarefa de 

despertar nos visitantes destes museus o interesse pela sua origem e conteúdo, 

nomeadamente quando se trata de visitas escolares de crianças e jovens, que são os 

grupos mais frequentes.  

Após a experiência de estágio neste serviço, posso afirmar que a diversidade de 

conhecimentos numa área como esta é, sem dúvida, uma mais-valia que traz benefícios, 

tanto aos técnicos, como aos utilizadores dos museus. A equipa do SAP do Museu da 

Cidade é composta por seis técnicos com formações distintas, particularmente nas áreas 

do ensino Pré-Escolar, Ensino Básico, História, História de Arte e Cerâmica. Cada 

elemento desta equipa ocupa-se, geralmente, de um grupo específico para trabalhar. 

                                                            
14  http://www.museudacidade.pt/Visitas/Actividades/Paginas/Actividades.aspx  

http://www.museudacidade.pt/Visitas/Actividades/Paginas/Actividades.aspx


29 
 

Para além destes conhecimentos, os técnicos devem ter ao longo da sua carreira uma 

formação contínua que privilegie as bases da comunicação, pedagogia e sociologia. 

 

3.1 Actividades do serviço e respectivos públicos  

 

“Os objectos têm o poder de mover a mente e o coração das pessoas; 

 exibi-los não chega. Mas eles por si não são cultura, 

cultura é o que fazemos com eles.” 

 Anderson apud Moura 2009:1 

 

    O Serviço de Animação e Pedagogia (SAP) da Divisão de Museus e Palácios da 

Câmara Municipal de Lisboa, com sede no Museu da Cidade, desenvolve inúmeras 

actividades ao longo do ano, com temáticas ligadas à história e às raízes da cidade de 

Lisboa. Este serviço vocacionado sobretudo para orientar visitas de escolas, actua no 

Museu da Cidade (MC), Museu Bordalo Pinheiro (MBP), Museu do Teatro Romano 

(MTR) e Museu Antoniano (MA). Com o intuito de divulgar as actividades destes 

museus junto do público em geral e, em particular, para informar as escolas e 

respectivos professores, o SAP desenvolve um programa anual com a descrição de todas 

as actividades que irão decorrer durante esse ano lectivo [Anexo I - Programa 

2010/2011 do SAP], informando sobre a época em que as mesmas estarão disponíveis.  

   Este programa é enviado para as escolas, nomeadamente para aquelas que ao 

longo dos tempos têm vindo a procurar com alguma regularidade este serviço 

educacional. No entanto, posso evidenciar que o programa está disponível no sítio do 

Museu da Cidade na internet, o que considero ser importante para uma aproximação do 

museu aos seus públicos. 

    O Serviço de Animação e Pedagogia (SAP) realiza visitas nos quatro museus já 

referenciados, que estão direccionadas para acompanhar e esclarecer os mais variados 

públicos: Ensino Pré-Escolar; Ensino Básico-1º, 2º, 3º Ciclo; Ensino Secundário; Ensino 

Universitário; Pessoas com Necessidades Especiais; Público Sénior; Famílias; Público 

em geral. 

    Com diversas actividades e abordagens, consoante as necessidades dos seus 

públicos, o SAP tem para oferecer visitas com três tipos de desempenho: as visitas 

orientadas, as visitas orientadas com oficina de expressão plástica e as visitas orientadas 

com reconstituição histórica.  
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    As visitas orientadas, que contêm apenas uma parte teórica, são a forma mais 

tradicional de aproximar o museu aos mais variados públicos. Mesmo que hoje em dia 

já seja recorrente a realização de oficinas e workshops, as visitas com orientação 

continuam a ser as actividades mais solicitadas. No entanto, considero, que seria 

positivo aproximar mais os grupos destas outras iniciativas, dar-lhes a conhecer as 

várias actividades que se realizam no museu, através de uma maior sugestão por parte 

dos técnicos do museu, de modo a despertar o seu interesse e consequentemente, a sua 

participação.  

    No caso do Serviço de Animação e Pedagogia (SAP) do Museu da Cidade 

posso referir que, dos três tipos de visitas que enumerei anteriormente, as visitas 

orientadas com oficina de expressão plástica são as mais frequentes e as mais pedidas 

pelos professores, principalmente para o ensino Pré-Escolar, mas também para o 1º, 2º e 

3ºciclos do Ensino Básico. 

     É também de mencionar que nem sempre a parte prática é realizada junto dos 

alunos pelo técnico que se encarregou da parte teórica. Nas actividades de 

reconstituição histórica é mais frequente que, após a explicação teórica, seja outro 

técnico a representar uma personagem que aparece de surpresa. Esta está relacionada 

com a temática da visita que, revelando uma vertente cómica, é logo motivo de muita 

interacção e alegria. 

    A conjugação da componente teórica com a prática vai permitir às crianças e 

aos adolescentes terem um contacto mais personalizado com o museu. Ao treinarem e 

desenvolverem a suas capacidades criativas, ao mesmo tempo que constroem e brincam, 

estão a aprender de uma forma divertida.  

   Ainda no que diz respeito às actividades com oficina de expressão plástica do 

SAP destaco para o ensino Pré-escolar as seguintes: “Brincar aos Cavaleiros”; “ Era 

Uma Vez … a República”; “Um Conto Tradicional no Palácio Pimenta”. Na primeira 

actividade, “Brincar aos Cavaleiros”, que irei descrever mais detalhadamente no 

subcapítulo seguinte [cap. 3.2: pp. 34-37], após a parte teórica, os rapazes decoram 

espadas de cavaleiros com cápsulas de café e as raparigas enfeitam chapéus de dama 

medieval com naipes das cartas em cartolina; na segunda actividade, “Era uma vez…a 

República”, as crianças pintam a bandeira de Portugal com tintas apropriadas às suas 

idades; na terceira actividade, “Um Conto Tradicional no Palácio Pimenta”, após um 

teatro de marionetas, com as histórias “O Rei vai Nú” ou “O Gato das Botas”, as 

crianças decoram com retalhos de tecidos as personagens do conto, feitas em cartolina. 
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Todo o material utilizado nestas actividades é previamente preparado pelos técnicos e 

estagiários do serviço, para que as actividades (teóricas e práticas) não ultrapassem os 

noventa minutos previstos. 

    Para o 1º ciclo do ensino básico posso mencionar as seguintes actividades 

práticas: “São Vicente e o Brasão da Cidade de Lisboa”; “História do Azulejo”; 

“Puzzles da Arqueologia”. Quanto à primeira, após a parte teórica com toda a história 

do padroeiro da cidade de Lisboa, São Vicente, as crianças constroem em origami os 

corvos presentes no brasão da cidade de Lisboa; na segunda actividade que referi, as 

crianças pintam o seu próprio azulejo com cores azuis, típicas do século XVIII; na 

terceira actividade, “Puzzles da Arqueologia, as crianças lavam, escovam e identificam 

pedaços de peças de barro, como frigideiras, panelas e taças, tentando montá-las como 

um puzzle. Esta actividade é, normalmente, dirigida pelos Arqueólogos do Museu da 

Cidade. 

    Cada visita orientada, com ou sem parte prática ou representações, sofre 

diferentes abordagens por parte do técnico do serviço, sendo que este tem de perceber, 

logo à partida, quais as expectativas de cada grupo. Pode entendê-lo através de uma 

conversa prévia com os professores, mas também colocando questões aos alunos ao 

longo dos esclarecimentos teóricos, de modo a que estes participem activamente e 

façam perguntas de interesse. 

    Ainda quanto às temáticas das visitas orientadas e realizações práticas, quando 

os temas base são os mesmos, o SAP procura diferentes abordagens consoante a faixa 

etária. Visto que em 2010 se festejou os 100 anos da República Portuguesa (5 Outubro 

1910 - 5 Outubro 2010), foram realizadas, durante o ano lectivo 2010/2011, muitas 

visitas com esta temática em pano de fundo, principalmente durante todo o mês de 

Outubro. 

   Quando se procura dar uma interpretação diferente a temáticas iguais, essa 

diferença transparece logo nos nomes dados às actividades, veja-se os exemplos 

seguintes do programa do ano lectivo de 2010/2011: a temática da República, no ensino 

Pré-escolar, é abordada como um conto infantil, sob o título “Era Uma Vez … a 

República”; já para os 2º/3º ciclos, o acontecimento de Outubro é tratado como um 

importante facto histórico intitulado “Aconteceu na República …”. Estas duas visitas 

foram realizadas no Museu da Cidade e tiveram uma grande adesão das escolas. 

 Considero vantajosa esta adaptação da actividade sob dois pontos de vista: 

primeiro, é favorável, tanto para o museu, como para os seus públicos, pois desta forma 
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consegue, através da divulgação, chamar grupos diferentes e com necessidades de 

aprendizagem, igualmente, distintas, à participação nesta dinâmica. Em segundo lugar, 

esta transformação da actividade, com a mesma base histórica mas dirigida com uma 

outra “roupagem” a estes grupos etários diferentes, torna-se positiva, visto que desta 

maneira nem os mais novos têm dificuldade em apreender o que lhes está a ser 

transmitido, nem os mais velhos se sentem infantilizados neste processo de aquisição de 

conhecimentos.  

   Ainda sob a temática da República, mas no Museu Bordalo Pinheiro, 

apresentam-se as seguintes actividades: para o 1º ciclo - “Zé Povinho e a República” - 

onde se pretende evidenciar a passagem do regime monárquico para o regime 

republicano simbolizada pela figura peculiar do Zé Povinho, que representa o povo 

português, personagem criada por Rafael Bordalo Pinheiro; nos 2º/3º ciclos e Ensino 

Universitário, o mesmo tema tem como título “Bordalo e a República”, revelando mais 

o artista e as suas ideias contra o regime monárquico, do que a personagem do Zé 

Povinho por ele criada. 

Do tempo em que decorreu o estágio tive a oportunidade de assistir e participar 

em muitas visitas dirigidas a um vasto público, realizadas nos quatro museus da Divisão 

e Palácios da Câmara Municipal de Lisboa. No entanto, considero que destes quatro 

equipamentos culturais, o Museu da Cidade é aquele que maior diversidade oferece nas 

suas actividades, podendo mesmo afirmar que, em termos de dimensão espacial e de 

infra-estruturas, tem uma qualidade superior para acolher os seus públicos. Pela 

dimensão do museu e o seu vasto espólio, juntamente com os jardins - destacando o 

Jardim Rafael Bordalo Pinheiro - é um espaço propício a que se possam desenvolver 

actividades variadas, tanto no ateliê, como ao ar livre.  

Foi, efectivamente, no Museu da Cidade, onde estive mais presente e onde 

acompanhei mais e variados grupos. Fazendo um balanço aproximado do tipo de 

público que mais frequentou o museu, durante os 4 meses de estágio, posso considerar 

que 80% foram crianças e jovens em idade escolar (Pré-Escolar;1º/2º/3º ciclo; Ensino 

Secundário); e os restantes 30% dirigidos aos restantes grupos (Universitários; Público 

Sénior; Pessoas com Necessidades Especiais; e público em geral). Quanto às visitas 

para as Famílias, estas realizam-se especificamente aos fins-de-semana de manhã. 

Apesar de não ter estado presente nestas iniciativas, tiveram, a meu ver, uma adesão 

relativamente positiva, pelo que pude observar no livro de registo das marcações e no 

contacto posterior com os técnicos que as dirigiram. No entanto, apesar de algumas 
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famílias participarem regularmente nestas actividades, por vezes os técnicos acabavam 

por trabalhar com menos pais e crianças do que estariam à espera, pois muitas famílias 

que faziam a marcação acabavam por não aparecer. Este aspecto negativo causa algum 

incómodo a quem, com antecedência, teve o cuidado de preparar a actividade a contar 

com um determinado quorum (duas a quatro famílias), de modo a que estas possam 

interagir entre si. Quando ocorrem estas situações indesejáveis, acaba por ser 

desmotivador, tanto para os técnicos, como para os visitantes. Assim, as experiências de 

lazer-aprendizagem poderão adquirir um carácter mais individual (neste caso, apenas 

com membros de uma só família). Neste sentido, a ausência de possíveis interacções 

com outros núcleos familiares pode tornar a actividade menos dinâmica, menos 

produtiva e, consequentemente, retirar potencial à relação de partilha Museu-Famílias, 

que se pretende colectiva.  
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3.2 Delimitação de actividades e respectiva justificação 

 

   

  Durante o estágio no Serviço de Animação e Pedagogia desenvolvi as seguintes 

funções em campo: acompanhamento das visitas orientadas ao Museu da Cidade/outros 

Museus da Divisão Municipal; ajuda nos ateliês com as crianças, após a parte teórica 

das visitas; preparação de material didáctico que iria ser aplicado nos ateliês e do qual 

as crianças iriam desfrutar e, posteriormente, levar a sua arte para casa; criação de um 

projecto para pôr em prática ainda no âmbito do estágio curricular.  

    Numa primeira fase, foi importante assistir às visitas orientadas preparadas 

pelos técnicos do SAP, não só com o objectivo de conhecer a dinâmica e organização 

destes Museus, nomeadamente do Museu da Cidade onde estive mais presente, mas 

também para analisar as reacções do público-alvo (professores e alunos no caso de 

vistas escolares), a informação a estes dirigida e o modo como toda a visita foi 

orientada.  

    Desta forma fui-me apercebendo que a cada técnico do serviço era atribuído um 

grupo específico para trabalhar (Ensino Pré-Escolar; Ensino Básico-1º, 2º, 3º Ciclo; 

Ensino Secundário; Ensino Universitário; Pessoas com Necessidades Especiais, Público 

Sénior, Famílias, Público em geral), embora tal não fosse sempre taxativo.  

    Outro aspecto que considerei nestas primeiras observações foi o facto de cada 

elemento do Serviço de Animação e Pedagogia ter um contacto distinto com o público. 

Cada técnico conduz, à sua própria maneira, os grupos ao universo do museu, no que 

diz respeito à linguagem utilizada e às expressões corporais. A forma como apresentam 

o museu resulta, não só da sua visão pessoal, mas também de uma conversa prévia com 

os professores, no caso de visitas escolares, tendo em conta os aspectos que estes 

pretendem ver desenvolvidos naquele encontro da sala de aula com o museu.  

    Foi fundamental ter assistido e participado, directa ou indirectamente, nas 

várias actividades dirigidas aos diversos grupos, pois para a realização do projecto 

pessoal que efectuei no museu, a ser apresentado e problematizado no capítulo [cap.4: 

38-51], foi bastante útil estar “do outro lado” e ver como se desencadeava todo o 

processo de orientação de uma visita. 

    Todas as visitas tiveram um papel importante nestes primeiros contactos com o 

mundo de um Serviço de Animação e Pedagogia. Desde grupos do pré-escolar aos 
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públicos sénior, passando por grupos de pessoas com necessidades especiais, entre 

outros, fui observando e aprendendo um pouco com cada uma dessas vivências, quanto  

à organização das visitas, às actuações dos vários técnicos em campo e às reacções do 

público-alvo.  

    Neste sentido, vou procurar descrever duas actividades dirigidas a grupos 

distintos: a primeira intitulada “Brincar com os cavaleiros” para o público do pré-

escolar e a segunda com o nome “História da Cidade de Lisboa” para o público sénior, 

ambas realizadas no Museu da Cidade. 

    No que diz respeito à primeira actividade que enuncio, “Brincar aos 

cavaleiros”, a mesma realizou-se em três etapas, com uma duração de aproximadamente 

90 minutos. Numa primeira fase, as crianças, cerca de 20, encontravam-se reunidas no 

pátio do Museu, encantadas com os pavões, quando a técnica do Serviço de Animação e 

Pedagogia se dirigiu à professora e ao grupo. Após as apresentações iniciais da técnica e 

das crianças, de referir que cada uma disse o nome e a idade, a técnica foi perguntando 

se sabiam que sítio era aquele onde estavam e se tinham conhecimento que foi um 

palácio outrora habitado por reis, princesas e cavaleiros.  

   Numa segunda fase, antes de as crianças entrarem propriamente no Museu, foi-

lhes explicado numa linguagem adequada à idade, que dentro do museu existem regras 

de conduta que são importantes respeitar. Já no museu as crianças foram dirigidas 

ordeiramente para a sala “Da Conquista à Capital Do Reino (meados do século XII - 

inícios do século XV) ” onde, sentadas no chão junto de uma grande tela em óleo que 

representa a “Tomada de Lisboa aos Mouros”, a técnica foi explicando, com recurso a 

materiais didácticos, as características dos castelos, a sua estrutura arquitectónica e a 

organização hierárquica dos seus habitantes.  

    Com uma abordagem ligeira mas elucidativa, as crianças estiveram bastante 

atentas e participaram, revelando interesse. A técnica conseguiu apresentar a parte 

teórica de forma clara e objectiva, através de alguma teatralização, de modo a que as 

crianças entendessem melhor o que esta pretendia transmitir. 

   De seguida, deu-se início à parte prática. Nesta terceira e última etapa da visita, 

as crianças foram encaminhadas para o ateliê, onde foram dividas em dois grupos, um 

de raparigas e outro de rapazes. Os dois fizeram trabalhos de expressão plástica: as 

raparigas decoraram com naipes de cartas um chapéu pontiagudo de cartolina, que 

representava os chapéus de dama medieval; os rapazes decoraram as suas espadas com 

cápsulas coloridas de café, que simbolizavam as pedras da coragem e da riqueza.  
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   O propósito desta preparação distinta dos materiais (chapéus para as meninas e 

espadas para os meninos) foi devidamente explicado pela técnica que orientou esta 

visita, que elucidou para o simbolismo dos objectos, que se iriam produzir nesta 

actividade plástica, no enquadramento da época medieval. Revelando, com ligeiras 

explicações históricas, que o desempenhar daquela tarefa iria ter uma grande 

importância para o que de seguida iriam fazer, a técnica adensou a curiosidade das 

crianças, que entusiasmadas deram o seu melhor na elaboração desses objectos. 

   Na verdade, esta parte prática não ficou por aqui, pois após a concretização dos 

trabalhos manuais, as crianças tiveram a oportunidade de realizarem uma pequena 

encenação com os objectos que tinham preparado. Nesta representação, os rapazes 

foram armados cavaleiros pelas damas, num ambiente solene, com música medieval e 

decoração a propósito. No final, os rapazes levaram um diploma de cavaleiros com o 

seu nome e o nome da rapariga que presidiu à cerimónia.  

    No conjunto de toda a actividade “Brincar aos cavaleiros”, considero que é de 

valorizar toda a interacção entre colegas, nomeadamente na parte da representação final, 

onde, praticamente, nem a técnica nem as professoras intervieram.  

    Após a descrição de uma visita orientada com oficina de expressão plástica, 

dirigida aos mais pequenos, faço agora referência a uma visita orientada para o público 

sénior. Com o título de “História da Cidade de Lisboa”, esta concretizou-se de uma 

forma muito completa e teve, excepcionalmente, a duração de 120 minutos (quando, 

habitualmente, se estabelece um limite de aproximadamente 90 minutos para cada 

actividade). Apesar do técnico ter o importante papel de dirigir o público, nesta visita o 

grupo deu frequentemente as suas opiniões, quase que organizando o seu próprio 

percurso. Desta maneira, o técnico perguntava regularmente que assuntos queriam ver 

esclarecidos e fazia sugestões quanto às salas que iriam conhecer. A capacidade de 

comunicação do técnico, o seu “à vontade” e algum sentido de humor foram uma 

grande mais-valia para a boa realização desta actividade que, juntamente com a boa 

disposição dos intervenientes e a sua incrível “fome de saber”, funcionou muito bem. 

Pessoalmente, considero que esta visita que tive a oportunidade de acompanhar 

foi, do meu ponto de vista, uma das mais ricas no que diz respeito à articulação dos 

factores históricos do Museu da Cidade com a dinâmica comunicativa que 

espontaneamente foi ocorrendo. Sou da opinião que quando se trata de um grupo com as 

especificidades deste, com uma maior experiência de vida, com outros conhecimentos e 

uma grande capacidade de expor as suas questões e dúvidas, podem e devem ocorrer 
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com mais regularidade estas visitas, que embora sejam um pouco mais alargadas são 

muito produtivas.  

    O grupo composto por 17 pessoas foi acompanhando toda a visita da exposição 

permanente do Museu da Cidade. O técnico teve sempre o cuidado de perguntar se 

queriam continuar a visita, por considerar que a exposição permanente do Museu da 

Cidade não devia ser vista em apenas um dia e tendo também em conta a idade dos 

visitantes.  

    A exposição permanente abarca um longo período que vai da Pré-história ao 

início do século XX com os mais variados temas abordados: “Origens: Pré e Proto-

história”; “Olisipo - a cidade Romana”; “Da Olisipona Visgótica à Al-Uxbûna 

Muçulmana”; “Da Conquista à Capital Do Reino (meados do século XII - inícios do 

século XV) ”; “Lisboa - Centro do Império (séculos XV - XVI) ”; “Da Lisboa Filipina à 

Lisboa da Restauração (finais dos séc. XVI – séc. XVII) ”; “A Cidade Joanina (1ª 

metade do século XVIII) ”; “O Terramoto de 1755 e a Reconstrução (séculos XVIII - 

XIX) ”; “Lisboa do Passeio Público às Avenidas Novas (século XIX); “Lisboa do início 

do século XX”.  

   É de evidenciar o modo como o técnico falou da história e das raízes da cidade 

de Lisboa, apresentando o museu como um livro que se lê mais que uma vez. Através 

de uma linguagem acessível fez uma exposição bem humorada, passando, assim, a 

mensagem de uma forma animada e espontânea.  

    Ao desenvolver os conteúdos, teve a preocupação de não apenas falar da 

cidade, mas também do quotidiano dos seus habitantes, tornando a visita mais 

humanizada. Deste modo, possibilitou o diálogo e partilha de experiências de vida com 

estes visitantes, que se mostraram interessados do princípio ao fim. Após a actividade, 

estive em conversa com alguns elementos deste grupo, pertencente à Academia Sénior 

dos Olivais Sul, e o retorno foi bastante positivo, pois demonstraram que se sentiram 

muito bem acolhidos nesta primeira visita ao Museu da Cidade e que ficaram com 

vontade de voltar, mas também de conhecer os outros espaços museológicos em que 

este Serviço de Animação e Pedagogia (SAP) actua. 
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4. Projecto de Natal realizado no Museu da Cidade 

 

“ […] Terei como objectivo, numa abordagem leve e acessível,  

demonstrar que o Natal tem toda uma história por vezes esquecida,  

que pouco se prende com materialismos,  

mas principalmente com valores de partilha e união […]. ”  

(Plano do Projecto de Natal, 2011:2) 

 

   Durante o estágio no Serviço de Animação e Pedagogia da Direcção de Museus 

e Palácios da Câmara de Lisboa (DMP-CML), fui desafiada a elaborar de raiz um 

projecto de Natal para o ano lectivo 2010/2011. Possível de se realizar num dos quatro 

museus em que o Serviço de Animação e Pedagogia (SAP) opera, optei por desenvolver 

o projecto no Museu da Cidade, onde se encontra a sede desde serviço vocacionado para 

orientar os seus públicos e direccionar-lhes toda a informação histórica presente nestes 

quatro museus.  

  Esta proposta de uma nova actividade para o Museu da Cidade surgiu face à 

necessidade de se criar, para este espaço e para os seus públicos (particularmente 

crianças), uma nova dinâmica na quadra natalícia, visto que até aqui era recorrente 

repetirem-se as actividades de Natal do SAP, alternando-as de ano para ano.  

   A ideia deste projecto partiria sempre de uma peça do museu que se relacionasse 

com a ocasião pretendida, para depois se poder desenvolver uma parte teórica e uma 

parte prática em torno da mesma. A minha escolha recaiu sobre um presépio do século 

XVIII, presente no espólio do Museu da Cidade, designado por maquineta, que na 

época tinha como principal utilidade servir de oratório, mas também uma importante 

função decorativa. Entende-se por maquineta uma caixa portátil com características de 

“santuário, sacrário ou pequeno trono, em que se expõe o sacramento sobre o altar; 

pequeno oratório ou armário envidraçado; redoma enfeitada, que contém uma imagem 

devota”. 
15

 [Anexo II - Fotografias da Maquineta/Presépio século XVIII] 

   O porquê da temática do presépio e não outra? Em primeiro lugar, porque não se 

realizava nenhuma actividade de Natal ligada especificamente à temática do presépio e 

ao seu propósito. De entre algumas actividades já existentes no museu para esta época 

                                                            
15  Figueiredo, Cândido de. Dicionário da Língua Portuguesa II, Cândido Figueiredo, 1954,   

   (Biblioteca Pessoal do Museu da Cidade). 
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do ano refiro, como exemplo, uma cujo tema se desenvolve em torno do pinheiro de 

natal, visto que está presente no espólio do Museu da Cidade uma tela em óleo que 

retrata D. Fernando II, príncipe alemão que casou com a rainha Dª Maria II, que foi o 

responsável por trazer a tradição do pinheiro de natal para Portugal. Não negando a 

importância do seu valor histórico, no entanto, não considero que o pinheiro seja a 

tradição mais representativa desta quadra, daí o facto da minha escolha ter recaído sobre 

o presépio que, do meu ponto de vista, reflecte o verdadeiro sentido de tradicionalmente 

se celebrar o Natal. 

   Em segundo, porque para além de ser uma peça imponente, pela sua beleza e 

significado, o presépio remete-nos para a verdadeira essência do Natal, assente em 

valores humanos que devem ser partilhados, não só nesta época, como ao longo do ano.     

   Através da escolha do presépio para desenvolver esta actividade no museu, 

recorri a uma abordagem que seguisse no sentido oposto às ideias consumistas que, por 

vezes, são as mais enaltecidas nessa altura do ano, nomeadamente pelos meios de 

comunicação social que, do meu ponto de vista, fazem um apelo constante e excessivo 

ao consumo.  

   Com o tema “Meu Querido Presépio” procurei que esta actividade representasse 

todo o espírito da quadra. Recorrendo a uma linguagem adequada e a uma atitude 

interactiva, procurei destacar a importância de valores como a amizade, partilha e 

entreajuda, solidariedade e amor ao próximo, equilibrando o sentido lúdico da 

actividade com o indispensável sentido educativo da mesma. 

   Nos subcapítulos seguintes irei descrever e analisar todas as fases que segui para 

a realização deste projecto, que foi, sem dúvida, uma mais-valia para o estágio 

curricular. Desde a concepção e elaboração do projecto de natal, ao seu público e, 

finalmente, a passagem à prática desta iniciativa, considero que todos estes momentos 

foram essenciais para uma boa organização e, consequentemente, uma favorável 

recepção do projecto e respectiva realização.  
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4.1 Concepção do Projecto de Natal 

 

   Antes da actividade de Natal se realizar no museu foi essencial conceber as 

etapas necessárias para que todo o processo se organizasse positivamente. Após 

idealizar o plano do projecto, com todas as suas especificidades teóricas e práticas, este 

teve que passar pela análise do Serviço de Animação e Pedagogia do museu para ter 

continuidade e, posteriormente, se concretizar. 

   Neste sentido, tracei numa primeira fase os passos fundamentais para a 

realização desde projecto:  

 

 A primeira etapa diz respeito à escolha de um artefacto que se adequasse 

à quadra natalícia e integrasse o espólio do Museu da Cidade; 

 

 A segunda etapa consistiu no levantamento da informação que esta peça 

transmite, através dos elementos simbólicos que nos apresenta, nomeadamente, 

as figuras e o seu enquadramento histórico; 

 

  Na terceira etapa, centrei-me na parte discursiva, não só na adequação da 

linguagem ao tipo de público, mas também na importante tarefa de selecção dos 

conteúdos a transmitir; 

 

  Numa quarta etapa, procurei ajustar as duas partes em que a actividade 

no seu todo se define (a teórica e a prática), de modo a que estas fluíssem em 

conjunto, para não se dispersar o interesse na temática central – o Presépio e, 

deste modo, não quebrar o fio condutor que as une;  

 

 Por fim, numa quinta etapa, dediquei-me à concepção da parte prática da 

actividade. 

 

   Previamente a qualquer actividade que se realize no museu é fundamental saber 

dominar o tema que se vai apresentar, mas também, conseguir dar um cunho pessoal à 

abordagem do mesmo. Atendendo a alguma inexperiência da minha parte em dirigir 
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uma actividade deste género e num contexto museológico, considero que foi essencial 

ter trabalhado antecipadamente o tema e o seu modo de apresentação através de 

pesquisas e do diálogo com os técnicos do Serviço de Animação e Pedagogia (SAP), 

para poder conduzir com segurança a actividade, tanto ao nível do discurso utilizado, 

como da postura comunicativa a adoptar com o público em questão.  

   Todos os passos dados na concepção deste projecto foram preponderantes para a 

sua materialização; não obstante, entendo que foi a partir da escolha inicial do tema e da 

obra de arte que o sustenta, que este emergiu e foi tomando forma.    

   Assim, a peça que elegi e que serviu de mote ao desenvolvimento deste projecto 

de Natal foi uma maquineta pertencente ao terceiro quartel do século XVIII, 

exteriormente executada em pau-santo brasileiro e no seu interior com o presépio em 

barro policromo. Distingue-se pela sua multiplicidade de elementos e variados 

pormenores mas, sobretudo, pelo enriquecimento histórico do seu conjunto. Neste 

oratório podem-se explorar inúmeros elementos que, embora distintos, formam parte 

desse todo. Coloca em evidência, com o realce devido, a sagrada família, bem como, a 

figura do anjo anunciador e dos três reis magos. Já em pano de fundo, destaca diversas 

profissões campestres, não menos importantes, enaltecidas num cenário de brilho e cor. 

   Com o nome “O Meu Querido Presépio” a actividade dividiu-se em duas partes, 

a serem apresentadas em dois locais diferentes do Museu da Cidade: a primeira, que diz 

respeito à exposição teórica, realizou-se na sala Ensemble D’Époque diante da peça – 

Oratório; a segunda parte, com uma vertente mais prática, realizou-se no ateliê do 

museu, um espaço dedicado às actividades plásticas e às suas componentes lúdicas e 

criativas. 

   O tema da religião é um assunto que se pode considerar sensível, principalmente 

quando dirigido aos mais pequenos. Por este motivo deve ser abordado de uma forma 

muito especial, não só para não ferir susceptibilidades ou eventuais crenças que estas 

crianças possam ter, mas também para não tornar o encontro com o museu 

desconfortável. Assim, fui orientada logo de início, para preparar um discurso em que 

me focasse apenas no essencial a ser transmitido, assunto que desvendarei de seguida, a 

quando da fase de elaboração do projecto [4.2: 39 - 41]. 

             Na criação deste projecto de Natal, procurei que houvesse um equilíbrio da 

parte teórica com a prática, de modo a que, no seu conjunto, estas duas vertentes 

resultassem numa actividade dinâmica, interactiva e informal. Pretendi fomentar sempre 

a participação do público, deixando-o, ordeiramente e com os devidos cuidados, à 
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vontade para vivenciar esta experiência à sua maneira, tirando assim o maior partido 

possível da actividade e deste contacto com o espaço museológico. 

 

4.2 Elaboração do Projecto de Natal  

 

A escolha do tema da actividade “O meu Querido Presépio” ditou logo de início 

uma posição a tomar quanto à sua preparação e ao tipo de abordagem a adoptar no seu 

conjunto. Tendo como público crianças, foi imperativo trabalhar esta temática 

cuidadosamente, com prudência na selecção dos conteúdos a abordar. Fui alertada pelos 

técnicos do Serviço de Animação e Pedagogia (SAP) para não me referir à história do 

presépio com muitos pormenores, mas passar apenas o essencial a ser transmitido, num 

discurso directo, simples e evidente. 

Para a concretização deste projecto foi-me pedido que elaborasse um plano da 

actividade [Anexo III – Plano Projecto de Natal 2010/2011] que estruturasse este meu 

projecto de Natal, onde descrevi os passos a seguir e o objectivo global da mesma. Após 

a entrega do referido plano ao Serviço de Animação e Pedagogia (SAP) e deste ser 

aceite, a actividade construiu-se progressivamente. Até ao resultado final a actividade 

foi-se moldando, à medida que ia desbravando caminho nesta tarefa de criar para 

ensinar.  

          Esta dinâmica de Natal teria de ter, obrigatoriamente, uma parte teórica (de 50 

minutos) e uma parte prática (de 40 minutos). Esta marcação foi essencial para não 

exceder o tempo previsto para a actividade (1h:30m), que seria sempre uma estimativa 

aproximada para cada grupo que participasse na actividade. Este controlo do tempo 

revelou-se importante para, na parte teórica, estruturar bem o meu discurso e as 

questões a colocar, bem como, preparar o trabalho de expressão plástica que se seguiria, 

antes da passagem à prática da actividade diante do seu público. [capítulo 4.4: páginas 

44 - 45] 

            Nesta fase de elaboração do projecto preparei a orientação do meu discurso, de 

modo a que este fosse ao encontro das expectativas que as crianças trariam para a 

actividade e para o museu. Primeiro, fiz várias pesquisas sobre a temática do Natal, em 

particular sobre o presépio, nas quais me inspirei para o desenvolvimento desta 

actividade. A mensagem principal que pretendi passar às crianças baseou-se sobretudo 

nesta linha de pensamento retirada da obra Os Presépios de Belém - O Natal e a Arte:  
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“ O Natal também é pagão e toda a sua efervescência contagiante é a de um ritual que 

está para além do seu significado evangélico. O Natal é o Natal, não consagra apenas o 

divino, consagra também o homem, repousado da sua ferocidade no enlevo de si 

próprio, ao serviço de todos os deuses bonificatórios.” (p.31); “ Tão aconchegado, o 

Menino, tão calorosamente amado, feito para ser feliz e todos tornar felizes!” (p.36). 
16

 

 

Do meu ponto de vista, estas duas ideias que acabei de referir, revelam que a essência 

do Natal é muito mais, do que, à partida, possa estar visível aos nossos olhos. Assim, ao 

longo de toda a parte teórica da actividade, expliquei por palavras simples e adequadas a 

este tipo de público, através de um discurso e duma postura comunicativa igualmente 

ajustados, que o Natal é uma época de festa por muitos motivos, sobretudo porque se 

celebra o nascimento de alguém que surgiu com uma missão especial, transmitir a todos 

os homens, como ele, que somos todos iguais e que devemos viver em harmonia, sem 

guerras, estar unidos, partilhar e entreajudarmo-nos.  

O presépio, com todas as suas figuras, apresenta-nos este significado distinto e 

singular, em particular porque esta criança, o menino Jesus, nasceu com o objectivo de 

passar uma mensagem de paz, amor e de alegria a todas as pessoas, daí a importância da 

amizade e do respeito pelo outro, não só no Natal mas ao longo de todo o ano. Através 

do presépio evidenciei que a celebração do Natal ocorre a 25 de Dezembro porque foi 

nesse dia que nasceu Jesus Cristo. Passando objectivamente o essencial a ser 

transmitido, fui questionando as crianças ao longo de toda a actividade teórica, para 

evitar que estas tivessem um comportamento passivo. Uma das questões centrou-se, 

naturalmente, na etimologia da palavra Natal, explicando que esta deriva da palavra 

natividade, que significa nascimento.  

  A par da história do presépio, o que manifesta e qual a sua importância, procurei 

enquadrar a sua narração, com valores morais, educacionais e sociais do quotidiano do 

seu humano, nomeadamente, a importância da amizade, da entreajuda e da partilha. 

Pretendi falar da família como célula primeira da sociedade, visto que “ninguém cresce 

sozinho, mas constrói-se em comunidade”. Neste sentido, quis passar às crianças a ideia 

de que o tempo que se passa em família (entenda-se família nas suas variações, pais, 

avós, tios – vários tipos de família) pode ser bem aproveitado, ao ajudá-las a 

compreender que o lazer, não é só brincadeira ou deslocações a centros comerciais, mas 

                                                            
16  Os Presépios de Belém: O Natal e a Arte. Org. Casa Civil do Presidente da República.    

    Lisboa: Palácio de Belém: DEZ 1996 - JAN 1997.  
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pode ter outras vertentes, como visitas a museus onde se pode aprender de uma forma 

muito divertida.  

 Cativar o interesse das crianças por estes locais - museus - através desta 

actividade, foi um dos meus principais objectivos. Com esta actividade pretendi que as 

crianças valorizassem mais os espaços museológicos, reconhecendo-os não como um 

espaço de obrigação (a que só têm acesso através das visitas escolares) mas como um 

espaço que, acima de tudo, foi criado para as receber e aos restantes públicos. Passar a 

mensagem que estes espaços, enquanto locais de cultura, são espaços vivos e para isso 

precisam de pessoas que os visitem. A arte só tem vida se for para ser vista e sentida e o 

museu é vivo porque tem a arte da vida, porque apela a que se vivencie algo de um 

determinado momento histórico, de acordo com os interesses pessoais e culturais de 

cada um. Estas instituições contribuem para a formação intelectual das pessoas e 

ajudam no desenvolvimento da sua identidade cultural e humana. Nesse sentido, o meu 

meio de actuação nesta actividade estabeleceu-se de acordo com a seguinte máxima: 

“Os objectos têm o poder de mover a mente e o coração das pessoas; exibi-los não 

chega. Mas eles por si não são cultura, cultura é o que fazemos com eles.” (Anderson 

apud Moura 2009:1)  
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4.3 Público do Projecto de Natal 

    

 

O público para este projecto chegou-nos através da divulgação do Serviço de 

Animação e Pedagogia (SAP), feita para as escolas que habitualmente costumam visitar 

o Museu da Cidade. Também à medida que as escolas e outras entidades recorriam a 

este serviço para marcar alguma visita e/ou esclarecer alguma dúvida sobre as várias 

actividades que o serviço tem para oferecer, esta actividade de Natal era sugerida. 

Em qualquer instituição cultural, seja nos museus, em salas de espectáculos ou 

outros locais de cultura, o papel do público revela-se preponderante para a afirmação da 

identidade destes espaços. É o público que decide o que quer ver, quando e como quer 

ver, logo todas as actividades que nestes locais sejam desenvolvidas, devem ser 

previamente organizadas e bem definidas para posteriormente, quando postas em 

prática, possam ter um quorum positivo. Assim, a “afirmação do museu como lugar do 

público é, sem dúvida, um antigo consenso e esta constatação tem configurado um 

cenário de indagações cada vez mais amplo. Que público é esse? Quem são os 

visitantes? Eles aprendem? O que aprendem? O que os museus estão apresentando para 

o público? O que as suas exposições propõem? Que museus são estes que atraem o 

público?”. (Marandino et al., 2009: 9) 

O projecto “Meu Querido Presépio” teve como espectadores/participantes 

activos, escolas em tempo de férias, com alunos com idades compreendidas entre os 5 e 

os 10 anos de idade. Visto tratar-se de um tempo de interrupção das aulas, os grupos 

que o museu recebeu para participarem nesta actividade estavam inseridos em 

programas de ocupação de tempos livres, criados pelas escolas ou em grupos de 

Actividades de Tempos Livres (A.T.L) extra escola. Abarcando, sobretudo, grupos do 

1ºciclo do ensino básico (1º, 2º, 3º anos) e grupos compostos por crianças do Pré-

escolar. No entanto, as mesmas actividades, com possíveis adaptações, poderiam 

estender-se a grupos com Necessidades Educativas Especiais (NES), o que acabou por 

não acontecer, visto não ter sido solicitada nenhuma realização desta actividade para os 

mesmos.  

Ao longo da concepção e elaboração prévia de toda a actividade tive a 

preocupação de que quando a dirigisse ao público, procurasse sempre que a questão da 

interacção social estivesse em destaque. Assim, para captar a atenção deste público, 
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procurei interagir com as crianças, de modo a que estas fizessem perguntas, 

participassem de uma forma interessada na actividade. Para isso, na parte teórica, à 

medida que fui apresentando as temáticas aos meninos, estes já iam fazendo 

ordeiramente, com o método do dedo no ar, algumas perguntas que iam sendo 

imediatamente respondidas – fomentando uma relação de proximidade através do 

diálogo entre as crianças e o mediador. Verifiquei, que desta forma, as crianças 

mostram-se mais interessadas e atentas, o que resulta numa comunicação directa e 

espontânea. 

 Entre a parte teórica e a parte prática (a construção individual de um presépio no 

ateliê) tive a ideia de inserir um momento musical que resultou bastante bem e que 

considero que acabou por fomentar esta interactividade com as crianças e, 

consequentemente, entre este público e o museu - cantar em conjunto duas pequenas 

estrofes da música dos pastores - ainda na sala do presépio, diante do mesmo.  

A importância do público no museu é uma preocupação destas instituições. 

Assim, para estimular a sua participação, bem como perceber as suas motivações, no 

final de cada actividade é dado a preencher ao encarregado dos grupos uma ficha de 

opinião que identifique como se processou a actividade no seu conjunto e onde é 

possível deixar comentários e sugestões que poderão contribuir para o melhoramento do 

serviço prestado e para efeitos estatísticos. [Anexo IV – Ficha de Opinião – Públicos]  

Esta é uma ferramenta importante no estudo que o Museu da Cidade faz dos seus 

públicos, de modo a criar novas estratégias que os despertem e desafiem a participar. 
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4.4 Passagem à prática do Projecto de Natal 

 

Após todo o trabalho de bastidores necessário ao bom funcionamento do 

projecto de Natal, deu-se início no Museu da Cidade à passagem à prática da actividade 

“O Meu Querido Presépio”, realizada em quatro dias: 21, 22, 28 e 29 de Dezembro.  

Antes de me dirigir às salas onde iria decorrer esta actividade (sala Ensemble 

d’Époque - parte teórica e ateliê - parte prática) procedi, no átrio do museu, às 

apresentações. Trata-se do primeiro contacto com as crianças e professores/monitores, 

em que também fiz uma breve introdução ao Museu da Cidade. De seguida, as crianças 

decoraram a árvore de Natal do Museu da Cidade, com enfeites de Natal feitos 

manualmente, que previamente foram pedidos pelo museu [Anexo V – Fotografias da 

Árvore de Natal do Museu da Cidade (Natal 2010-2011) decorada pelas escolas/ATL 

que participaram nas actividades de Natal].  

No decorrer dos quatro dias de actividade, considero que, embora na sua maioria 

se dirigissem aos mesmos grupos etários, com excepção do terceiro dia, os 

comportamentos das crianças e a sua recepção à actividade foram divergentes. Fazendo 

uma auto-avaliação, posso classificar as actividades através do seguinte quadro: 
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DATA GRUPO 
TIPO DE 

GRUPO 

APRESENTAÇÃO 

PARTE TEÓRICA 

APRESENTAÇÃO 

PARTE PRÁTICA 
MATERIAIS OBSERVAÇÕES 

21DEZ2010 

Associação 

de Pais 

EB1 

Fernando 

Pessoa 

1ºAno/25 

crianças 

O grupo era participativo. 

Consegui chegar às 

crianças. 

A prática correu 

animada e de forma ordeira, mas 

o tempo foi insuficiente. 

Após a sua 

concretização, tive necessidade 

de melhorar e simplificar o 

material para a construção do 

presépio de Natal que cada 

criança levaria para casa, de 

modo a que, nas próximas 

visitas, não se demorasse muito 

tempo nesta parte e se 

simplificasse a execução da 

mesma. 

 

Modelo de 

Presépio 

demasiado 

complicado.  

(Recortes, 

tecidos, ráfia, 

serapilheira, 

algodão, 

lápis de cor, 

tintas… ) 

O retorno foi bastante 

positivo. Necessário rever 

material. Simplificar 

modelo presépio e melhorar 

pré preparação.  

As crianças não 

conseguiram concluir o 

trabalho manual, levaram-

no para terminar na escola/ 

casa. 

22DEZ2010 

Associação 

de Pais 

EB1 

Fernando 

Pessoa 

1ºAno/25 

crianças 

 

As crianças estavam 

bastante agitadas e 

tiveram um 

comportamento 

inoportuno. 

Foi necessário improvisar 

solução para chegar às 

crianças. 

Antecipada a prática, o grupo 

acalmou, participou e foi 

criativo nesta actividade. 

Modelo 

Simplificado. 

(Recortes, 

tecidos, 

ráfia, 

serapilheira 

algodão, lápis 

de cor, 

tintas…) 

Encurtei a parte teórica e 

passei à seguinte. Resultou 

e valeu a pena, porque as 

crianças gostaram e saíram 

bastante satisfeitas com o 

seu trabalho concluído. 

28DEZ2011  

ATL 

Picapau: 

Centro 

Paroquial 

da 

Arrentela 

 1º e 4º 

ano/30 

crianças 

 

 

 

O grupo era participativo. 

Consegui chegar às 

crianças. 

Conseguiram atingir o objetivo 

pretendido, completar o seu 

presépio, embora com alguma 

desorganização, visto tratar-se 

de um grupo de crianças com 

idades diferentes. 

Modelo 

Simplificado. 

(Recortes, 

tecidos, 

ráfia, 

serapilheira 

algodão, 

lápis de cor, 

tintas…) 

O retorno foi bastante 

positivo.  

As crianças conseguiram 

concluir o trabalho manual, 

levaram-no para casa. 

29DEZ2011 

Associação  

de Pais 

Escola nº 

29 

1º ano/25 

crianças 

 

 

 

 

O grupo era participativo. 

     Consegui chegar às 

crianças. 

Conseguiram passar esta etapa 

de forma positiva. O grupo era 

calmo e interessado. 

Modelo 

Simplificado. 

(Recortes, 

tecidos, 

ráfia, 

serapilheira 

algodão, 

lápis de cor, 

tintas…) 

O retorno foi bastante 

positivo. As crianças 

conseguiram concluir o 

trabalho manual, levaram-

no para casa. 
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Do meu ponto de vista, considero que a actividade que criei para o Natal teve, de 

um modo geral, saldo positivo. Ao contrário do que poderia pensar - devido a nervos de 

principiante próprios de uma primeira visita - a parte teórica correu muito bem, sendo 

este facto uma alegria para mim, principalmente porque a resposta das crianças foi 

positiva e souberam participar ordeiramente e com interesse. Ainda na mesma 

actividade, mas já quanto à parte prática, as crianças estavam a gostar mas o material 

não estava a ajudar; de facto, era demasiado elaborado e não conseguiram levar o 

trabalho feito para casa (este material foi refeito/simplificado para que estas situações 

não se voltassem a repetir, resultando bem nas actividades seguintes). 

Para além deste ponto negativo quanto ao material, queria apontar outra questão 

que encarei como um problema no que diz respeito a marcações de visitas para esta 

actividade que acabaram por não se realizar. Pela falta injustificada dos grupos que as 

marcaram, situação que se repetiu por quatro vezes, posso concluir e deixar a seguinte 

questão: se estas actividades não estivessem ao dispor gratuitamente, as pessoas teriam 

o cuidado de aparecer quando marcam, ou pelo menos avisar que não poderiam 

comparecer? No entanto, sou da opinião que o museu tem de ser de entrada livre. Na 

realidade, a atitude das pessoas em relação a estes espaços é que tem de mudar, 

deixando estas posturas de indiferença de lado e assumindo um papel consciente e 

responsável perante estas instituições e as pessoas que lá trabalham. 
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4.5 Balanço do Projecto de Natal 

    

De um modo geral, o balanço que tiro do projecto de natal que elaborei é positivo. 

Penso que para uma pessoa que nunca teve antes esta proximidade com este lado da 

realidade museológica - o contacto directo com as crianças no museu e a possibilidade 

de as ensinar e mostrar-lhes que o museu é também um local onde podem aprender - foi 

muito compensador. Considero que consegui chegar ao meu objectivo principal em todo 

este processo: ir ao encontro dos interesses, expectativas e necessidades específicas 

deste tipo de público, para que este saísse agradado e com vontade de voltar. 

A avaliação que obtive dos responsáveis revelou-se muito estimulante. Os 

professores ou auxiliares, que acompanharam os grupos, motivados pelas reacções 

destes “pequenos” públicos mostraram-se bastante satisfeitos com toda actividade e com 

o modo como foi preparada. Particularmente, gostaram que numa só actividade o seu 

conteúdo fosse dinâmico, como aconteceu juntando à parte teórica um momento 

musical, antes de se passar imediatamente à parte prática, propriamente dita, realizada 

no ateliê de expressão plástica com a construção do presépio. 

Outra questão que agradou aos acompanhantes dos grupos foi poderem trazer 

enfeites elaborados pelas crianças dessas escolas e ATL’s para serem colocados na 

árvore de Natal do Museu da Cidade, solicitados logo no momento do primeiro contacto 

da marcação da actividade. Nesta acção fomentou-se logo uma aproximação do museu 

aos seus públicos, benéfica para ambos. 

Em suma, considerei que as crianças se sentiram verdadeiramente interessadas e 

felizes na realização deste Projecto de Natal. Teve uma boa receptividade por parte, 

tanto dos professores, como dos alunos, que saíram do museu entusiasmados e com 

vontade e interesse em conhecer outras iniciativas que o museu realiza. A 

interactividade que se manteve foi bastante positiva, isto porque a meu ver consegui, no 

seu conjunto, organizar uma actividade completa e não monótona, mostrando que o 

museu é um espaço dinâmico, que está sempre em progressão, pensando, 

principalmente, nas pessoas, pelo que se deve ir aperfeiçoando enquanto espaço cultural 

criado pelo Homem e para o Homem.  
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5. Conclusão           

 

Ao longo deste trabalho, procurei enquadrar o conhecimento adquirido sobre 

Serviços Educativos/Serviços de Animação e Pedagogia (SE/SAP) e a importância 

destes no contexto museológico. Na minha opinião, é neste sector que reside uma das 

“chaves” de qualquer museu que se pretende vivo, quero com isto dizer que um museu 

que aposte, com consciência e sustentabilidade, nestes serviços, mais facilmente poderá 

realizar a sua missão (recolher, selecionar, preservar e dar a conhecer), chegando aos 

públicos de hoje e, em especial, aos de amanhã. 

            Uma vez que a evolução tecnológica disponibiliza dados, informação e 

conhecimento, constantemente actualizados, favorecendo os processos de 

aprendizagem, naturalmente, também as expectativas dos públicos acompanham esta 

evolução. De um modo geral, penso que os públicos de hoje estão mais exigentes, seja 

em que áreas da sociedade for e, mais ainda, no que à diz respeito às suas escolhas de 

actividades culturais, procuram ser cativados e alcançar excelência nas suas 

participações. Neste sentido, os SE/SAP devem hoje direcionar-se a um público que vá 

para além das tradicionais comunidades escolares e turísticas, dirigindo-se 

simultaneamente a um público alargado, à sociedade em geral (instituições, associações, 

empresas, famílias, academias sénior, organizações de solidariedade, entre outros). 

  A diferença entre um museu estático e um museu orgânico está na sua 

capacidade de adaptação e, mais do que isso, de auto-superação enquanto espaço 

cultural, isto é, sempre na procura de novas abordagens e formas de chegar aos seus 

públicos; tanto na sua divulgação, como nas dinâmicas que realiza junto dos mesmos, 

nomeadamente através de acções pró-activas de extensão educativa, informação, 

pedagogia e animação. Para um melhor serviço prestado, considero que cada museu 

deve apresentar-se ao seu público de forma transparente, em especial, quanto às suas 

políticas educativas, pedagógicas e de animação. 

          A existência destes serviços é imprescindível para os museus, devido ao 

lançamento de actividades apelativas à criação e fixação de públicos, que promovem o 

museu, enquanto instituição cultural – sendo que esta fixação e procura de novos 

públicos se deve não só ao trabalho desenvolvido por toda a estrutura museológica, mas 

também, através da mensagem que os públicos que o visitam, habituais ou de 

circunstância, ajudarão a divulgar após a sua experiência nestes espaços. 
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            O museu deve ser sempre um espaço aberto a iniciativas sugeridas pelos 

diferentes públicos que o frequentam ou outras entidades que o procurem. Neste 

sentido, poderá formar parcerias com outras instituições, culturais ou não, para realizar 

actividades conjuntas, criar apoios e fazer o seu marketing. Ao mesmo tempo, 

transformará o museu num espaço mais vivo e adequado às necessidades do cidadão 

moderno, habituado a “ligações” e “hiperligações”.    

De acordo com a minha experiência de estágio, considero que o potencial do 

Museu da Cidade é indiscutível, não só pelas suas memórias históricas, pelo património 

identitário que elogia - das raízes da cidade Lisboa até à contemporaneidade - e, 

também, por todo o vasto espaço ao ar-livre, do pátio aos jardins, que proporcionam um 

natural bem-estar aos visitantes do museu. Contudo, entendo que seria benéfico para o 

museu criar novos mecanismos para uma organização que vise um trabalho em rede 

entre instituições (onde os novos meios tecnológicos serão uma mais-valia nesse 

processo); deste modo, este museu valorizar-se-ia com iniciativas mais apelativas, mais 

divulgadas e variadas que pudessem ir ao encontro dos gostos de outros públicos, que 

não só os formados para a cultura, despertando, por conseguinte, um maior interesse 

para o conhecimento, para o pensar e sentir através da arte, pois “a cultura é a alma de 

um povo”. 

Tanto no Museu da Cidade como nos outros museus em que o mesmo Serviço 

de Animação e Pedagogia opera (Museu Bordalo Pinheiro, Museu do Teatro Romano e 

Museu Antoniano) são espaços geridos pela Câmara Municipal. E se outras entidades 

contribuíssem para o aumento da formação identitária destes museus pertencentes, até à 

data, à Divisão de Museus e Palácios da Câmara Municipal de Lisboa? Em especial, 

quando se fala do Museu da Cidade de Lisboa, porque não alargar o seu leque de acção 

a parcerias com outros museus e fundações que não pertencem à direção da Câmara 

Municipal, para o desenvolvimento de iniciativas conjuntas?  
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  Particularmente, durante o meu tempo de estágio, instalou-se no museu uma 

questão que acabou por criar alguma instabilidade no ambiente vivido: a passagem da 

gestão destes espaços para a EGEAC (Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação 

Cultural), propriedade da Câmara Municipal de Lisboa. Um organismo com prestígio 

cultural em Lisboa (veja-se o caso da organização das Festas da Cidade) cuja missão é 

“criar uma personalidade cultural única e distintiva para a cidade de Lisboa, 

estimulando a criação e promoção artística, investindo em projectos culturais de 

referência e potenciando o diálogo entre a cidade e os seus públicos, locais, nacionais e 

internacionais”.
17

 Será, na minha opinião, talvez o início de uma mudança estrutural 

que, virá a promover o estabelecimento de parcerias, sinergias e um novo modelo de 

pensar e divulgar estes espaços museológicos e os seus serviços.  

 

A minha passagem no museu constituiu uma experiência fundamental para a 

minha formação profissional e pessoal. Se, pontualmente, alguma instabilidade existiu 

no ambiente do museu, naturalmente associada ao impacto do projecto de transformação 

CML/EGEAC, foi largamente compensada pelo nível de realização pessoal que o 

desafio de criar um projecto novo e de o executar me facultou. Registarei para sempre 

as reacções e os sorrisos de satisfação dos vários grupos de crianças que participaram na 

actividade “O meu querido presépio”. 

           A dimensão educativa dos museus passa também pela sua capacidade de se 

metamorfosearem e evoluírem, direccionada, de igual forma, aos organismos que os 

criam e constroem. Neste sentido, as potencialidades destes serviços de cariz 

educacional e das suas diversas actividades permitem deixar um conjunto de pistas e 

questões que poderão quiçá ser desenvolvidas e realizadas por estas entidades (museus), 

tais como: desafios à criatividade dos públicos, de acordo, naturalmente, com as 

respectivas idades e características (destacando que é no contacto com os outros que se 

revela o potencial criativo de cada um); lançamento de concursos para estudantes de 

Marketing para promoção e desenvolvimento de actividades no museu que funcionem 

como campanha publicitária dos mesmos; expansão do merchandising promocional, 

com o patrocínio de instituições e empresas das proximidades, com a possibilidade de,  

 

                                                            
17  http://www.egeac.pt/presentation.php  
 

http://www.egeac.pt/presentation.php
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por exemplo, se elaborar uma colecção de lembranças, como selos, que registem um 

historial de visitas (caderneta das visitas, ou passaporte – à semelhança do que 

aconteceu na Expo 98 - em especial para os públicos mais jovens, criado para um museu 

em particular, ou para um conjunto de museus da área metropolitana de Lisboa). 

Assim, se visitar algo é conhecer, revisitá-lo é consolidar conhecimento. Neste 

sentido, a missão do museu passa por esta educação dos seus públicos. Aproximando-se 

dos seus vários tipos de público, contribui, desta forma, para a sua fidelização e para o 

“apurar” (nos dois sentidos: descobrir e refinar) dos seus gostos. A educação é, por 

conseguinte, na minha opinião, a pedra basilar na fundação do museu. 
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Anexo I – Programa 2010/2011 do Serviço de Animação e Pedagogia 

 

PROGRAMA 2010/2011                  ANIMAÇÃO E PEGADOGIA 

1º Ciclo – ENSINO BÁSICO 

Remexer no Passado 

Terça a Sexta das 10h às 13h e das 14h às 17h – Marcação 217513214/15 

* Acção disponível durante todo o ano lectivo. 

MUSEU DA CIDADE 

-Visitas orientadas 

Vivências de uma Lisboa* 

 

-Visitas orientadas com oficina de expressão plástica 

S. Vicente e o Brasão da Cidade de Lisboa* 

1 de Novembro de 1755 – O dia em que a terra Tremeu…* 

A Arte de Navegar 

Acção disponível a partir de Janeiro de 2011 

Pintar o Jardim… Estampagem de T-shirts 

Acção disponível a partir de Maio de 2011 

História do Azulejo - Actividades de Cerâmica* 

Um passo…um leque…um sinal…por fim um olhar… 

Acção disponível a partir de Novembro de 2010 

Puzzles da Arqueologia 

Acção disponível a partir de Novembro de 2010 

Olisipo Felicita Julia 

Acção disponível a partir de Janeiro de 2011 

 

-Visitas orientadas com Reconstituição Histórica 

D. Afonso Henriques – (Re)conquista de Lisboa aos Mouros* 

As profissões dos nossos Avós 

Acção disponível a partir de Novembro de 2010 

 

MUSEU BORDALO PINHEIRO 

-Visitas orientadas com oficina de expressão plástica 

O Atelier 

Acção disponível a partir Janeiro de 2011 

Castiçais à Bordalo* 

Zé Povinho e a República* 

 

MUSEU TEATRO ROMANO 

-Visitas orientadas com oficina de expressão plástica 

A Arqueologia e os Romanos* 

O Teatro e as Máscaras 

Acção disponível a partir Novembro de 2010 

 

MUSEU ANTONIANO 

-Visitas orientadas com oficina de expressão plástica 

O Trono de Santo António*                                     
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PROGRAMA 2010/2011                  ANIMAÇÃO E PEGADOGIA 

2º e 3º Ciclos – ENSINO BÁSICO 

Momentos do Passado 

Terça a Sexta das 10h às 13h e das 14h às 17h – Marcação 217513214/15 

*Acção disponível durante todo o ano lectivo. 

MUSEU DA CIDADE 

-Visitas orientadas 

História da Cidade* 

Das Origens à Lisboa da Expansão* 

Da expansão à Lisboa Romântica* 

Lisboa Romântica e Burguesa* 

Olisipo Felicitas Júlia – A Cidade Romana de Lisboa* 

Vlixbone – A Cidade Medieval 

Acção disponível a partir de Janeiro de 2011 

Lisboa Antes e Depois do Terramoto de 1755* 

Puzzles da Arqueologia 

Acção disponível a partir de Novembro de 2010 

Rei Morto… Rei Posto… 

Acção disponível a partir de Abril de 2011 

-Visitas orientadas com oficina de expressão plástica 

Um Azulejo na T- Shirt 

Acção disponível a partir de Janeiro de 2011 

Lixbona – A Cidade Quinhentista 

Acção disponível a partir de Janeiro de 2011 

Aconteceu na República … 

Acção disponível até Dezembro de 2010 

 

MUSEU BORDALO PINHEIRO 

-Visitas orientadas 

Bordalo e a República* 

 

-Visitas orientadas com oficina de expressão plástica 

Castiçais à Bordalo* 

O Atelier 

Acção disponível a partir de Janeiro de 2011 

 

MUSEU ANTONIANO 

-Visitas orientadas 

Vida e Culto de Santo António* 

 

-Visitas orientadas com oficina de expressão plástica 

O Trono de Santo António* 

 

MUSEU TEATRO ROMANO 

-Visitas orientadas 

Conhecer o Museu do Teatro Romano* 

-Visitas orientadas com oficina de expressão plástica 

A Arqueologia e os Romanos* 
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** 

PROGRAMA 2010/2011                  ANIMAÇÃO E PEGADOGIA 

ENSINO SECUNDÁRIO 

Momentos do Passado 

Terça a Sexta das 10h às 13h e das 14h às 17h – Marcação 217513214/15  

*Acção disponível durante todo o ano lectivo. 

MUSEU DA CIDADE 

-Visitas orientadas 

História da Cidade de Lisboa* 

Lisboa Antes e Depois do Terramoto de 1755* 

Lisboa…Lés a Lés…* 

Das Origens à Lisboa da Expansão* 

Da expansão à Lisboa Romântica* 

 

-Visita orientada com oficina de expressão plástica 

História do Azulejo* 

 

MUSEU BORDALO PINHEIRO 

 

-Visita orientada 

Bordalo e a República* 

-Visita orientada c/oficina de expressão plástica 

O Atelier 

Acção disponível a partir de Janeiro de 2011 

 

MUSEU ANTONIANO 

 

-Visita orientada 

Conhecer o Museu Antoniano* 

 

MUSEU TEATRO ROMANO 

 

-Visita orientada 

Conhecer o Museu do Teatro Romano* 
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PROGRAMA 2010/2011                  ANIMAÇÃO E PEGADOGIA 

UNIVERSITÁRIOS 

Terça a Sexta das 10h às 13h e das 14h às 17h – Marcação 217513214/15 

*Acção disponível durante todo o ano lectivo. 

 

MUSEU DA CIDADE 

 

-Visitas orientadas 

História da Cidade de Lisboa* 

Lisboa…Lés a Lés…* 

 

MUSEU BORDALO PINHEIRO 

 

-Visitas orientadas 

Bordalo e a República* 

 

MUSEU ANTONIANO 

 

-Visitas orientadas 

Conhecer o Museu Antoniano* 

 

MUSEU TEATRO ROMANO 

 

-Visitas orientadas 

Conhecer o Museu do Teatro Romano* 
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PROGRAMA 2010/2011                  ANIMAÇÃO E PEGADOGIA 

ENSINO PRÉ-ESCOLAR 

EDUCA-ACÇÃO 

Terça a Sexta das 10h às 13h e das 14h às 17h – Marcação 217513214/15 

*Acção disponível durante todo o ano lectivo. 

 

MUSEU DA CIDADE 

 

-Visitas orientadas 

História da Cidade de Lisboa* 

 

-Visitas orientadas com oficina de expressão plástica 

Brincar aos Cavaleiros* 

Era Uma Vez … a República 

Acção disponível até Dezembro de 2010 

Um Conto Tradicional no Palácio Pimenta* 

Uma Aventura na Pré - História 

Acção disponível a partir de Novembro de 2010 

 

-Visitas orientadas com Reconstituição Histórica 

Um Doce Dançar 

Acção disponível a partir de Dezembro de 2010 

 

MUSEU DO TEATRO ROMANO 

 

-Visitas orientadas com oficina de expressão plástica 

O Teatro e as Máscaras 

Acção disponível a partir de Abril de 2011 

 

MUSEU BORDALO PINHEIRO 

 

-Visita orientada c/oficina de expressão plástica 

Ceramista por uma Hora* 

M 
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PROGRAMA 2010/2011                  ANIMAÇÃO E PEGADOGIA 

PÚBLICO EM GERAL 

 Terça a Sexta das 10h às 13h e das 14h às 17h – Marcação 217513214/15 

*Acção disponível durante todo o ano lectivo. 

 

 

MUSEU DA CIDADE 

 

-Visitas orientadas 

História da Cidade de Lisboa* 

Conhecer para Preservar 

Acção disponível a partir de Abril de 2011. 

Lisboa…Lés a Lés…* 

Lisboa Romântica e Burguesa* 

 

-Visitas orientadas com oficina de expressão plástica 

História do Azulejo* 

 

MUSEU BORDALO PINHEIRO 

 

-Visitas orientadas 

Bordalo e a República* 

-Visitas orientadas com oficina de expressão plástica 

Castiçais à Bordalo* 

 

MUSEU ANTONIANO 

 

-Visitas orientadas 

Conhecer o Museu Antoniano* 

 

MUSEU TEATRO ROMANO 

 

-Visitas orientadas 

Conhecer o Museu do Teatro Romano* 
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PROGRAMA 2010/2011                  ANIMAÇÃO E PEGADOGIA 

FAMÍLIAS DOMINGOS 

Terça a Sexta das 10h às 13h – Marcação 217513214/15 

*Acção disponível durante todo o ano lectivo. 

 

MUSEU DA CIDADE 

 

-Visitas Orientadas 

História da Cidade de Lisboa 

Visita orientada à colecção do Museu da Cidade. - 28 Novembro 2010 / 06 Fevereiro 2011 

 

-Visitas Orientadas com oficina de expressão plástica 

Um Doce de Natal 

Actividades natalícias com oficina de expressão plástica. - 19 Dezembro 2010 

S. Vicente e o Brasão da Cidade de Lisboa 

Visita orientada e oficina de expressão plástica. - 23 Janeiro 2011 

Pintura de Azulejos Setecentistas 

Visita orientada à colecção azulejar setecentista e oficina de pintura em cerâmica. - 14 

Novembro 2010 

As profissões dos nossos Avós 

Visita às salas da Lisboa oitocentista, focando as profissões típicas de bairro através da 

interacção de personagens da época. 

29 Maio 2011 

Lisboa…Lés a Lés… 

Visita orientada à maqueta da cidade de Lisboa antes do Terramoto de 1755. - 5 Dezembro 

2010 / 27 Março 2011 

UM Azulejo na T-Shirt 

Visita orientada à colecção azulejar do Museu da Cidade e oficina de estampagem. - 13 

Fevereiro 2011 

 

-Visitas Orientadas com reconstituição histórica 

D. Afonso Henriques – (Re)conquista de Lisboa aos Mouros 

Visita orientada à época medieval com reconstituição histórica. - 24 Outubro 2010 

Um passo…um leque…um sinal…por fim um olhar… 

Reconstituição histórica sobre o quotidiano do século XVIII. - 13 Março 2011 

 

MUSEU BORDALO PINHEIRO 

 

-Visitas Orientadas 

Bordalo e a República 

Visita orientada integrando a obra de Rafael Bordalo Pinheiro no período de implantação da 

república. - 31 Outubro 2010 

 

-Visitas Orientadas com oficina de expressão plástica 

Castiçais à Bordalo 

Visita orientada à cerâmica de Rafael Bordalo Pinheiro e oficina de cerâmica. - 10 Abril 2011 

Azulejos Relevados 

Visita orientada e oficina de modelação em barro. - 8 Maio 2011 
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MUSEU ANTONIANO 

 

-Visitas Orientadas 

Conhecer o Museu Antoniano 

Visita orientada à colecção do Museu Antoniano. - 19 Junho 2011 

 

MUSEU TEATRO ROMANO 

 

-Visitas Orientadas 

Conhecer o Museu do Teatro Romano 

Visita orientada ao museu e escavação arqueológica. - 27 Fevereiro 2011 

 

-Visitas Orientadas com oficina de expressão plástica 

O Teatro e as Máscaras 

Visita orientada ao museu e escavação arqueológica. Oficina de pintura de máscaras teatrais 

em cerâmica. - 3 Abril 2011 
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PROGRAMA 2010/2011                  ANIMAÇÃO E PEGADOGIA 

PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

Momentos do Passado 

Terça a Sexta das 10h às 13h e das 14h às 17h – Marcação 217513214/15  

*Acção disponível durante todo o ano lectivo. 

 

 

MUSEU DA CIDADE 

 

-Visitas orientadas 

Vivências de uma Lisboa* 

 

-Visitas orientadas com oficina de expressão plástica 

Lisboa dos Navegadores* 

Um Azulejo na T-Shirt 

Acção disponível a partir de Janeiro de 2011 

Era Uma Vez … a República 

Acção disponível até Dezembro de 2010 

 

-Visitas orientadas com reconstituição histórica 

Um passo…um leque…um sinal…por fim um olhar… 

Acção disponível a partir de Novembro de 2010 

D. Afonso Henriques – (Re)conquista de Lisboa aos Mouros* 

 

MUSEU BORDALO PINHEIRO 

 

-Visitas orientadas 

Bordalo e a República* 

 

-Visitas orientadas com oficina de expressão plástica 

Castiçais à Bordalo* 

 

MUSEU ANTONIANO 

 

-Visitas orientadas 

Santo António, Santo Antonino* 

 

MUSEU TEATRO ROMANO 

 

-Visitas orientadas com oficina de expressão plástica 

O Teatro e as Máscaras* 
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PROGRAMA 2010/2011                  ANIMAÇÃO E PEGADOGIA 

PÚBLICO SÉNIOR 

Momentos do Passado 

Terça a Sexta das 10h às 13h e das 14h às 17h – Marcação 217513214/15  

*Acção disponível durante todo o ano lectivo. 

 

 

MUSEU DA CIDADE 

 

-Visitas orientadas 

História da Cidade de Lisboa* 

Lisboa…Lés a Lés…* 

-Visitas orientadas com oficina de expressão plástica 

Lisboa dos Navegadores* 

Um Azulejo na T-Shirt 

Acção disponível a partir de Janeiro de 2011 

-Visitas orientadas com reconstituição histórica 

Lisboa Romântica e Burguesa* 

 

MUSEU BORDALO PINHEIRO 

 

-Visitas orientadas 

Bordalo e a República* 

-Visitas orientadas com oficina de expressão plástica 

Castiçais à Bordalo* 

 

MUSEU ANTONIANO 

 

-Visitas orientadas 

Vida e Culto de Santo António* 

 

MUSEU DO TEATRO ROMANO 

 

-Visitas orientadas 

Conhecer o Museu do Teatro Romano* 
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Anexo II – Fotografias da Maquineta/Presépio século XVIII 

 

 

 

Fig.1- Maquineta/Presépio século XVIII,  

fotografia de Maria João Sabbo 

 

 

 

Fig.2 - Maquineta/Presépio século XVIII,  

fotografia de Maria João Sabbo 
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Fig.3 - Maquineta/Presépio século XVIII,  

fotografia de Maria João Sabbo 
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Anexo III – Plano do Projecto de Natal 2010/2011 

 
Projecto de Natal 2010-2011 

 

Autora: Maria João Sabbo, estagiária no S.A.P - Museu da Cidade 

Colaboração: Salete Dias, S.A.P para o 1ºciclo - Museu da Cidade 

 

Introdução: 

   No decorrer do estágio de mestrado de Ciências da Cultura (Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa), no Serviço de Animação e Pedagogia que abrange 

os Museus Municipais de Lisboa (Museu da Cidade, Museu Bordalo Pinheiro, Museu 

do Teatro Romano e Museu Antoniano), proponho um Projecto de Natal para o ano 

lectivo 2010-2011. 

   Este pretende ter como espectadores/participantes activos, escolas em tempo de 

férias, abarcando o 1ºciclo escolar, com crianças com idades compreendidas entre os 6 e 

os 10 anos. No entanto, as mesmas actividades, com possíveis adaptações, poderão 

estender-se a grupos com Necessidades Educativas Especiais (NES). 

    

Planeamento: 

  Este projecto de Natal, com realização no período de férias de Natal (a começar 

no início do mês de Dezembro - a partir do dia 10), irá decorrer no Museu da Cidade de 

Lisboa, em especial na sala Ensemble d´Époque.  

  Dividido em duas partes, uma teórica e outra prática terá como tema: O meu 

Querido Presépio de Natal. Escolhi a temática do presépio, porque hoje em dia vivemos 

apegados a ideias materialistas, levando as crianças das novas gerações a considerar que 

o Natal se faz, principalmente, pelas prendas, mais uma vez, salientando valores 

consumistas. Como tal, terei como objectivo, numa abordagem leve e acessível, 

demonstrar que o Natal tem toda uma história, por vezes esquecida, que pouco se 
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prende com valores materiais, mas principalmente com valores de partilha e união, 

sobretudo na família alicerçada na harmonia, no amor e na paz (tendo uma atenção 

redobrada à questão da multiplicidade de crenças, para não ferir susceptibilidades).  

 

Estrutura do Projecto: 

 1º parte : com características teóricas 

 2ª parte : com características práticas 

 

Dinâmica e Execução:  

 A 1ª parte consistirá, num primeiro momento, numa breve apresentação 

sobre o Presépio de Natal. Terei como base o presépio do século XVIII presente na Sala 

Ensemble d’Époque, peça que faz parte do espólio do Museu da Cidade. Irei recorrer 

também a alguns presépios modernos em miniaturas, para demonstrar diversidade nesta 

arte de construir presépios. 

 A minha abordagem terá um enfoque tanto histórico como valorativo, isto é, a par 

da história do presépio, o que significa e qual a respectiva importância, pretendo falar da 

família como célula primeira da sociedade – “ninguém cresce sozinho, mas constrói-se 

em comunidade”. Neste sentido, pretenderei passar às crianças a ideia de que o tempo 

que se passa em família (falar com os devidos cuidados - atenção aos vários tipos de 

família) pode ser bem aproveitado, ao ajudá-las a compreender que o lazer, não é só 

brincadeira ou deslocações a centros comerciais, mas pode ter outras vertentes, como 

visitas a museus onde se pode aprender de uma forma muito divertida.  

Num segundo momento, ainda na mesma sala, poderemos dialogar sobre o 

presépio e as suas vivências de natal, conseguindo um espaço interactivo de partilha 

complementado por alguns momentos musicais dedicados à quadra natalícia como pano 

de fundo.  

A parte teórica (de apresentação e de partilha) terá aproximadamente a duração de 

50 minutos. 

 

 A 2ª parte consistirá na construção de um presépio que levarão para 

casa/escola. Após esta actividade individual, terão uma actividade em grupos, de 

aproximadamente 5 crianças, onde será proposto decorarem uma árvore de Natal e nela 
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colocarem um elemento natalício feito a seu gosto (estrelas, sinos, bolas, azevinhos, 

pais-natal, renas, trovas populares, etc...).  

A árvore de natal funcionará com um objectivo comum, deixando um testemunho 

das escolas que passarão pelo Museu da Cidade nesta época festiva. A parte prática terá 

aproximadamente a duração de 40 minutos. 

 

 

 Espaço:  

Utilizar a sala Ensemble d’Époque para a parte teórica: a apresentação da peça + 

história do Presépio + momento de partilha. Depois passaremos para a parte de ateliê de 

Natal, realizada no espaço destinado a esse efeito (ateliê do Museu da Cidade).  

 

 Público-Alvo: 1º ciclo e Pessoas com Necessidades Especiais 

 

 Materiais:  

Para a actividade individual: placas de K-line em formato de moldura [tamanho 

A-4], com suporte de moldura no mesmo material; nesta será colado pelas crianças o 

presépio em cartolina branca que à parte irão decorar com os seguintes materiais - lápis 

de cor; papel crepe [bolinhas]; papel colorido [quadradinhos]; algodão; esponjas 

coloridas; palha; serapilheira; ráfia; aparas de lápis.  

Para a actividade de grupo: árvore de natal em K-line; vários materiais reciclados 

– cápsulas de café, tampas de garrafas; moldes de papel referentes ao natal decorados 

pelas crianças com estes e outros materiais disponíveis no museu. 

 Expectativas:  

 

- Boa receptividade por parte de professores e alunos; 

- Interactividade com os mesmos;  

Em suma, gostava que as crianças se sentissem verdadeiramente interessadas e 

felizes na realização deste Projecto de Natal. 
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Anexo IV – Ficha de Opinião – Públicos 

 

 A Ficha de Opinião, que é entregue aos professores/acompanhantes no final 

de cada actividade educativa nos museus - M.C/M.B.P/M.T.R/M.A - 

organiza-se da seguinte forma: 

 

Ficha de Opinião 

Muito Boa, Boa, Má, Suficiente, Insuficiente 

1. Recepção ao grupo por parte do técnico de serviço;          

 

2. Pontualidade relativamente ao início da actividade; 

 

3. Conteúdos transmitidos durante a actividade; 

 

4. Linguagem utilizada no decorrer da actividade; 

 

5. Atenção e disponibilidade prestada ao grupo pelo técnico do serviço; 

 

6. Duração da actividade; 

 

7. Em termos globais como classifica a actividade. 

 

 

 Nome da Actividade - Grupo a que é dirigida:  

- Ensino Pré-Escolar; 

- Ensino Básico-1º, 2º, 3º Ciclo; 

- Ensino Secundário;  

- Ensino Universitário; 

- Pessoas com Necessidades Especiais; 

- Público Sénior.  

 

 Comentários e Sugestões 
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Anexo V – Fotografias da Árvore de Natal do Museu da Cidade. [Natal 

2010-2011]: Decorada pelas escolas/ATLS que participaram nas actividades 

de Natal 

 

 

        Fig.4. Árvore de Natal do Museu da Cidade,  

fotografia de Maria João Sabbo 
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     Fig.5. Árvore de Natal do Museu da Cidade,  

fotografia de Maria João Sabbo 

 

. 

 

                                         Fig.6. Árvore de Natal do Museu da Cidade, 

fotografia de Maria João Sabbo 
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Anexo VI - Desdobráveis do Museu da Cidade, Museu Bordalo Pinheiro, 

Museu do Teatro Romano e Museu Antoniano 
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