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Anexos

PROPOSTAS DE TRABALHO



O desafio que agora te propomos é a criação do teu 
próprio museu com algo que coleciones. 
Colecionar é muito divertido. Tu podes colecionar 
tudo... berlindes, bonecas, peluches e carrinhos! 
Mas o melhor para um colecionador é mostrar a sua 
coleção. 

Para isso deves criar o teu Museu.
O teu Museu pode ser sério, divertido, artístico ou até 
louco.  Desde que tenha algo para olhar, descobrir, 
ensinar e divertir, é um museu!

Um museu pode ser criado em qualquer lugar: 
um grande no quarto ou na sala  de aula, ou um 
pequenino museu numa caixa ou numa garrafa. 
Podes até fazer um museu portátil e transportares 

ANEXO

criA O tEu própriO
museu!!!

[1]

a tua coleção numa mala ou num carrinho de 
mão!
Existe alguma coisa de que gostes muito? 
Podes fazer a tua coleção sobre isso. Usa 
fotografias, palavras, objetos, música... 
tudo o que quiseres!
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ANEXO

Coleção da tua História
e MeMória

Faz uma coleção sobre ti próprio. Começa com 
objetos de quando eras bebé... Fotografias, 
brinquedos, roupas ou cartões.

 Encontra objetos dos primeiros anos de escola e 
outros sobre coisas ou pessoas de quem gostes 
muito.

Se quiseres mostrar a História da tua família, antes 
de seres nascido, junta fotografias e objetos dos teus 
pais, irmãos ou avós.

Aqui vãO AlgumAs 
sugEstõEs!
O quE cOlEciONAr  
E mOstrAr?

Coleção de iMpressões digitais

Toda a gente tem marcas diferentes nos seus dedos. 
As impressões digitais são como assinaturas. Porque 
não colecionar? São únicas e divertidas!

Podes fazer a tua árvore genealógica com as 
impressões digitais dos teus familiares ou criar um 
caderno com as impressões digitais dos teus colegas 
de escola. 

Ao lado da impressão deves escrever o nome da 
pessoa, fotografia ou outras coisas que aches 
importantes!

Primeiro
brinquedo

Primeiro 
cabelo

Lápis preferido

Carro preferido

Dentes

Primeiros sapatos
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ANEXO

galeria das Coisas preferidas

Guardas algum conjunto de coisas de que gostes 
muito? Ursos de Peluche, carrinhos, borrachas, 
pedras, pulseiras?

Porque não criar uma exposição com tudo isso?
Encontra uma caixa de cartão grande e outras mais 
pequenas.

Coloca as pequenas dentro da maior. Monta como se 
fosse um puzzle e quando estiverem na ordem que 
desejas cola-as umas às outras para que não saiam 
do lugar.

Monta a tua exposição!



ANEXO

Museu portátil

Portátil quer dizer que podes transportá-lo.
Numa mochila, numa velha mala de viagem, dentro 
de um casaco... o que podes expor?

A tua roupa de bebé, velhos e pequenos brinquedos, 
botões, ganchos, porta-chaves, botões, fotografias. 

Abres a mala, ou o casaco... e o teu museu está aberto 
ao público. Porque não tentas?

Museu suspenso

Pendurar objetos é uma boa forma de expor. 
Os visitantes podem ver bem a tua coleção sem 
ter que a levantar. Tens apenas que prender um 
fio de algodão a  cada objeto e pendurá-los  em 
algum lugar... no teto, numa corda ou num varão de 
cortinado.

O que podes pendurar? Folhas,  meias, flores, 
bolos, rebuçados... o que 
quiseres, desde que 
não seja muito pesado!

Para pendurares objetos 
muito pequenos ou 
frágeis coloca-os em 
pequenos retângulos de 
plástico transparente ou 
mesmo dentro de pequenos 
sacos de plástico.
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ANEXO

faz uM Catálogo!

As coleções expostas num museu têm sempre um 
catálogo. 
Um catálogo é um livro onde estão descritos todos 
os objetos da exposição. 

Diz como se chamam e explica para que servem, de 
onde vieram e porque estão ali. 

Um catálogo pode ser uma simples lista ou um lindo 
livro ilustrado.

Tu podes fazer o catálogo da tua exposição.

Usa um caderno, ou folhas de papel solto (que depois 
prenderás com argolas ou agrafos) e faz a lista de 
todos os teus objetos.

Podes juntar fotografias, desenhos e textos que 
expliquem:

– Como os encontraste ou quem te ofereceu...

– Porque são especiais para ti...

– E tudo mais que desejares!!
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ANEXO

inauguração do Museu

– Certifica-te que sabes tudo o que colocaste na 
exposição.

– Escreve pequenas legendas que expliquem os 
objetos.

– Quando as pessoas visitarem o teu museu, 
estas devem perceber a exposição lendo as 
legendas, olhando, ou tocando nos objetos.

– Deves explicar também como encontraste 
os objetos e o que os torna especiais.

– Cria um cartaz com o título da exposição 
e coloca-o onde todos o possam ver.

Adaptado da obra: Mick Manning, Brita Granstrom 
–  Make your own Museum, London: Franklin Watts, 2003.
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Eu sOu históriA      Caderno 1

FichA 1
Eu chamo-me

Tenho , anos e vivo

A MiNHA iMAGEM

Todos somos diferentes e únicos. Dentro desta turma, todos me reconhecem e distinguem. A minha imagem é única e inconfundível. 

Colo  aqui
uma fotografia minha!!



Caderno 1      Eu sOu históriA

EU SOU...

Para além de sermos diferentes por fora, somos também diferentes por dentro. Na forma como somos, pensamos, agimos e nas coisas 
que fazemos ou gostamos. Como é que tu és?

FichA 2



DiZEM QUE EU SOU...

A forma como te vês, nem sempre é igual à forma como os outros te veem. O que dizem os teus colegas sobre ti? (todos os teus colegas e 
professor, devem escrever uma frase sobre ti e assinar).

FichA 3

Eu sOu históriA      Caderno 1



EU PASSADO / PRESENTE / FUTURO

FichA 4

Caderno 1      Eu sOu históriA

Antes, eu era um bebé

Mas com o tempo cresci, agora

Depois, quando for mais velho

no passado

no presente

no futuro



O MEU TEMPO

FichA 5

Eu sOu históriA      Caderno 1

Tudo o que tu tens foi criado no tempo.  
No presente tens muitas coisas que os teus pais nunca utilizaram porque ainda não tinham sido criadas. Mas, daqui a muito anos, no 
futuro, as crianças terão algumas coisas bastante diferentes das tuas. Novas invenções!

presente     (o que é eu tenho hoje que os meus pais não tiveram?)

futuro     (o que ainda não existe mas que eu gostaria que fosse inventado?)



FichA 6

Caderno 1      Eu sOu históriA

Quem era?

Antes, em criança era?

Qual era o seu sonho?

Depois o que aconteceu quando cresceu?



Eu sOu históriA      Caderno 1

FichA 7
O meu nome é...

E chamo-me assim porque...

O teu nome é uma parte importante da tua identidade. Faz parte da pessoa que és e é uma forma de as outras pessoas te conhecerem. 
Consegues imaginar como seria a tua vida se não tivesses um nome?
O teu nome é especial porque:

– Pode ter significado na língua que falas ou na língua que faz parte da tua religião ou cultura.

– Liga-te aos membros da tua família e à tua comunidade, tanto aos vivos como aos que já faleceram.

– Faz parte de ti. As pessoas devem respeitar-te, esforçando-se por te chamar pelo teu nome correto.



A MiNHA FAMíLiA...

FichA 8

Caderno 1      Eu sOu históriA

Não importa o número de pessoas que existe na tua família, desde que todos se amem e apoiem uns aos outros!

As famílias, assim como as pessoas, são todas diferentes.  Os membros da tua família têm laços de 
parentesco e de afinidade uns com os outros. Tu existes, porque há muito tempo os teus pais também 
nasceram, conheceram-se e desejaram que tu nascesses. As famílias são como uma árvore de muitos 
ramos, à qual tu também pertences!  



DiZEM QUE SOU PARECiDO COM...

Apesar de seres único, podes encontrar em ti semelhanças com algumas pessoas da tua família. A cor dos olhos, do cabelo, a maneira de 
ser. A nossa família e todos com quem vives ajudam a construir-te.

FichA 9

Eu sOu históriA      Caderno 1
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Caderno 1      Eu sOu históriA
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Eu sOu históriA      Caderno 1
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NO DiA... EM QUE... ACONTECEU...

FichA 11

Caderno 1      Eu sOu históriA



Eu sOu pAtrimóNiO      Caderno 2

FichA 12

Para a Raposa, a Cor do trigo lembra o Principezinho! E tu, o que te traz lembranças?

Para mim: um brinquedo que já não uso lembra...

O lugar onde brincava em bebé lembra...

O cheiro do meu doce preferido lembra...



1. Nº de inventário

2. Qual é o nome da peça?

3. Qual é o nome do proprietário da peça?

4. Qual era a sua função?

5. Em que lugar a recolhi?

Data: //

6. Quem construiu a peça?

7. Onde foi comprada?

8. De que material é feita?

9. Quanto mede?

Altura:

Diâmetro:

Até quando foi utilizada?

Morada:

Largura:

Profundidade:

FichA 13
iNvENTáRiO DO PATRiMóNiO MóvEL

Caderno 2      Eu sOu pAtrimóNiO

[1]



11. Qual é o seu estado de conservação?

12. Descubro mais informações:

13. Esta ficha foi preenchida por

Escola

O meu professor chama-se

Data:

Ano de escolaridade

//

10. Descreve e desenha a peça.

Muito Bom Bom Razoável Mau

Eu sOu pAtrimóNiO      Caderno 2

[2]



O meu objetivo...

Caderno 2      Eu sOu pAtrimóNiO

FichA 14

É importante porque...

Mapa de localização...



NA MiNHA FREGUESiA...

FichA 15

Eu sOu pAtrimóNiO      Caderno 2

A minha casa... A casa de alguém especial para mim...

Um lugar que me traz muitas recordações... Um sítio que gosto de visitar...



FichA 16
iNvENTáRiO DO PATRiMóNiO iMóvEL

1. N.º de inventário

2. Qual é o nome da construção?

3. Qual é a sua localização?

4. Para que servia?

5. Para que serve atualmente?

6. Descreve e desenha a construção.

Caderno 2      Eu sOu pAtrimóNiO

[1]



7. Como é o seu estado de conservação?

8. Quem é o proprietário?

Nome:

Endereço:

9. Em que época foi construída?

10. Em que materiais foi construída?

11. Quem construiu?

12. Descubro mais informações:

13. Esta ficha foi preenchida por

Escola

O meu professor chama-se

Data:

Muros

Paredes

Pavimentos

Cobertura

Outros

Ano de escolaridade

//

Muito Bom Bom Razoável Mau Ruína

Eu sOu pAtrimóNiO      Caderno 2

[2]



Caderno 2      Eu sOu pAtrimóNiO

FichA 17
para mim a MeMória é...

Quente

E lembrou-me de algo:

Muito antigo

Que faz chorar

Que faz rir

Que vale ouro

Que gosto muito



ExPLiCO E iLUSTRO

FichA 18

MeMória de elefante

Eu sOu pAtrimóNiO      Caderno 2

[1]

MeMória de grilo



Má MeMória

se a MeMória não me falha

Caderno 2      Eu sOu pAtrimóNiO

[2]



[3]

Viver de MeMória

Varrer da MeMória

Eu sOu pAtrimóNiO      Caderno 2



FichA 19

Caderno 2      Eu sOu pAtrimóNiO

O QUE A MiNHA FAMíLiA E AMiGOS RECORDAM SOBRE MiM?

Já viveste muitas coisas que já não guardas na tua memória, mas se fizeres uma ENTREviSTA a alguém da tua família podes descobrir 
muitas coisas sobre ti. 
O que é entrevistar? Entrevistar é fazer perguntas, ouvir com atenção e conhecer, aprender muito!
Que perguntas? Sobre tudo o que quiseres e precisares saber. 
Lê as ideias que te damos sobre Como Fazer uma Entrevista e mãos à obra!



Eu já visitei o museu...

cONstruO um musEu      Caderno 3

FichA 20

Para mim um museu tem que ter...

Desenho um MUSEU...



Caderno 2      cONstruO um musEu

FichA 21
vOU viSiTAR UM MUSEU
(Preenche esta Ficha antes, durante e logo depois da visita ao museu)

O teu nome:

Data: //

Nome do Museu:

Descreve o que esperas:

antes da Visita

Sentir

Aprender

Descobrir

Guia-te pelos teus sentidos. Quando fechas os olhos como são:

durante a Visita

O som

O cheiro

As imagens

A visita foi como estavas à espera? Sim

depois da Visita

Porquê?

Não

Achas que este sítio é importante? Sim

Porquê?

Não

[1]



cONstruO um musEu      Caderno 3

O QUE GOSTEi MAiS FOi...

O QUE GOSTEi MENOS FOi...

Desenha o que gostaste mais nesta visita e escreve uma legenda.

[2]



vou construir um Museu de...

Caderno 2      cONstruO um musEu

FichA 22

Porque...

Colo  aqui
algumas imagens do meu Museu.




