
O nosso museu, 
a sua visita, 
mil histórias por contar
   
18 de Maio
Dia International dos Museus
no Museu da Pólvora Negra



Dia 18 de Maio,
venha criar a sua visita 
ao museu da Pólvora Negra.

O Museu da Pólvora Negra convida-o a vir 
conhecer o "Museater", um modelo que funde 
a organização de uma visita ao museu para 
os seus alunos com a dramatização de uma 
peça teatral e a utilização de recursos digitais.

O projeto europeu DREAM - Realidade Digital 
e Actividades Educativas nos Museus - reúne 
sete parceiros europeus no desenvolvimento 
de uma metodologia que liga a realidade 
aumentada e os museus, o “Museater”.



O projeto
DREAM

Numa vista DREAM, a experiência dos elementos digitais é apenas mais um 
recurso que pode usar. Pode montar uma cena digital ad hoc para a sua 
peça, criando novos conteúdos ou reutilizando conteúdos preparados pelos 
museus e outras escolas da rede DREAM.

A metodologia organiza em detalhe como estabelecer uma prática de 
colaboração com o museu, desde os primeiros passos à encenação da visita, 
passando pelas fases de escrita, criação e exibição. A plataforma digital do 
projeto suporta o uso de elementos digitais e apoia todos os processos 
descritos na metodologia.

A fase seguinte do projecto vai envolver a implementação de uma numa 
formação certi�cada (online e presencial) na Metodologia DREAM,  
acompanhando-os até à encenação do seu espectáculo no museu.



Os parceiros 
DREAM

M9 - Museu do Século XX, Itália
M9 pertence a uma nova geração de museus. Exposições 
imersivas ajudam os visitantes a aprender sobre o passado, a 
compreender o presente e a imaginar o futuro.

Museu Postal, Finlândia
A Fundação Museu Postal preserva e exibe o património cultural 
da Posti Group Corporation, dedicando-se à divulgação da 
história dos serviços postais finlandeses. 

Museu Marítimo e de História do Litoral Croata, Croácia
Local de encontro de culturas na cidade de Rijeka, a sua 
exposição permanente documenta a história e a cultura desta 
região croata.

Centro de Cultura Técnica Rijeka, Croácia
Esta organização sem fins lucrativos promover a cultura 
científica, técnica e informática, reforçando a literacia digital e o 
envolvimento digital de todos os cidadãos.

Museu da Pólvora Negra, Portugal
Instalado no edifício dos primeiros moinhos de água para o 
fabrico de pólvora negra, este museu preserva um extraordinário 
património de Oeiras com mais de 5 séculos.

Mapa Das Ideias, Portugal
Esta empresa privada dedica-se desde 1999 à relação entre museus, 
audiências e comunidades, criando ferramentas e projectos de 
mediação em diferentes contextos culturais.

Stati Generali dell'Innovazione, Itália
Esta associação sem fins lucrativos promove as políticas de 
inovação em Itália, criando sinergias entre associações, 
representantes da sociedade civil e instituições.



 
 

   
18 de Maio
Dia International dos Museus
no Museu da Pólvora Negra

Programa do dia
Receção aos professores16h30
Visita ao Museu da Pólvora Negra17h00
Apresentação do projeto DREAM17h30
Encerramento18h00

Mediação Digital e Experiência Performativa 
com Grupos Escolares no Museu

Formadores
Luís António (Formador certificado)
Joana Lino Dias
Lisete Carrondo
Inês Bettencourt da Câmara
Ilídio Louro



 
 

   
DREAM
Oficina de Formação 
certificação pelo Centro de Formação de Professores de Oeiras

Mediação Digital e Experiência Performativa 
com Grupos Escolares no Museu

Receção aos professores

Meeting Internacional Online

Escrita criativa & Storytelling

Ferramentas digitais

Museater

Conferência de Encerramento
Demonstrações do Museater

18 Maio

25/28 Maio*

22 Junho

6 Julho

13 Julho

12 Outubro

Apresentação

Sessão Online

Workshop 2

Workshop 3

Workshop 4

*data final de uma sessão ZOOM a confirmar

Encerramento

Calendário
Cada sessão tem lugar no Museu da Fábrica da Pólcora das 16h30 às 18h00, 
excepto a sessão online.

Em Portugal, o piloto quer formar 20 Professores do 1ºciclo do Ensino 
Básico de escolas publicas do concelho de Oeiras, tendo o potencial de 
interessar a todas as áreas disciplinares. Por exemplo, sendo um projeto de 
cooperação Europeu, o DREAM poderá interessar professores de língua 
inglesa como oportunidade para desenvolver conteúdos em inglês.


