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Anos letivos 
Academic years 

2020–2021 

Grau de ensino 
Degree 

Mestrado 
Master 

Duração 
Duration 

Semestral 
Semestral 

Horas de contacto 
Student workload 

(T 28 + OT 20 horas) 
(T 28 + OT 20 horas) 

ECTS (6 ECTS) 

Nível 
Level 

* 

 
 
 
 
 

PROGRAMA CURRICULAR 
COURSE UNIT CONTENT 

 
 
 
 

1 — Objetivos de Aprendizagem 
Intended learning outcomes 

 
- Adquirir conhecimentos gerais sobre o que define um museu e um centro de arte, sua 
evolução ao longo dos séculos e repercussão na relação com os seus públicos.  
- Perceber quais são as capacidades e os limites do museu enquanto centro formador da 
sociedade. 
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- Explorar a relação do Museu com a instituição escolar.  
- Obter uma visão analítica sobre os serviços educativos em museus através da análise de casos 
práticos, apresentados por especialistas em contexto de sala de aula e em visitas a várias 
instituições. 
- Perceber a potencialidade dos museus enquanto centros de formação da educação artística, 
não só das gerações mais novas, mas também ao longo da vida, tendo em conta diferentes 
estratégias para o estreitamento e fruição deste recurso. 
 
- To acquire general knowledge about the definitions of the museum and art centres, their 
evolution over the centuries and the repercussions in the relationship with its audiences. 
- To understand the capacities and limits of the museum as a centre for the formation of 
society. 
- To explore the Museum's relationship with schools. 
- To obtain an analytical view of educational services in museums, through the analysis of 
practical cases, presented by experts in the classroom and on visits to various institutions. 
- To realize the potential of museums as training places for artistic education, not only for 
younger generations but also throughout life, taking into account different strategies for 
narrowing and enjoying this resource. 
 
 

2 — Conteúdos Programáticos 
Syllabus 

 
- O Museu e as Coleções de Arte – definições e conceitos. 
- História e evolução dos museus. 
- O museu como centro formador – os serviços educativos do século XX. 
- A Nova Museologia.  
- O Museu no século XXI.  
- Educação formal, não-formal e informal no contexto museológico. 
- A educação ao longo da vida. 
- Novas tecnologias e modos de comunicação com o exterior.  
- Os museus virtuais. 
- A educação artística em museus e galerias de arte – contextualização dos serviços dentro da 
estrutura das instituições. 
- Como se define o público de um museu? 
- A relação entre os museus e as escolas. Fundamentos e estratégias. 
- Análise de casos práticos com ênfase nas diferentes estratégias implementadas, tendo-se em 
consideração os resultados obtidos. 
- Visitas a museus com serviços educativos. 
 
 

- The Museum and Art Collections - definitions and concepts. 
- History and evolution of museums. 
- The museum as a training centre - the education services of the 20th century. 
- The New Museology. 
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- The Museum in the 21st century. 
- Formal, non-formal and informal education in the museological context. 
- Lifelong education. 
- New technologies and forms of communication with the public. 
- Virtual museums. 
- Art education in museums and art centres - contextualization of services within the 
structure of institutions. 
- How do you define a museum's audience? 
- The relationship between museums and schools. Fundamentals and strategies. 
- Analysis of practical cases - with emphasis on the different strategies implemented 
and its results. 
- Visits to museums with educational services. 

 
 

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação 
Teaching and Evaluation Methodologies 

 
Desenvolvimento dos temas referidos ao longo das aulas, com o apoio de meios audiovisuais e 
a apresentação de bibliografia complementar específica, tendo em conta a compreensão da 
matéria, bem como o apoio dos trabalhos solicitados aos alunos.  
 
Avaliação: 
 
A) Avaliação Periódica:  
- Entrega do trabalho escrito (máx. 5 000 palavras) (50%). 
- Apresentação oral do trabalho (50%); 
 
B) Avaliação Final (ponderação 10%) constituída por entrega de novo trabalho.  
 
Só são admitidos à avaliação final os estudantes com classificação média igual ou superior a 8 
valores obtida em avaliação periódica.  
 
As classificações dos elementos de avaliação são expressas na escala numérica inteira de zero 
(0) a vinte (20). 
 
 
Development of themes mentioned in classes with audio-visual support. Presentation of 
specific complementary bibliography, considering the understanding of the subject, as well as 
the support of the requested assessments. 
 
A) Periodic evaluation: 
- Paper (máx. 5 000 words) (50%) 
- Presentation of the paper (50%).  
B) Final evaluation: 
- New paper (weighting 10%) 
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4 — Bibliografia Recomendada 
Recommended Bibliography 

 
- CHOAY, A Alegoria do Património. Lisboa: Edições 70, 2000. 
- Como Gerir um Museu: Manual Prático. Paris: ICOM, 2004. 
- Conceitos-chave de museologia. Dir. André Descallées e François Mairesse. São Paulo: ICOM, 2013. 
- Educação estética e artística - Abordagens transdisciplinares. Coord. João Pedro Frois, 2.ª 
Edição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Serviço de Educação e Bolsas, 2011. 
- Diálogos com a arte: experiência estética e criação de sentido. Coord. João Pedro Frois. 
Lisboa: FBAUL, 2013. 
- Investigación en educación artística. Ed. Ricardo Marín Viadel. Granada: Editorial Universidad de 
Granada, Campus Universitario de Cartuja, 2005. 
- Researching visual arts education in museums and galleries: an international reader. Ed. Maria 
Xanhtoudaki, Les Tickle, Veronica Sekules. Dordrecht: Kluwer Academic, 2003.  
- Poulot, Dominique, Museo y Museología. Madrid: Abada Editores, 2011. 
- Fernández, Luis Alonso, Museología y museografía, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2013.  
- Schaer, Roland, L'invention des musées. Paris:  Gallimard, 1999.  
 


