
De mãos dadas
ESCOLA NO MUSEU
Museu do Traje de São Brás de Alportel

Empenhado no desenvolvimento cultural da população que serve directamente, o Museu
do Trajo considera prioritário  o investimento  na formação pessoal  do escalão etário
correspondente ao 1º ciclo do ensino básico (6-10 anos).      

Este projeto procura contribuir para um acréscimo de qualidade na educação sem exigir
quaisquer encargos de trabalho adicional ao professor. 

Dados os seus recursos limitados, o Museu pretende rentabilizá-los, concentrando o seu
esforço num número limitado de turmas

 pertencentes ao Concelho de São Brás de Alportel
 num relacionamento a longo termo (4 anos, correspondente a 1 ciclo completo do ensino básico)
 de forma assídua (mensal)

No projecto Escola no Museu, as turmas aderentes optam por usufruir dos préstimos
que uma instituição cultural como um museu, pode oferecer ao sector da Educação,

 actividades programadas anualmente pelo(a) professor(a) em articulação com o museu
 educação informal, fora da sala de aula
 divulgação mais efectiva das actividades escolares junto da comunidade e visitantes
 melhoria da qualidade de algumas das iniciativas
 maior envolvimento das famílias nos acontecimentos 
 acesso gratuito de professores, alunos e famílias a espectáculos e outras iniciativas do Museu 
 permitir que as crianças usufruam de novas experiências
 exposição permanente do projecto nos espaços públicos do museu

Com a implementação deste projecto, o Museu do Trajo pretende

 ser (mais) útil à sua comunidade
 redefinir as suas áreas de actuação tradicionais e criar novas
 incentivar o voluntariado 
 contribuir para uma aproximação das áreas da Educação e da Cultura
 desmistificar a imagem elitista dos museus junto das crianças e das suas famílias 
 criar num futuro próximo um Grupo Juvenil de Amigos do Museu
 inserir o museu no círculo de espaços e vivências habituais das famílias
 inculcar valores de cidadania e espírito crítico
 criação de hábitos e necessidades culturais nas famílias

No projecto Escola no Museu, é o(a) professor(a) que define as necessidades, de acordo
com os programas escolares. As actividades são planeadas individualmente tendo em
atenção  as  características  das  turmas  e  das  crianças  em  particular.  Não  existem
procedimentos  burocráticos.  As  actividades  promovidas  não  deverão  constituir  um
acréscimo de trabalho para os professores mas apenas um aumento de qualidade. O(a)
professor(a) pode cancelar o projecto a qualquer momento.  


