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Serviço Educativo do Museu de Angra do Heroísmo 
 apresenta Aula Aberta 

 
 
 
 
 
 
O Museu de Angra do Heroísmo apresenta, 
no âmbito do projecto Museu Educativo, 
duas sessões sobre Locais Históricos e a 
sua memória, na Escola Básica 1/JI Infante 
D. Henrique, na cidade de Angra do 
Heroísmo, nos dias 20 e 21 de Fevereiro. 
 

A importância da memória que as ruas, as casas, os monumentos, os montes encerram em si é o mote 

para uma animada aula que, logo pela manhã, agita os alunos de duas turmas do 3º ano de escolaridade. 

O recurso a locais conhecidos pelos alunos favoreceu a interacção e, ainda, a possibilidade de olhar a 

cidade de modo mais claro. As covas do Alto das Covas, mesmo em frente à escola, foi um exemplo muito 

bem acolhido pelos alunos, esclarecendo-se que, a sua memória está disponível no Museu de Angra do 

heroísmo, através de uma tampa de cova que pertenceu à Misericórdia de Angra. 

  

Durante o Encontro Anual com Professores e Educadores, no passado dia 24 de Outubro, o Serviço 

Educativo revelou abertura para, mediante as propostas, haver possibilidade de levar o conhecimento dos 

seus técnicos superiores para além dos limites do Museu de Angra do Heroísmo. O Serviço Educativo 

cumpre, desta feita, este objectivo de ir ao encontro das necessidades dos públicos que procuram 

conteúdos neste Museu, ao facultar a presença de um técnico superior que apresenta duas Aulas Abertas 

a alunos do 1º ciclo de escolaridade que estão, agora, a dar os primeiros passos rumo à construção de 

uma consciência cívica. 

 

Para mais informações sobre os eventos promovidos pelo Serviço Educativo do Museu de Angra do 

Heroísmo, poderá consultar o sítio deste Museu no endereço http://museu-angra.azores.gov.pt, mais 

especificamente a página do Museu Educativo, http://museu-angra.azores.gov.pt/museu-educativo.html. 

Esta página disponibiliza, ainda, uma Agenda que é actualizada sempre que se regista uma marcação, 

podendo servir de ponto de partida para uma contacto mais orientado e produtivo com a coordenadora do 

Serviço Educativo. 
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