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Roteiro para o desenvolvimento do Programa Educativo 

 

Aspectos predefinidos no plano museológico a serem considerados 

Missão   

Preservar através da conservação, estudo e comunicação os testemunhos materiais e imateriais 

relacionados ao surgimento, trajetória e atuação das empresas ferroviárias Companhia Paulista – 

CP, Estrada de Ferro Sorocabana – EFS e Estrada de Ferro Noroeste do Brasil – NOB, que passaram 

pelo território do município de Bauru. 

Visão? 

Valores? 

Objetivos? 

 

PROGRAMA EDUCATIVO – Estrutura auxiliar 

Conceituar o Programa educativo e o papel sócio educativo do museu  

(Formular um breve texto de um ou dois parágrafos) 

Conceituar a importância do museu como espaço não formal para educação. 

(Formular um breve texto de um ou dois parágrafos) 

O setor educativo se propõe a desenvolver atividades lúdicas e dinâmicas com o público que 

frequenta o espaço do museu. Entendendo que um museu é um espaço informal de educação, são 

elaboradas ações pedagógicas voltadas à questão da atuação da ferrovia na cidade e educação 

patrimonial. 

O que se entende por ação educativa? 

Como a ação educativa se insere na cadeia operatória do museu? 

Quais os objetivos da ação educativa? 

Em relação ao acervo 

Em relação a sociedade 

Quais as responsabilidades do Núcleo de Ação Educativa? 

Exp.: Coordena todo o programa de educação. Inclui a elaboração de roteiros temáticos para as 

exposições, elaboração de material de apoio e didático, as atividades de oficina e o atendimento a 

públicos especiais (deficientes auditivos, visuais, físicos, com transtornos psiquiátricos ou em 

vulnerabilidade social). Coordena também a parte de formação e capacitação de educadores e 

orientadores de fluxo, além da concepção dos seminários, encontros e palestras, as publicações 

educativas e o relacionamento do Museu com a rede de ensino formal pública e privada, e com 

instituições e entidades da sociedade civil organizada. 
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RECURSOS HUMANOS 

Propor uma composição para equipe e descrever as funções) 

Número de integrantes, período de trabalho, formação. (Coordenador, assistente, supervisor, 

educador) 

 

CAPACITAÇÃO DA EQUIPE 

Formação/ capacitação 

Como se dará o processo de formação da equipe do Núcleo de Ação Educativa? (meios internos, 

externos, grupos de estudo) 

Quais conteúdos irão estudar? 

Por quanto tempo irão estudar o tema? 

- Teóricos da educação para embasar corrente pedagógica a ser colocado em ação 

- Teóricos da educação que sustentem a compressão e conhecimento do educador de museu para a 

capacidade do visitante para aprender, e quais saberes são favoráveis para o seu desenvolvimento 

conseguintemente para compressão de mundo. 

 

PÚBLICO ALVO  

Conceituar este público 

Justificar o potencial deste público. 

Escolar 

Quais ciclos? Infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, Universitário. 

Quais as bases orientam para o trabalho? PCNs?  

 

Projeto de atendimento a público escolar 

Atendimento pedagógico às exposições (longa e temporárias)? 

Oficinas? 

Quais tipos de abordagem? 

Visita-palestra? 

Discussão dirigida? 

Descoberta orientada? 

Como serão preparadas as visitas? 
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Conceituar o modelo metodológico mais adequado para trabalhar este público junto ao 

acervo do museu. 

Qual modelo metodológico que irá orientar ação pedagógica no museu? 

Educação patrimonial? 

Arte educação? 

Educação para ciência? 

 

Quais as possíveis abordagens (temáticas) a serem trabalhadas com os públicos? 

Identificar e descrever 

 

Projeto de capacitação para professores 

Porque investir no professor? 

O que se entende por capacitação para professores? 

O que a capacitação irá agregar ao trabalho dos professores? 

Quais os objetivos da capacitação? 

Como se dará esta capacitação? 

Demais públicos a serem contemplados 

 

Qual estrutura orienta o atendimento de grupos organizados? 

Descrever como funciona esta estrutura 

Agendamento? 

Somente comunicado por e-mail? 

O grupo organizado poderá aparecera qualquer hora? 

 

Famílias 

Conceituar este público 

Turistas 

Conceituar este público 

Público espontâneo 

Conceituar este público 

Minorias e socialmente marginalizados (instituições organizadas) 

Conceituar este público 

Quem é este público? 

Por que é de interesse do museu atendê-lo? Por que o museu o considera importante? 

Como ele será acessado (contatado)? 
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Como ele será envolvido ao patrimônio? 

Com quais objetivos educacionais? 

Quais tipos de abordagem? 

Atendimento? (Visita-palestra? Discussão dirigida? Descoberta orientada?) 

Atividade? (oficinas, vivências, jogos, brincadeiras, contar histórias) 

O que se espera alcançar com este público? 

O que será necessário para atendê-lo? (recursos, espaços e pessoas, demais áreas do museu) 

Em qual período será atendido, de que forma e quanto tempo de atendimento?  

 

AGENDA NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL 

Encontros (colecionadores) 

Datas comemorativas (Dia do ferroviário, da criança, do idoso, etc.) 

Temporadas culturais (primavera dos museus) 

Temporadas recreativas (férias no museu) 

 

ESPAÇOS DESTINADOS PARA AS AÇÕES EDUCATIVAS 

Áreas de acolhimento e recepção do público? 

Áreas destinadas para atividades? 

Áreas destinadas para oficinas e workshops? 

Áreas destinadas à equipe, com estações de trabalho? 

 

ACESSIBILIDADE PREVISTA NAS AÇÕES 

Conceituar Acessibilidade   

Formular um breve texto de um ou dois parágrafos 

Física (rampas, expografia adaptada, etc.) 

Cognitiva (roteiros adaptados, jogos, etc.)  

Sensorial (comunicação expositiva, maquetes, etc.) 

Social (políticas de ingresso, parcerias, financiamento privado, etc.) 

 

RECURSOS PEDAGÓGICOS AÇÕES E EXTRATÉGIAS 

Conceituar materiais de apoio pedagógico 

Jogos 

Recursos sensoriais 

Impressos 

Materiais de apoio ao professor 
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Publicações 

Ações extramuros 

Parcerias 

 

CANAIS DE RELACIONAMENTO COM OS PÚBLICOS  

Redes sociais 

Facebook 

Twitter (Hashtag - #museuferroviáriobauru) 

Blog 

Mala direta (e-mails direcionados) 

Canais institucionais de divulgação a programação dos museus 

IBRAM (Primavera dos Museus, Semana Nacional de Museus) 

SISEM (agenda de eventos, mais notícias) 

 

METAS DE ATENDIMENTO E AMPLIAÇÃO DE PÚBLICO. 

Ações Educativas: 

Atividades  

Oficinas 

Material educativo 

Publicações 

Recursos pedagógicos para atendimento 

Jogos 

Novos projetos a serem implantados: 

Ações extramuros 

Programação Cultural: 

Eventos 

Exposições (longa, curta, itinerante) 

Descrever as metas a: 

Curto prazo 

Médio prazo 

Longo prazo 

 

ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO PARA O ALCANCE DAS METAS 

O horário de funcionamento praticado: 

Horários disponibilizados para atendimento de visitas: 
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Agendamento ativo: 

Parcerias: 

Capacitação: 

Captação de recursos com iniciativa privada: 

Projetos sociais: 

 

SISTEMAS DE AVALIAÇÃO 

Conceituar a relevância da avaliação para o aprimoramento do trabalho. 

Dos processos de trabalho 

Do desempenho da equipe 

Dos objetivos alcançados nos projetos 

Dos serviços ofertados 

Do envolvimento do público (participação e frequência no museu) 

 

 

Entre as modalidades de avaliação que podem ser empreendidas, podemos citar: 

• avaliações preliminares (identificação de atratividade, definição de público potencial e suas 

preconcepções sobre o tema a ser tratado), formativas (que tragam informação sobre a eficácia da 

exposição durante seu desenvolvimento), somativas (realizadas após o término da exposição, 

trazendo elementos para futuras programações), e corretivas de processos de exposição (realizadas 

quando se percebe algum ponto problemático a ser corrigido); 

• avaliação qualitativas por meio de grupos focais para identificação de percepções, valores e 

interesses de faixas de público e de não-público, tendo como prioridade os públicos das 

comunidades imigrantes, frequentadores qualificados da instituição; 

• avaliação quantitativa de perfil de público (quanto à idade, gênero, escolaridade, camada 

socioeconômica, ocupação, entre outros), já que houve uma pesquisa de pequena expressão 

desenvolvida pela Universidade vizinha; 

• avaliação qualitativa de visitação; 

• avaliações quantitativas e qualitativas de apreensão de conteúdo das exposições direcionadas 

especialmente para as escolas – professores e grupos de alunos; 

• avaliação da divulgação dos projetos especiais do Museu e sua programação em diferentes 

mídias, bem como junto aos grupos de pesquisa. 


