Objectivos do Museu na formação
Os alunos, professores e encarregados de educação poderão concluir através de
resultados objectivos, que este processo se pode revelar frutífero a nível:
1. Do desenvolvimento do espírito crítico dos alunos;
2. Da formação do sentido estético;
3. Do alargamento e entrosamento de conhecimentos com os dos programas;
4. Do desenvolvimento da criatividade;
5. Do despertar do espírito de tolerância – dimensão para a Cidadania;
6. Do desenvolvimento do trabalho de equipa, compreensão e assimilação das
suas regras, como preparação para uma melhor integração social – dimensão
para a Cidadania.
Pistas para uma futura orientação vocacional:


Enumeração e contacto com diversas técnicas de registo, para além da
fotografia: gravador, vídeo, desenho, livro, peça de arte, página na Internet,
etc.;



cursos de fotografia na escola.

Passo a apresentar três quadros que apresentam de forma sucinta as aquisições dos
alunos e os aspectos positivos que este tipo de acção pode desenvolver, podendo
também servirem para itens de avaliação dos próprios museus:
Aquisição de perícias específicas
1. No plano da comunicação:


reforço



participação



interrogação



atitude investigativa

2. no plano da relação:


tomada de decisão em grupo



saber negociar



saber ouvir



saber aceitar sentimentos

Aspectos positivos que o aluno desenvolve
1. autonomia

2. responsabilidade
3. pesquisa – projectos
4. análise crítica
5. valoriza auto – estima
6. aprende a gerir o tempo
7. aumenta os conhecimentos com maior prazer
8. há maior interajuda entre a turma
9. escola que respeita mais o indivíduo
10. valoriza as suas capacidades
11. aprende a lidar com a interdisciplinaridade
12. aprende os valores estéticos na prática
Características afectivas
1. Não são inatas mas adquiridas, de acordo com as experiências e interacções
com as pessoas do meio.
2. Uma vez adquiridas, constituem disposições interiores que se traduzem por
respostas ou reacções estáveis, favoráveis ou desfavoráveis, para com certos
elementos do meio.
3. Dão origem a manifestações observáveis, as emoções, isto é, respostas ou
reacções emotivas internas, positivas ou negativas, por outras palavras, estão
relacionadas com o afecto e, portanto, com o estado de prazer ou desprazer, a
disposição afectiva elementar de aceitação ou recusa que alguém possa sentir.

