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Fundação Portuguesa das Comunicações 

Museu das Comunicações 

 

Regulamento do Projecto Educativo 

“Telecomunicações Militares… Um Lugar na História” 

 

1 – Apresentação e Objectivo 

O projecto educativo “Telecomunicações Militares… Um Lugar na História” é uma 

acção pedagógica promovida pelo Museu das Comunicações, no âmbito das 

actividades definidas pela Fundação Portuguesa das Comunicações, no qual se 

desafia a comunidade escolar a visitar aos núcleos expositivos do museu com vista à 

realização de um trabalho de continuidade ao longo do ano lectivo 2008/2009. A 

iniciativa visa fortalecer a relação Museu/Escola, apostando na importância da 

transversalidade disciplinar, com o objectivo de promover a educação para a 

cidadania. 

 

2 – Programa de Actividades 

Uma viagem pela História 

Visita-guiada à exposição orientada para uma abordagem histórica. 

(todos os níveis de ensino) 

Uma viagem pelas inovações técnicas e científicas 

Visita-guiada à exposição orientada para uma abordagem da evolução do 

desenvolvimento tecnológico. 

 (todos os níveis de ensino) 

Missão: Salvar o Planeta Terra 

Vamos escolher um meio de comunicação e pintar numa t-shirt uma mensagem de 

protecção do Meio Ambiente! 

(pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico) 

O Enigma 

No papel de um agente secreto e com a ajuda de um walkie-talkie desvendam-se os 

enigmas das comunicações militares... 

(2º e 3º ciclos do ensino básico) 
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3 – Natureza dos Trabalhos 

3.1 – Tipo de Trabalhos 

Aceitam-se trabalhos individuais ou de grupo nas diferentes áreas de criação e 

suportes, com dimensões máximas de 10 páginas e 1m x 1m, respectivamente. 

3.2 – Âmbito dos trabalhos 

Os trabalhos a integrar o projecto deverão incidir sobre os seguintes temas: 

“Missão: Salvar o Planeta Terra”; 

“O papel das Forças Armadas na actualidade”; 

“O desenvolvimento tecnológico das comunicações: que caminhos?”. 

3.3 – Trabalho Final 

Cada trabalho deverá ser acompanhado: 

Pela respectiva Ficha de identificação, na qual constarão o tema, assunto; materiais e 

dimensões; 

Pela identificação do (s) autor (es), na qual constará o nome; morada e contactos; 

identificação da escola com morada e contactos; ano escolar e área disciplinar em 

que o trabalho se integra; identificação do professor responsável, morada e 

contactos. 

 

4 – Condições de Candidatura 

4.1 – Condições de participação 

As entidades interessadas em candidatar-se deverão participar nas actividades 

propostas pelo Museu das Comunicações, no âmbito da programação do Projecto 

Educativo (previsto no n.º2).  

A participação nas actividades propostas não vincula os participantes no projecto, 

devendo estes formalizar a inscrição, caso seja a sua intenção.  

4.2 – Inscrição 

As entidades candidatas – alunos e professores responsáveis – deverão formalizar a 

candidatura até ao dia 31 de Março 2009, de acordo com a minuta de formalização 

(entregue após a visita ao Museu).  

4.3 – Público-alvo 

O projecto é dirigido a alunos dos ensinos pré-escolar, básico e secundário, que 

visitam o Museu das Comunicações, no âmbito do projecto educativo 

“Telecomunicações Militares… Um Lugar na História”.  
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4.4 – Direitos de Autor 

Os candidatos autorizam a utilização exclusiva dos seus trabalhos, no que respeita à 

divulgação, publicação, edição e exploração dos mesmos em qualquer suporte, 

renunciando a qualquer contrapartida financeira. 

 

5 – Recepção dos Trabalhos 

5.1 – Os trabalhos serão entregues em mão ou enviados por correio para o endereço: 

Projecto “Telecomunicações Militares… Um Lugar na História” 

Fundação Portuguesa das Comunicações 

Museu das Comunicações 

Rua do Instituto Industrial, 16 

1200 – 225 Lisboa 

 

5 – Prazos 

Formalização da candidatura: preenchimento e envio da minuta até ao dia 31 de 

Março de 2009. 

Entrega dos Trabalhos: os trabalhos serão aceites até ao dia 30 de Abril de 2009. 

Inauguração da Exposição e Apresentação do Catálogo: Maio de 2009 (dia a 

confirmar). 

 

 

 

A Directora do Museu 

Cristina Weber 

 

 

 

 

 

 

 

 


