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O Projeto BIOS é a base do trabalho com crianças, 

jovens e adultos do serviço educativo do Museu do 

Douro. No dia 25 de Outubro decorre a 1ª sessão de 

discussão entre parceiros do projeto dedicado à rela-

ção entre questões pessoais e questões de comuni-

dade. No BIOS, o ato de contar a vida de uma pessoa, 

de um objeto, de uma planta ou animal permite pers-

petivar singularidades e necessariamente interrogar 

o tempo e o espaço em que vivemos.  
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Encontro para professores e  

 agentes educativos e culturais 
 
 

 

No dia 11 de outubro pelas 18h00 decorre no Museu 

do Douro  o encontro de apresentação das atividades 

programadas para o ano de 2011|2012 para toda a 

comunidade de professores e agentes educativos e 

culturais que connosco trabalham ou para todos os 

interessados em desenvolver plataformas comuns de 

trabalho entre  a equipa do serviço educativo e as 

comunidades de um lugar.   
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A Primeira Semana do Mês… de outubro 
 

 

Nesta Primeira Semana do Mês de outubro recebe-

mos, entre outros participantes, o grupo de educação 

pré-escolar de Valdigem, concelho de Lamego na 

Oficina da Construção.  

A Primeira Semana do Mês é um programa de ofici-

nas temáticas criando situações e experiências para 

que crianças, jovens e adultos possam interpelar a 

realidade que os rodeia com vários pontos de vista. 

Camuflagem, Corpo, Espelhos, Construção, Livros, 

Mapas, Silhuetas e Sombras, Sons e Terra são alguns 

dos vários temas deste programa. 

Sabrosa e Santa Marta de Penaguião   

Protocolos de Colaboração 
 

 

No âmbito do programa de protocolos do serviço 

educativo com os Agrupamentos Escolares da RDD 

estiveram no Museu do Douro nos dias 2 e 21 de 

Setembro, professores dos concelhos de Sabrosa e 

de Santa Marta de Penaguião, para reunião prepara-

tória de atividades para o ano 2011 e 2012 com a 

equipa do SE. 
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