
PROJECTOS 

Museu, Património & Educação.  

Um projecto interactivo do Museu Municipal de Baião  

   

   Desde 1998 que o Museu Municipal e o Património Histórico do concelho têm vindo a 

constituir pólos de dinamização de um projecto pedagógico-didáctico, aprovado pela DREN, e 

que por essa razão privilegia o público escolar.  

   Anualmente, o Museu Municipal oferece um conjunto significativo de actividades realizadas 

em vários espaços museológicos (Núcleos de Arqueologia & Etnografia) e sítios patrimoniais 

(Serra da Aboboreira, Mosteiro de Ancede, Igrejas Paroquiais), tendo sempre como metas a 

alcançar a divulgação e a preservação do património cultural do concelho.  

.  
PÚBLICO-ALVO 

ACTIVIDADES 
P.E. 1ºC. 2ºC. 

3º
C. 

PROJECTOS:         

O MUSEU VAI À ESCOLA          

UM DIA NA PRÉ-HISTÓRIA EM CHÃ DE PARADA         

A FORMAÇÃO DE BAIÃO         

VISITAS ROTEIRO:         

MONUMENTOS MEGALÍTICOS (SERRA DA ABOBOREIRA)         

MOSTEIRO DE ANCEDE         

À DESCOBERTA DO CASTRO DE PORTO MANSO / DA IDADE 
MÉDIA         

Á DESCOBERTA DO BARROCO         

À DESCOBERTA DO ARTESANATO / DE UM MOINHO DE ÁGUA         

OFICINAS:         

UM OLHAR SOBRE: A PRÉ-HISTÓRIA / OS CASTROS         

A BROA CASEIRA         

A CIVILIZAÇÃO, de Eça de Queiroz         

JOGOS DE DESCOBERTA:         

O MOINHO HUMANO         

JOGO “AGARRA O PAU” / CORRIDA DE ALMUDES & CESTOS 
VINDIMOS         

A transversalidade de algumas destas actividades, realizadas ao longo do ensino básico, tem 

permitido desenvolver nos alunos o hábito de visitar o Museu, promovendo desta forma uma 

relação de maior proximidade com os seus técnicos e com o património local.  

      Todos os projectos em que há uma interacção mais directa entre as crianças e o 

património histórico do concelho - seja em acções de limpeza, em jogos de descoberta, em 

actividades de expressão plástica e dramática - têm resultado numa ligação mais afectiva 

com os valores patrimoniais em questão. Esta afectividade tem sido visível na vontade 

demonstrada pelos grupos em repetir a mesma actividade em anos seguintes, registando-se 

ainda, em alguns casos, repercussões no próprio grupo familiar.  
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