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O património tem assumido nos últimos anos uma importância 

crescente nas sociedades modernas, afirmando-se como um 

veículo de desenvolvimento cultural e de bem-estar. Em resposta 

a este fenómeno, a Escola Superior de Educação de Lisboa (ESELx) 

tem vindo a apostar na oferta de unidades curriculares que 

contemplem as questões do património na formação de 

educadores e professores, e de animadores e mediadores 

socioculturais.  

Nesse sentido, tem sido desenvolvido trabalho  no âmbito das 

licenciaturas e mestrados, considerando o património enquanto 

recurso educativo e didático em contextos formais, não formais e 

informais, mas também enquanto objeto de investigação. 

Desta forma, pretende-se ir ao encontro das recomendações de 

carácter nacional e internacional que defendem que na educação 

patrimonial residirá o mecanismo através do qual se promoverá a 

preservação dos referenciais culturais e identitários das 

sociedades.  
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Conclusão 

 

 

História e Geografia de 

Portugal I e II 

Trabalhar o território à luz da articulação entre os conhecimentos histórico e 

geográfico 

Construção de um trabalho investigativo a partir de 

elementos do espaço (geo.) e do tempo (hist.). 

Museus e 

Educação/Animação 

Reconhecer as potencialidades do museu como instrumento de formação e 

de relacionamento com a comunidade  

Elaboração de proposta de recurso pedagógico a ou de 

guião de visita de estudo a esse museu  

Património histórico 

artístico, cultural e 

animação 

Trabalhar as competências do animador e o património enquanto recurso  Construção de um projeto de intervenção centrado em 

elementos do património nacional  

O meio social como 

recurso educativo 

Utilizar o meio social como laboratório para a construção do conhecimento 

em História e Geografia e Educação Física  

Descrição e ilustração de um local a partir de visitas de 

estudo ao território para recolha de dados 

Conhecimento do 

mundo e Educação de 

Infância 

Compreender a importância da articulação dos conhecimentos científicos nas 

suas vertentes natural e social, para a compreensão do mundo  

Construção de um itinerário para um percurso com 

crianças dos 3 aos 5 anos de idade  

Temas da História e 

Geografia de Portugal 

Aprofundar o conhecimento da HGP partindo dos recursos patrimoniais 

(natural, social e cultural) que o meio nos oferece 

Investigação a partir de uma problemática do território 

para desenvolvimento de projeto. 

Sociedade, Cultura e 

Território 

Mobilizar o conhecimento histórico-geográfico na reflexão crítica de 

problemas sociais no quadro da cidadania global. 

Redação de um texto, em forma de artigo de cariz 

científico  

A prática formativa na área do património oferecida pela ESELx,  pretende ir ao encontro das recomendações 
de carácter nacional e internacional no que respeita ao papel social, cultural e educativo do património 

A oferta formativa  procura reforçar as orientações que atribuem à educação patrimonial um papel de destaque 
na promoção e preservação dos referenciais culturais e identitários das sociedades 

A ESELx tem procurado direcionar os seus primeiros passos na investigação patrimonial, recorrendo ao 
património local como ponto de partida de reflexão e de prática educativa, e com o objetivo de evoluir nesta 

linha de formação e investigação 


