
 

 
Museu Online e Offline 
 
Apresentação 

A atividade apresenta estratégias de uso do site institucional da Casa Guilherme 
de Almeida em espaços educativos, com base na Visita Virtual ao museu (em locais onde 

haja o acesso à internet) e/ou as atividades descritas no link Material de Apoio ao 
Professor. 

O objetivo é demonstrar possibilidades educativas desse recurso virtual como 
um primeiro contato com a Casa ou, posteriormente a uma visita, como um 
aprofundamento de conteúdo e discussões. 

Para melhor compreensão, as duas possibilidades serão descritas abaixo. 
 

 

 
Visita virtual 

 
Público: educandos a partir de 7 anos 
 
Materiais 
Museu online 
- Computador conectado à internet (para o professor e alunos, caso seja possível) 
- Projetor 
 
Links: 
Visita virtual: http://www.casaguilhermedealmeida.org.br/museu/visita-virtual.php  
Vida e obra: http://www.casaguilhermedealmeida.org.br/casa-guilherme-de-almeida/ 
 
Museu offline 
- Papeis 
- Lápis ou canetas  
 
Links: 
Material de apoio aos professores: 
http://www.casaguilhermedealmeida.org.br/educativo/material-de-apoio-aos-
professores.php 
Vida e obra: http://www.casaguilhermedealmeida.org.br/casa-guilherme-de-almeida/ 
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O Museu Online 
 

A Casa Guilherme de Almeida teve parte de seu acervo artístico digitalizado no 
projeto Arts and Culture do Google, onde é possível ver imagens em alta definição de 
pinturas, esculturas e gravuras, além de especificidades técnicas como autoria, 
linguagem e ano de produção. Esse acervo, e de tantos outros museus do mundo, são 
encontrados nesse mesmo projeto do Google. 

Pensar a Visita Virtual como um acesso facilitado a um determinado acervo de museu 
suscita possibilidades de uso da ferramenta com abordagens interdisciplinares. 
 
Conversa inicial 

 
Temas para conversa inicial mediada pela pessoa responsável do grupo:  
- De que modo o computador e a internet podem ser ferramentas educativas?  
- Como a tecnologia pode ser um fator de humanização ao invés de desumanização?  
- O real e o virtual são mesmo oposições ou apenas linguagens diferentes de um 

mesmo mundo? 
 
Desenvolvimento 
 

Projetar em telão ou em parede branca mapas disponíveis online. Pode-se 
“caminhar” por eles, conversar sobre o trajeto percorrido entre a casa do educando até 
a instituição educativa e o caminho da instituição à Casa Guilherme de Almeida: seus 
tempos de locomoção, que dependem do modal de transporte, as distâncias, quais os 
lugares destacados nos mapas que são conhecidos e desconhecidos pelo educando, 
quais as diferenças de relevo, arquiteturas e paisagismos, etc. 

Em seguida acessar a Visita Virtual da Casa Guilherme de Almeida: é possível 
apresentar todos os cômodos abertos à visitação presencial e os objetos do acervo. Vida 
e obra do poeta também podem ser apresentadas no site do museu. 
 
Reflexões 
 

Após a Visita Virtual, questões podem ser levantadas para o grupo:  
- Quais as impressões que uma visita assim passa ao visitante?  
- Seria possível saber quem vivia na Casa só de olhar as peças?  
- Para que serve um museu na internet?  
- Por que ver objetos e modos de vida de outras pessoas (no caso, um poeta), 

sobretudo em uma época na qual isso já é feito em redes sociais? 
 
 

O Museu Offline 
 

Caso o local de ensino não possua recursos de informática em sala, é possível ao 
educador trabalhar eixos temáticos do museu após acessar conjunto de atividades 
educativas no link Material de Apoio aos Professores, que foram criadas, testadas e 
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planejadas pelo Núcleo de Ação Educativa para profissionais que queiram utilizá-las com 
seus educandos. 

Cada atividade listada no link abre um documento com sua respectiva descrição e 
sugestão de materiais para sua realização (geralmente apenas papéis e lápis). 

 
 

 
Atividades educativas no site 


