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 Hong Kong museum of education  
Hong Kong

 Block D1, Podium Level, The Education 

University of Hong Kong, 10 Lo Ping Road, 

Tai Po, New Territories, Hong Kong

 https://www.museum.eduhk.hk/en/index.php

 https://www.facebook.com/eduhkmuseum/

 https://instagram.com/eduhkmuseum?igshid=

17c0hgq5rts2z

 O Museu não possui tour virtual

Fundado em 2009, o Museu da Educação de 

Hong Kong, da Universidade de Educação de 

Hong Kong é um museu temático que adquire, 

conserva, pesquisa e exibe materiais relacionados 

à história e desenvolvimento da educação. Apre-

sentando temas como o papel e a contribuição do 

ensino para a sociedade e o desenvolvimento da 

formação de professores em Hong Kong, o Museu 

possui ampla variedade de coleções que incluem 

placas, troféus, certificados, uniformes, ferramen-

tas de ensino, livros didáticos, fotografias antigas 

e históricas, documentos.

�� Coleção
Atualmente, o Museu abriga uma coleção de 

itens relacionados à educação e artefatos de va-

lor histórico em Hong Kong. Esses itens incluem 

ferramentas de ensino, uniformes escolares, livros 

didáticos, troféus, certificados, documentos histó-

ricos e fotografias. O museu recebe doações de ar-

tefatos de todos os tipos com valor histórico, sig-

nificado cultural e interesse que possam trazer de 

volta as memórias das experiências educacionais 

das pessoas em Hong Kong.

FACHADA

ENTRADA DO MUSEU
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LIVROS E EMBLEMAS

EXPOSIÇÃO DE BONECAS

�� exposições
O Museu organiza exposições temáticas sobre 

temas como o desenvolvimento da formação de 

professores em Hong Kong, as origens e a histó-

ria das escolas locais, a evolução dos edifícios esco-

lares em Hong Kong e os tesouros do patrimônio 

educacional dos órgãos patrocinadores das escolas. 

O Museu também organiza exposições especiais e 

coorganiza exposições com outros museus e orga-

nizações em Hong Kong e na região.

EXPOSIÇÃO DE LIVROS INFANTIS

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. 

EXPOSIÇÃO SOBRE UNIFORMES ESCOLARES

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hong_Kong_Mu-
seum_of_Education.JPG>
<https://www.facebook.com/eduhkmuseum/photos
/a.189232164462545/2683628748356195/?type=3&theater>
<https://www.facebook.com/eduhkmuseum/photos
/a.189232164462545/899180756801012/?type=3&theater>
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Imagens do museu: 

 

 
 

Figura 1. Fachada do museu 

 

 
 

Figura 2. Entrada do museu 



 

 
 

Figura 3. Emblema escolar 

 

 
 

Figura 4. Livros e emblemas. 



 
 

Figura 5. Exposição de livros infantis 

 

 
 

Figura 6. Painel informativo sobre exposição de quadrinhos 

 

 

 



 
 

Figura 7. Exposição de educação infantil 

 

 
 

Figura 8. Brinquedos 

 



 
 

Figura 9. Exposição de bonecas 

 

 
 

Figura 10. Exposição sobre uniformes escolares 

 

 



 
 

Figura 11. Material escolar 

 

 
 

Figura 12. Exposição sobre uniformes escolares 



 
 

Figura 13. Bolsas 

 

 
 

Figura 14. Bonecas 


