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Resumo Contextualizado nos paradigmas de respeito pelos Direitos Humanos e de inclusão através 

da cidadania/participação ativa em sociedade, o projeto que se analisa criticamente nesta 

comunicação foi implementado num espaço Museológico da região centro do país, no decurso do ano 

letivo 2013/2014. Intitulado "Nós no Museu", consubstancia-se na premissa chave de assegurar o 

acesso e fruição da arte e do património a crianças, jovens e adultos com necessidades educativas 

especiais e/ou em circunstâncias de vulnerabilidade. Apresenta-se, neste paper, a Versão Crianças e 

Jovens com Necessidades Educativas Especiais, na qual participaram 5 grupos com perfis de 

desenvolvimento distintos (max. 10 elementos cada), que frequentavam Escolas do centro do país, e 

que aceitaram o convite que lhes foi endereçado, no sentido de participarem, na concretização e 

também na avaliação, de uma iniciativa pioneira de fruição da cultura, especialmente adaptada ao seu 

perfil de desenvolvimento. Descreve-se, em seguida, as metodologias e tarefas desenvolvidas pela 

equipa multidisciplinar de profissionais no âmbito do processo de análise de necessidades de cada 

um dos participantes, nomeadamente no que respeita à sistematização das expectativas e necessidades 

de cada um dos elementos destes grupos. Indicam-se, neste âmbito, os elementos estruturantes da 

entrevista realizada junto dos Educadores (in)formais e, quando possível, com os/as próprios/as, 

apontando as mais-valias deste processo e o seu impacto no âmbito da preparação do programa 

educativo em que participaram posteriormente. Descreve-se, no momento seguinte, a primeira sessão, 

que decorre em contexto natural, e na qual é apresentado o Museu, nas suas linhas globais. Afloradas 

as suas dimensões essenciais procede-se à descrição da visita (estruturada em função das suas 

necessidades/interesses, e de acordo com dificuldades e potencialidades sinalizadas na avaliação 

inicial). Por fim, apresentam-se e analisam-se os elementos integrantes da outra visita (temática à 

escolha) e do atelier educativo em que também participam, salientando os recursos pedagógicos 

adaptados que foram utilizados. Para cada um dos grupos convidados, em função do processo 

descrito, apresentam-se objectivos, actividades, métodos e resultados do processo de avaliação. 

Sinalizam-se, por fim, as principais mais-valias e vulnerabilidades do projecto, segundo os distintos 

intervenientes neste processo (os/as próprios/as, docentes, profissionais do espaço museológico), e 

identificam-se as dimensões que sustentam a sua dimensão de inovação e de boa prática em Educação 

inclusiva. 
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