
Designação ITG-1986/20 - “O Património Escolar: estudo, inventário e interpretação”

Razões 
Justificativas

Em muitas Escolas da Região Autónoma da Madeira existem materiais que, tendo sido 
preservados, constituem um património educativo, o qual necessita ser  inventariado, analisado 
e exposto. A Escola Secundária Jaime Moniz possui um Museu com peças de valor. Os 
docentes envolvidos neste Museu, bem como todos aqueles que nas suas Escolas da RAM 
tratam da preservação dos materiais existentes, têm vindo a solicitar uma formação no domínio 
do Património Escolar, a exemplo da Ação que agora se apresenta.

Objetivos I Parte:

Objetivos Gerais 

o Conceptualizar a Cultura material da Escola;
o Dotar os formandos de uma linguagem rigorosa sobre a cultura material escolar;
o Transportar para a profissionalidade docente, recursos e estratégias didaticamente apelativas;
o Compreender metodologias e técnicas de análise da materialidade escolar.

Objetivos Específicos: 

o Identificar exemplos temporalmente diferenciados do património educativo;
o Exemplificar com diferentes formas de abordagem de acordo com o objeto identificado;
o Produzir um roteiro de intervenção num espaço educativo que conheça.
 
II Parte:

Objetivos Gerais:

o Proporcionar um espaço de aprendizagem e exploração de objetos;
o Demonstrar a riqueza de informação e interpretações disponíveis;
o Compreender a importância do estudo e inventário de objetos;
o Compreender o papel que os objetos podem desempenhar em estratégias de interpretação 
patrimonial.

Objetivos Específicos:

o Apresentar e explorar instrumentos de inventário e documentação de coleções;
o Identificar elementos essenciais para o preenchimento de uma ficha de estudo e inventário 
de objetos;
o Desenhar / Criar uma ficha básica para o estudo e inventário de coleções.

Conteúdos

Parte  I :

Cultura Material e Património Educativo;
Dos objetos aos testemunhos orais;
Mecanismo de recolha e interpretação das fontes patrimoniais educativas.

Parte II:

Que histórias contam os objetos? 
Introdução ao estudo, inventário e interpretação de objetos e coleções.

Área de 
Formação

Ciências da especialidade que se relacionem com as áreas curriculares

Modalidade de 
Formação

Curso / Módulo Formação

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir

ATIVIDADE FORMATIVA



Acreditação/ 
Validação

Formação válida, de acordo com o Despacho n.º 106/2005, de 21 de setembro, para 
progressão na carreira dos docentes dos grupos de recrutamento indicados como destinatários.

Duração 28 horas

Horas Presenciais 28 horas

Horas Não Presenciais 0 horas

Destinatários Todos os Grupos de Recrutamento

Carreira Profissional: Técnico superior;

Local de 
Realização

Escola Secundária Jaime Moniz – Largo Jaime Moniz – Funchal 

Edifício/Sala Auditório   

Critérios de 
Avaliação

A avaliação será individual e quantitativa, privilegiando-se a participação nas atividades a 
desenvolver ao longo da formação, assim como a qualidade dos trabalhos produzidos pelos 
formandos, individual ou coletivamente. Assim, a avaliação terá em conta os seguintes 
parâmetros:

- Participação individual nas sessões; 
- Trabalho individual realizado nas sessões;
- Trabalho de grupo realizado nas sessões;

Trabalho a realizar: A partir do contexto familiar e de um tema selecionado durante a sessão, 
os formandos apresentam um levantamento de narrativas e recursos patrimoniais associados 
ao tema. Para tal, desenvolvem diferentes tarefas:

 a) Coleta de narrativas, recorrendo à gravação em vídeo ou áudio ou, ainda, à escrita de 
textos;

 b) Identificação de objetos e preenchimento de ficha-base de levantamento de recursos 
patrimoniais associados a estas narrativas (por exemplo, fotografia).

Os professores selecionam um objeto a partir do qual executam diferentes tarefas, incluindo a 
exploração de múltiplas narrativas sobre os mesmos e o desenvolvimento de questões e outras 
estratégias de exploração de objetos. 

Alice Lucas Semedo

Luís Alberto Marques Alves

Formador(a)

Dados solicitados na inscrição

Estabelecimento de educação/ ensino onde exerce funções.

Concelho a que pertence o estabelecimento de educação/ ensino onde exerce funções.

Grupo de recrutamento a que pertence.

Categoria profissional

Cargo que desempenha

Autorizo a Direção Regional de Educação a utilizar o meu endereço eletrónico para divulgação 
de futuras ações de formação.

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir
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Inscrições Os formandos deverão:

Realizar a sua inscrição até 09-02-2020

Consultar a Lista de Formandos selecionados a partir do dia 01-12-2020

Os Formandos selecionados terão que confirmar a sua participação até ao dia 18-02-2020

Consultar a lista  definitiva dos Formandos selecionados a partir do dia 21-02-2020

Calendarização

Presenciais Data Hora Início Hora Fim

28-02-2020 09:00 13:00

28-02-2020 14:30 18:30

29-02-2020 09:00 13:00

29-02-2020 14:30 16:30

20-03-2020 09:00 13:00

20-03-2020 14:30 18:30

21-03-2020 09:00 13:00

21-03-2020 14:30 16:30

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir
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