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Você sabe o que é um Museu? 

O museu é uma casa de criação onde 
se preserva a memória de uma cidade, 
de um país, de uma pessoa, enfim é o 
lugar de histórias interessantes que nos 
faz viajar no tempo. 

Mas, apesar de contar histórias que já 
aconteceram, o Museu é o lugar para 
pensarmos o presente e refletirmos 
sobre o nosso tempo. Quando 
visitamos um museu podemos pensar, 

por exemplo, na mudança dos objetos. 

Imaginem como o processo da escrita foi se modificando ao longo da história, 
desde a invenção do papel até a criação do computador... Pensem, também na 
evolução urbana, como viviam nossos antepassados? E hoje, como vivemos? 
Já imaginaram se um homem pré-histórico viesse nos visitar? 

Com certeza ele iria estranhar os enormes prédios existentes pela cidade, os 
túneis, as pontes, o metrô enfim, os vários elementos que constituem uma 
cidade moderna. 

Em todo o mundo existem museus e eles recebem diferentes nomes, que 
variam em função do tipo de coleção que eles apresentam. 

Assim, temos os museus históricos, os museus de ciências, os museus de arte, 
os ecomuseus, as cidades museus, e, como o museu não deixa de acompanhar 
a mudança dos tempos, temos, também, os museus virtuais 

Você imaginava que os museus poderiam ser tão diversificados e tão cheios de 
novidades? 

Museu Imperial de Petrópolis. 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Museu_Imperial_-_Frente.jpg 

         TEMA DA AULA: Os Museus 

Este conteúdo está 
disponibilizado no livro 

didático, na página 26 a 29. 



No museu sempre descobriremos coisas novas, pois o museu é um lugar de 
descobertas! 

Você sabia que... 

→ - a palavra MUSEU vem do grego museion que era considerado o templo 
das musas? As musas eram filhas de Mnemósine (a memória), que 
protegem as Artes e a História. A deusa Memória dava aos poetas e 
adivinhos o poder de voltar ao passado e de lembrá-los para a 
coletividade 

→ - o primeiro museu do Brasil é o Museu Nacional, criado em 1818, por D. 
João VI? 

→ - no Brasil existem quase 2.000 museus? 
→ - jardins botânicos e zoológicos também são considerados museus? 

 

 

1. Faça a leitura do livro didático, nas páginas 26, 27, 28 e 29. 
2. Baseado na sua leitura, responda: 

a. O que são museus históricos? 
 

b. Cite um exemplo de museu histórico. 
 

c. O que são museus de arte? 
 

d. Cite um exemplo de museu de arte. 
 

e. Na sua opinião, qual a importância do museu para a preservação 
do patrimônio cultural? 

ATIVIDADE 


