O Arquivo Municipal ao serviço do ensino da História
Modalidade: ação de curta duração
Formador: Técnico da Câmara Municipal de Gaia
Local: Arquivo Municipal de Vila Nova de Gaia
Número de horas: 3
Pretende-se promover o desenvolvimento das atribuições do Arquivo Municipal Sophia de
Mello Breyner / Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, nomeadamente no que concerne à
prestação de apoio aos estabelecimentos de ensino e à realização de ações de formação;
Ampliar o âmbito de ação do Arquivo Municipal Sophia de Mello Breyner, buscando novos
públicos e utilizadores, bem como propiciar diferentes rentabilizações dos recursos
documentais e informacionais custodiados.
Objetivos:
1. Conhecer a especificidade dos Arquivos Municipais enquanto repositórios de património
documental com caraterísticas singulares;
2. (Re)Conhecer o circuito dos documentos de arquivo e do utilizador;
3. Reconhecer as virtualidades do contributo dos Arquivos Municipais para o ensino da
História, nomeadamente as potencialidades de utilização, para efeitos educativos, dos
recursos do AMSMBreyner;
4. Tomar conhecimento de experiências de atividades culturais desenvolvidas no âmbito do
AMSMBreyner;
5. Desenvolver conhecimentos e competências, com base em ferramentas disponibilizadas
pelo AMSMBreyner, para a pesquisa de documentos adequados a propostas pedagógicodidáticas criativas e inovadoras para a sustentação prática do ensino da História.
Conteúdos:
1. Explicação do conceito de Arquivo Municipal;
2. Apresentação das tipologias documentais existentes (documentação de controlo de
território, urbanística, cartográfica; coleções fotográficas, coleções de periódicos, etc.);
3. Enunciação ilustrada de atividades desenvolvidas tendo por missão nuclear a difusão de
informação e conhecimento na comunidade local (exposições, colóquios, serviço educativo,
projetos culturais, etc.);
4. Exposição do acesso aos recursos: plataforma informacional de pesquisa (GISA) e
demonstrações práticas de pesquisas;
5. Visita ao espaço do utilizador (sala de leitura e sala de exposições) e visita ao circuito do
documento (cais de descarga, depósitos e sala de digitalização).
Metodologia:
Apresentação teórico/prática dos conteúdos da ação.
Data:
10 de março, das 10h às 13h
Prazo limite de inscrição: 02/03/2018

Valor da ação
Associados: Grátis
Não associados: 10€

