
Casa da História Europeia lança Espaços de Descoberta em Família

Novas zonas de aprendizagem interativa e experiência de viajar no tempo para crianças e

famílias

11 de março de 2018, BRUXELAS: Hoje, a Casa da História Europeia abre oficialmente os seus

Espaços de Descoberta em Família, proporcionando a crianças entre os 6 e os 10 anos de

idade exposições divertidas e aliciantes sobre certos aspetos da História europeia. A Princesa

Europa e o seu irmão Cadmo são as duas personagens que conduzem as crianças numa

experiência de viajar no tempo através de 400 m² e 4 pisos de conteúdo imersivo. No seu

percurso, as crianças cheiram, sentem e vivem a História como nunca anteriormente,  através,

por exemplo, de jogos de simulação numa Agência de Viagens da década de 1960, seguindo

os passos de um astronauta ou de uma enfermeira na década de 1940 na Galeria do Traje, ou

manejando robôs e submarinos como imaginados no passado da Europa. As atividades

representam uma abordagem de aprendizagem baseada na descoberta, colocando a tónica

na curiosidade, na criatividade e, essencialmente, na diversão.

Diretora do Museu Constanze Itzel: «”Hoje, vão transformar-se em viajantes no tempo e

visitar o passado!” é uma frase muito mais aliciante para crianças entre os 6 e os 10 anos de

idade do que “Vão visitar um Museu de História!” Através dos Espaços de Descoberta em

Família, facultamos aos pais ferramentas para abordarem questões da sociedade atual com

os seus filhos num ambiente seguro e lúdico e de forma adequada à idade destes. Tomando

como exemplo o jogo de simulação da Agência de Viagens da década de 1960, uma criança

consegue compreender não só que os seus avós foram em tempos jovens mas também que a

antiga paisagem geopolítica europeia era significativamente diferente da atual. Esta

experiência apoia o nosso objetivo pedagógico de aprofundar a ligação intergeracional em

termos de memória.»

Coordenadora do Serviço Educativo Ewa Goodman: «A Equipa Pedagógica escolheu uma

abordagem de baixa tecnologia na construção dos Espaços de Descoberta em Família, longe

de ecrãs e tablets, para impulsionar uma verdadeira interação com os outros e o trabalho de

equipa. Elaboradas pelos nossos especialistas em educação transnacionais, os jogos



interativos, tais como as mesas de voto e «desenhe a sua própria cidade», dão voz às crianças

sobre os desafios contemporâneos e incentivam o diálogo com os seus pais e educadores. No

geral, queremos que o museu desperte a curiosidade das crianças sobre o mundo que as

rodeia.»

Casa da História Europeia

A Casa da História Europeia abriu em maio de 2017 no bairro europeu de Bruxelas. As galerias
da exposição permanente oferecem uma experiência única, imergindo os visitantes na
História dos séculos XIX e XX e numa exploração do desenvolvimento da integração europeia.
Os visitantes podem descobrir as origens e a evolução da Europa, ficando a conhecer tanto a
diversidade do continente como as diversas interpretações da sua narrativa pela História. A
oferta pedagógica do Museu baseia-se numa visão transeuropeia, que explora as memórias
históricas, as diferentes experiências e os aspetos comuns dos povos da Europa, bem como a
sua relação com a atualidade. O Museu está aberto ao público em 24 línguas e a entrada é
livre.

Para mais informações, contactar William Parker-Jenkins, Assessor de imprensa:

Para imagens e vídeos da Casa da História Europeia:
https://drive.google.com/drive/folders/1H86POef3AZU9YRId54Z_RqClKnEf43CB
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