
DICAS Levar Crianças a um Museu

Gostava de levar os seus filhos a um Museu, mas sempre que fala no assunto há uma birra? Ou
a reação é um “que seca!”? Mostramos-lhe 5 dicas!
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1 – Antes de sair de casa converse com os filhos sobre onde vão
Leia um pouco sobre a história do museu que vão visitar: o Edifício, a Coleção. Pense
numa história com personagens de que eles gostem e adapte à história do museu
em questão.

2 – Explique aos seus filhos o que é um museu e porque é que se guardam
certos objetos nos museus
Refira que guardam objetos valiosos. A partir dai poderá fazer uma primeira
abordagem ao Colecionismo, um conceito que nos parece complicado, mas que
acaba por ser muito fácil para as crianças pois todas elas colecionam alguma coisa:
cromos, cartas, autocolantes, carrinhos, peluches… Os brinquedos são muito valiosos
para as crianças, tal como os objetos que se guardam nos museus e que para não se
perderem e podermos hoje saber a sua história, foram guardados nestes espaços.

3 – Ao chegar ao museu, peça um roteiro, mapa ou folheto
Dê um folheto a cada um dos seus filhos. Nestes folhetos há sempre imagens das
peças expostas, faça disso um jogo, dizendo-lhes que têm que descobrir os objetos
que estão a ver no folheto e traga o folheto para casa. Mais tarde, poderá ir fazendo
um dossier com os folhetos dos vários museus que já visitaram. Isso vai fazer
crescer o interesse deles.

4 – Não fique mais do que 45 minutos dentro do museu, mas…
Estar num museu exige algumas regras, como não correr, não tocar nos objetos,
pelo que prolongar a visita para um tempo superior a 45 minutos tornará a visita
cansativa para os seus filhos.
No entanto e uma vez que há vários Museus interativos, que contêm jogos,
atividades, etc., pode ser que eles sintam vontade de permanecer mais tempo.
Aproveite e deixe-os desfrutar. É uma forma de desejarem visitar mais Museus.
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5 – Procure associar a visita ao museu a outra experiência que os seus filhos
gostam
Comer um gelado, fazer um picnic, andar de bicicleta, alugar carrinhos de corrida,
passear num jardim com animais exóticos. A maioria dos nossos museus têm
cafetarias, jardins, parques ou estão próximos de zonas que têm essa oferta. Desta
forma, no futuro, os seus filhos vão recordar e associar a visita ao museu ao dia em
que comeram o melhor gelado da vida deles, viram pavões, alugaram carros de
corrida ou fizeram um grande picnic!

(Fonte: Pumpkin – agosto 2020) #Fiquealerta #Estamosjuntos

Com estas dicas os seus filhos vão ficar fãs de museus! E se ainda nem sequer se
atreveu a ir visitar um museu com os seus filhos, faça-o com a COOLture Tours e
apostamos que os seus filhos o vão surpreender!

https://www.coolturetours.com/

