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O Museu das Escolas do Condado de Fronte-

nac começou como um projeto para comemorar o 

Tercentenário de Kingston em 1973. Um pequeno 

grupo de educadores aposentados passou muitas 

horas pesquisando e fotografando escolas e locais 

de escolas, coletando livros e artefatos e microfil-

mando centenas de registros escolares. Em 1977, 

a Associação dos Museus foi formalmente estabe-

lecida e, no final de 1979, o museu estava pronto 

para ser apresentado ao público. Em 1993, o mu- 

seu foi reaberto em um novo local na Escola Pú-

blica Robert Meek. No entanto, quando a escola 

foi fechada, o museu foi forçado a fazer as malas 

por alguns anos antes de chegar à sua casa atual 

em Barriefield em 2005. Em 2006, mudou-se para 

o local atual.

�� Galeria
Experimente a vida social e educacional nos 

anos pioneiros com a exibição de livros escolares, 

artefatos, recordações e fotografias. Você pode até 

identificar um bisavô!

�� arquivos
O museu possui extensos arquivos para fins de 

pesquisa. 

�� sala de aula
Traga sua família para a sala de aula no es-

tilo de uma escola rural de um cômodo da época 

1900-1930. As carteiras escolares e artefatos foram 

coletados nas escolas que uma vez pontilhavam o 

campo. Sente-se em uma mesa de madeira, escreva 

na lousa com um lápis de ardósia. Navegue pelos 

antigos leitores de Ontário. Tente sua habilidade 

em alguns fatos aritméticos e resolva problemas 

encontrados no passado!

As atividades do Museu durante todo o ano in-

cluem a participação em:

 Frontenac county schools museum 
Kingston 

 414 Regent St, Kingston,  

ON K7K 5R1, Canadá

 https://www.fcsmuseum.com/

 https://www.facebook.com/SchoolsMuseum/

 https://www.instagram.com/schoolsmuseum/

 O Museu não possui tour virtual

FACHADA

CARTEIRA ANTIGA
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• aulas em sala de aula com uma “professora” 

ou “professor”;

• eventos especiais;

• interpretação do patrimônio por meio da visu-

alização e discussão de exposições na Galeria;

• identificação de artefatos usados em escolas 

pioneiras;

• apreciando os livros usados nos primeiros tem-

pos;

• instalações de pesquisa.1 2

Está localizado no antigo Pittsburgh Township 

Hall, que foi usado como uma biblioteca públi-

ca, construída pelo conhecido arquiteto William 

Newlands em 1886. A maioria dos voluntários atuais 

passou a vida profissional como educadores no Li-

mestone District School Board.

A característica marcante do museu – além de 

uma enorme coleção de artefatos e narrativas da 

história social e educacional – é o fato de oferecer 

uma variedade de programas escolares para crian-

ças de todas as séries e até para estudantes univer-

sitários. Seus programas geralmente consistem em 

meio dia de aulas reais de uma ‘Escola Marm’ na 

sala histórica da escola. As carteiras de sala de aula 

originais vieram diretamente das escolas do Conda-

do de Frontenac e estão prontas com ardósias, giz, 

tecido e leitores do Ontário! Os alunos receberão li-

ções reais em caneta e tinta, escrita cursiva e arte-

sanato.

Os alunos participarão de um dia escolar do 

tipo da virada do século. Eles receberão tarefas 

como monitor de sala de aula, por exemplo, tendo 

atendimento, limpeza de quadro-negro, a concha 

de água. Dependendo da quantidade de tempo que 

um grupo passará no museu, podem ser incluídas 

aulas de geografia, música e uma pequena excur-

1 Fonte: site do museu 
2 Fonte: https://www.facebook.com/pg/SchoolsMuseum/abou-
t/?ref=page_internal

SALA DE AULA

BIBLIOTECA

AVENTAIS

são ao Rock Garden nas proximidades.

A melhor parte é que qualquer classe pode 

viajar gratuitamente para Barriefield em ônibus 

Kingston Transit – agora há uma parada de ôni-

bus em Barriefield. Os programas também são 

oferecidos por meio da Beyond Classrooms, uma 

iniciativa incrível, movendo as salas de aula para 
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os espaços comunitários para oportunidades de 

aprendizado enriquecidas.

Observando mais atentamente as exibições do 

museu, descobrimos que a formação de professores 

só se tornou mais formalizada em 1847, quando foi 

estabelecida a ‘Toronto Normal School’, a primei-

ra instituição provincial à formação sistemática de 

professores do ensino fundamental.

Nesse espaço, as imagens realmente contam 

histórias. Nas fotos das aulas, o tipo de vestido, 

os sapatos (ou a falta deles!). A limpeza dos alu-

nos nos contam sua história social. No condado de 

Frontenac, não havia apenas escolas de um quar-

to – uma grande variedade de circunstâncias está 

representada. Causa espanto ver fotos da Central 

Public School na Sydenham Street, às quais esta-

mos pessoalmente conectados. Havia um mara-

vilhoso edifício de pedra calcária que remonta a 

1887 antes de ser considerado inseguro, demolido e 

substituído pelo prédio atual.

"ART DESK"

BONECAS

Fonte: As informações que constam sobre este Museu foram 
retiradas das páginas eletrônicas do próprio Museu e de infor-
mações disponíveis na rede digital. Considerando que a maio-
ria das páginas eletrônicas está na língua própria de cada país, 
fizemos uma tradução em sites de tradução. Assim sendo, é 
possível que alguns problemas ocorram ou que não reflitam 
exatamente o que o texto original do Museu deseja expressar.

Imagens: https://kingstonmuseumsblog.com/2018/05/14/fron-
tenac-county-schools-museum-and-barriefield/, <https://www.
doorsopenontario.on.ca/en/kingston/frontenac-county-scho-
ols-museum>, <https://www.facebook.Com/SchoolsMuseum/
photos/a.10151671136883484/10151671138763484/?type=3&-
theater>, <https://www.facebook.com/SchoolsMuseum/photos
/a.10151671136883484/10151671138638484/?type=3&theater>
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CARTEIRASMÁQUINA DE ESCREVER

CADERNOS E ARQUIVOS

LOUSAS

CATÁLOGO DE MINERAIS

LIVROS ANTIGOS



FRONTENAC COUNTY SCHOOLS MUSEUM 

 

América do Norte - Canadá - Kingston 

 

Imagens do museu: 

 

 
 

Figura 1. Fachada 

 

 
 

Figura 2. Sala de aula 



 
 

Figura 3. Estante de livros 

 

 
 

Figura 4. Cadernos e registros 

 



 
 

Figura 5. Aventais 
 

 
 

Figura 6. Lousas 



 
 

Figura 7. Acervo 
 

  
 

Figura 8. Acervo 



 
 

Figura 9. Cozinha de miniatura 

 

 
 

Figura 10. Máquina de escrever 



 
 

Figura 11. Livros antigos 

 

  
 

Figura 12. Livro e ábaco 



 
 

Figura 13. Carteiras 

 

 
 

Figura 14. Exposição temporária "Economia do lar" 



 
 

Figura 15. Livros infantis 
 

 
 

Figura 16. Exposição temporária "Christmas Carol" 



 
 

Figura 17. Bonecas e outras peças 
 

 
 

Figura 18. Registro de visitantes  



 
 

Figura 19. Livros e registros 

 

 
 

Figura 20. Tipos de madeiras canadenses 



 
 

Figura 21. Catálogo de minerais 

 

 
 

Figura 22. Livros antigos 



 
 

Figura 23. Sino escolar 

 

 
 

Figura 24. Sino na mesa do professor 



 
 

Figura 25. Carteira antiga 
 

 
 

Figura 26. Acervo 



 
 

Figura 27. Coletes e aventais 

 

 
 

Figura 28. "Art desk 
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 metchosin schoolhouse museum 
Victoria

 4475 Happy Valley Rd, Victoria,  

BC V9C 3Z3, Canadá

 https://metchosinmuseum.ca 

/schoolhouse-museum/

 Não possui

 Não possui

 O Museu não possui tour virtual

A Metchosin Schoolhouse foi inaugurada na 

primavera de 1872 e é o primeiro prédio escolar 

aberto na Colúmbia Britânica após a confedera-

ção. As aulas começaram com a sra. Elizabeth 

Fisher, ensinando sete meninas e três meninos.

A escola fechou em 1914, reabriu em 1942 e fe-

chou novamente em 1949. Tornou a abrir 100 anos 

depois, em 1972, como um Museu dedicado à his-

tória de Metchosin e à história da Escola.

O Museu da Escola Metchosin é um grupo vo-

luntário de indivíduos que se dedica à coleta e pre-

servação do patrimônio pertencente à Escola e à 

região. Essa sociedade é pequena em número e é 

composta principalmente por idosos da região. 

Além do museu físico, o Museu da Escola Metcho-

FACHADA DO MUSEU
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sin (MSM), com a dedicação de voluntários, tem 

atendido às necessidades do patrimônio das comu-

nidades por meio das seguintes ações:

• Durante os meses de inverno, MSM abre com 

hora marcada para estudantes. Um exemplo 

do livro de visitas mostra que, durante o mês 

de fevereiro de 1998, o museu recebeu mais de 

200 alunos, dos graus 4, 5, 6 e 7.

• Permite empréstimos a outros museus que 

atendam aos padrões de segurança estabeleci-

dos pelo Conselho e Diretores.

• Auxilia pessoas sempre que possível em suas 

pesquisas. 

• O MSM esteve envolvido em duas publicações: 

Os primeiros cem anos – a escola primária Met-

chosin e Pegadas – famílias pioneiras do distrito 

de Metchosin.

O Museu da Escola Metchosin é uma das mais 

FACHADA (VISTA DA RUA)

antigas sociedades orientadas pelo patrimônio da 

região e tem sistemas de apoio profundamente 

enraizados na comunidade. O principal é o Dis-

trito Escolar. O prédio da escola é de proprieda-

de do distrito escolar e alugado para a Metchosin 

School Museum Society pelo valor de US $1 por 

ano. O objetivo deste arrendamento é abrigar a 

coleção da Sociedade e permitir que a sociedade 

se baseie nessa coleção de patrimônio. O distri-

to escolar colocou o bem-estar da estrutura nas 

mãos de HSH. A fazenda e a coleção da casa do 

museu são exibidas em um celeiro convertido nos 

terrenos municipais do distrito de Metchosin. O 

museu foi inaugurado oficialmente em 25 de mar-

ço de 1972, coincidindo com o centésimo aniver-

sário do edifício.

A Metchosin School é a primeira escola em BC 

construída após a confederação no Canadá e está 

localizada na segunda comunidade mais antiga es-
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tabelecida na ilha. A comunidade mais antiga é 

Fort Victoria. O prédio da escola do Museu recebeu 

seu “status de patrimônio” em 1997. As raízes do 

Museu estão no voluntariado e no orgulho da histó-

ria e do patrimônio da região. Note-se que existem 

alguns residentes em Metchosin que frequentaram 

a escola e foram influentes na sua criação.

O mais notável é a família Bligh. A falecida 

Sra. Helgesen, autora de Footprints, passou mui-

tas horas pesquisando e coletando dados para for-

necer ao Museu uma excelente representação his-

tórica dos primeiros colonos da região.

�� História do Museu
A Metchosin Schoolhouse foi inaugurada na 

primavera de 1872 e é o primeiro prédio escolar 

aberto na Colúmbia Britânica após a confederação.

Apenas vinte anos após o assentamento de Me-

tchosin pelo primeiro proprietário de terras britâni-

co Thomas Blinkhorn, em 1851, surgiu a necessida-

de de uma escola. Em 1870, várias famílias foram 

instaladas em todo o distrito. Com as crianças cres-

cendo em muitas dessas famílias, a necessidade de 

uma escola se tornou imperativa. John Witty se 

ofereceu para doar um acre de terra como local da 

escola. Hoje, este local é ocupado pelo Centro Cul-

tural e Artístico de Metchosin e pelo Centro de Re-

cursos de Informações para Idosos de Metchosin.

Uma reunião de moradores foi organizada 

pela Sra. Hans Helgesen. Os membros das famí-

lias Weir, Witty, Parker, Gleed, Cole e Helgesen 

se encontraram em 3 de fevereiro de 1871. Lá, eles 

selecionaram o local e elaboraram uma petição a 

ser apresentada ao governo colonial. O pedido foi 

concedido em uma carta datada de 7 de março de 

1871, de acordo com as disposições da Portaria da 

Escola Comum de 1869. Os colonos e o governo 

concordaram em dividir o custo de US$ 300 dos 

edifícios, supostamente US$ 150 do povo e US$ 

150 do conselho. A construção foi confiada ao Sr. 

B.W. Pearse de Victoria.

As aulas começaram com a sra. Elizabeth 

Fisher, ensinando sete meninas e três meninos. A 

Sra. Fisher ensinou por um ano naquela época e 

depois por mais um período de quatro anos.

Nos seus primeiros anos, a Escola Metchosin 

também serviu como local de encontro da comuni-

dade. Reuniões políticas foram realizadas lá, bem 

como danças, concertos e reuniões sociais de vários 

tipos. Além disso, os serviços da igreja foram rea-

lizados na escola até a Igreja de Santa Maria ser 

concluída em 1873.

A escola fechou em 1914, quando uma nova 

foi construída. A original seria pressionada para 

uso com o aumento das matrículas em 1922, 1942 

e 1959. Quando finalmente fechou as portas como 

PLACA INFORMATIVA ACERVO
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sala de aula, acreditava-se que era a escola mais 

antiga ainda em uso a oeste dos Grandes Lagos.

O edifício original tinha uma parte traseira 

do telhado do galpão que por um tempo serviu de 

moradia para o primeiro professor. Essa adição ti-

nha toda a largura do edifício e é evidenciada pela 

porta externa (atualmente não utilizada) na pare-

de traseira da sala principal. A atual adição trasei-

ra foi construída em 1972 para abrigar um forno a 

óleo, incluindo uma chaminé de bloco de concre-

to, e a sala foi posteriormente convertida em sala 

de arquivo.

Um detalhe interessante dessa história é que 

o galpão existente na propriedade é o “armário 

de balde” original projetado pelo Departamento 

Provincial de Obras Públicas, em conexão com a 

construção da escola de 1914 mas que foi realoca-

do em 1959 para sua localização atual. Um desenho 

deste pequeno edifício ainda existe. No centésimo 

aniversário da escola em 1972, ela deixou de ser 

uma escola e se tornou um museu. Hoje, o Met-

chosin Schoolhouse Museum abriga uma das cole-

ções mais antigas e completas de registros e arte-

fatos da escola.

A Escola Metchosin foi designada como Sítio 

Histórico Provincial em 2017, mas a Escola Me-

tchosin está protegida localmente desde 1977, de 

acordo com a Norma 298.

TINTA, PENA E PAPEL MATA-BORRÃO

SAPATO INFANTIL

MESA DO PROFESSOR

MANEQUIM DE PROFESSORA

Fonte: As informações que constam sobre este Museu foram 
retiradas das páginas eletrônicas do próprio Museu e de infor-
mações disponíveis na rede digital. Considerando que a maio-
ria das páginas eletrônicas está na língua própria de cada país, 
foi feita a versão em sites de tradução. Assim sendo, é natu-
ral que alguns problemas ocorram ou que trechos não reflitam 
exatamente o que o texto original do Museu deseja expressar.

https://metchosinmuseum.ca/schoolhouse-museum/
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Figura 1. Fachada do museu 
 

 
 

Figura 2. Fachada (vista da rua) 



 
 

Figura 3. Placa informativa 

 

 
 

Figura 4. Acervo 



 
 

Figura 5. Sapato infantil 

 

 
 

Figura 6. Tinta, pena e papel mata-borrão 

 

 



 
 

Figura 7. Manequim de professor 

 

 
 

Figura 8. Mesa do professor 


