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Caro Professor,
Antigamente era assim... é um projeto de Educação Patrimonial, acessado
virtualmente, que tem como objeto o acervo tridimensional do Museu de Porto Alegre
Joaquim Felizardo. Este acervo de 1300 objetos dos séculos XIX e XX conta um pouco
do viver em tempos passados. São objetos pessoais, artefatos de trabalho, artigos
“tecnológicos” que podem revelar nosso passado histórico e podem ser acessados de
forma a se construir um conhecimento que estabeleça relações com os processos de
construção da sociedade atual.
Esta apostila acompanha o vídeo e pode ser usada como guia de atividade, permitindo
reconhecer as mudanças produzidas na sociedade cada vez que uma nova tecnologia é
introduzida. No material do aluno você vai encontrar o nome do objeto e notas
explicativas, o tema para reflexão e as perguntas orientadoras, que são roteiros de
pesquisa e discussão. Foram apontados alguns sites como bibliografia que estão
acessíveis aos estudantes de forma que a pesquisa seja facilitada e os alunos possam
por eles mesmos construir o conhecimento.

Sugestão de Atividades
Este material foi produzido para ser utilizado de forma virtual, mas elencamos, também,
sugestões de atividades presenciais. As atividades são próprias da área de história e
humanidades, mas tangenciam outras áreas de conhecimento como linguagem,
comunicação e ciências.

1. Atividade Virtual
1 - Apresente aos alunos o link do Museu de Porto Alegre para que acessem o vídeo e o
material do aluno.
2 - Peça que eles assistam ao vídeo e escolham 3 objetos para pesquisar, seguindo as
orientações do material do aluno que contém as perguntas orientadoras.
3 - Peça aos alunos que conversem com pessoas mais velhas da família que podem ter
conhecimento ou lembrança dos objetos escolhidos.
4 - Depois da pesquisa, o aluno deve produzir um texto mais completo sobre o objeto,
explicitando as modificações que o objeto produziu na sociedade e consequências do seu
desaparecimento.
5 - O material produzido pelos alunos pode compor uma apostila que será disponibilizada a
todos os alunos da turma, de forma que todos conheçam mais sobre os objetos apresentados
no vídeo e o passado em que eles eram usados.

2. Atividade Virtual ou Presencial
1 - A partir do conhecimento do passado, obtido pelas informações que os objetos antigos
do Museu nos oferecem, peça aos alunos que pesquisem sobre a escola de antigamente.
Oriente a pesquisa para buscar informações sobre os seguintes objetos:
-mimeógrafo,
-carteiras antigas com espaço para tinteiro;
- tinteiros de vidro;
- caneta-tinteiro;
- penas;
- carteiras duplas;
- lousas pequenas individuais;
- uniformes;
- quadro negro;
- apagador;
- giz;
- outros.
2 - Depois da pesquisa, construa com os alunos um documento digital ou físico com as
imagens e notas explicativas de cada objeto.

3 - Abra discussão sobre a escola de ontem e a escola de hoje. Peça aos alunos que
observem os objetos que ainda são usados hoje e os novos, resultado das modernas
tecnologias.
Construa com seus alunos uma reflexão sobre as desigualdades no ensino, especialmente no
momento em que a pandemia impõe atividades não presenciais.

3. Atividade Para Sala de Aula
Momento 1
Apresente o vídeo a seus alunos. O professor pode, concomitante à apresentação de cada
objeto no vídeo, proceder a leitura da nota explicativa como uma contação de história.
Momento 2
Divida os alunos em grupos. Imprima o Material do Aluno que apresenta cada objeto em
folhas separadas. Distribua um objeto para cada grupo.
Momento 3
O grupo pesquisa sobre o objeto que recebeu, buscando responder às perguntas
orientadoras. Outras podem ser estimuladas conforme a pesquisa avança.
Momento 4
Os grupos apresentam suas descobertas para a turma e abre-se discussão sobre os temas
propostos.
Momento 5
Crie com seus alunos uma exposição com objetos antigos das famílias, trazidos pelos
alunos. Cada objeto deve ter uma pesquisa que resulte num verbete colocado junto ao
objeto. A exposição pode incluir outras turmas da escola e ficar acessível a todos os alunos.
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