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Resumo 

Este Cenário de aprendizagem aplicar-se-á na disciplina de Educação Visual do 9º ano de escolaridade, em 
que se pretende que as alunos selecionem um auto retrato (pintura) de entre os presentes nos blogs da 
Europeana ( e na plataforma Google Arts and Culture), aprendam a elaborar uma ficha técnica completa 
e interativa sobre a obra na aplicação online Thinglink e intervenham na prática sobre ela, de forma a 
torná-la uma obra atual, executando o seu (re) desenho e pintura. 
 
This Learning Scenario will apply to the Visual Education class of the 9th year of schooling, in which 
students are intended to select a painted self portrait from among those present in europeana blogs (and 
Google Arts and Culture), learn how to prepare a complete and interactive technical fact sheet about the 
work in the Thinglink app and intervene in practice on it, in order to make it an updated work, performing 
its (re)drawing and painting. 

Palavras-chave 

Arte – Auto-retrato – Pintura – séc XXI – Interatividade 

Índice 

Índice  

Tema A trajetória da Arte ao longo da história e o seu contexto. O Património Cultural 
material móvel. 
 

Tópico O auto-retrato do artista como um caminho para o conhecimento do seu contexto 

Idade dos 
alunos 

13- 15 anos (em grupos de 4) 

Tempo de 
preparação 

2 horas 

Tempo de 
lecionação 

3 x 90 minutos 

Outros 
materiais 
didáticos 
online  

• https://artsandculture.google.com 

• https://www.thinglink.com 

 

https://artsandculture.google.com/
https://www.thinglink.com/
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Índice  

Outros 
materiais em 
modo offline 

Papel, materiais riscadores, materiais de colorir, revistas e jornais, cola. 
 

Recursos 
Europeana 
utilizados 

• https://blog.europeana.eu/2013/08/selfies-from-the-past/ 

• https://blog.europeana.eu/2017/01/museumselfie-day-seven-artists-self-

portraits/ 

• https://historiana.eu/#/teaching-learning 

Licenças 

Attribution CC BY 

Integração no currículo 

Este cenário de aprendizagem destina-se, dentro da Disciplina de Educação Visual, ao estudo dos temas 
gerais da  Arte e do Património Cultural, pretendendo que os alunos possam: 

• Reconhecer o âmbito da arte contemporânea 

• Refletir sobre o papel das manifestações culturais e do património. 

Objetivo da aula 

Pretende-se que os alunos sejam capazes de: 
 
Aula 1 – Selecionar a obra de arte tendo em vista a sua posterior atualização; identificar a autoria e o 
contexto da obra e do autor; 
 
Aula 2 – Implementar a interatividade na imagem da obra, utilizando a aplicação Thinglink; utilizar as 
novas tecnologias; saber selecionar informação relevante; 
 
Aula 3 – Desenhar o auto-retrato com as alterações de atualização inseridas; intervir graficamente na 
obra, colorindo e/ou fazendo colagens. 

Resultado da aula 

Os resultados que se pretendem são dois: 
 

1. Uma ficha técnica interativa da obra, conseguida através da ferramenta Thinglink; –  poderá ser 

partilhada online 

2. Uma obra de arte da autoria de cada grupo, atualizando o escolhido para o séc. XXI – alvo de 

Exposição na escola 

Tendências 

Aprendizagem Baseada em Projeto: os alunos recebem tarefas baseadas em factos, problemas para 
resolverem e trabalharem em grupos. Este tipo de aprendizagem normalmente transcende os 
conteúdos tradicionais.  

https://blog.europeana.eu/2013/08/selfies-from-the-past/
https://blog.europeana.eu/2017/01/museumselfie-day-seven-artists-self-portraits/
https://blog.europeana.eu/2017/01/museumselfie-day-seven-artists-self-portraits/
https://historiana.eu/#/teaching-learning
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Aprendizagem Colaborativa: forte ênfase no trabalho de grupo.  

Aprendizagem Móvel: acesso ao conhecimento através de smartphones e tablets. Significa aprender a 
qualquer hora e em qualquer lugar.  

Aprendizagem entre Pares: os alunos aprendem com os seus colegas e trocam feedback entre si. 

Pesquisa Visual e Aprendizagem: as imagens e os conteúdos multimédia são mais eficazes do que 
estímulos verbais.  

Competências do século XXI 

Criatividade e inovação 
Colaboração 
Comunicação 
Pensamento Crítico 
Literacia das TIC 
Interação social e intercultural  

Atividades 

Descreva aqui em pormenor todas as atividades a implementar durante a aula e o tempo que requerem. 
Lembre-se que o cenário de aprendizagem tem de incluir recursos da Europeana Se estiver a usar 
documentos externos, vá até ao final do documento e adicione-os ao Anexo. Acrescente mais linhas à 
tabela se necessário. 

Nome da 
atividade 

Procedimento Tempo 

AULA 1 
Introdução 

O professor divide a turma em grupos de 4 alunos. A aula decorrerá com 
recurso a um tablet por grupo e acesso WI-Fi à internet. 
O professor apresenta a plataforma Europeana e faz uma breve descrição 
das suas potencialidades.  
Seguidamente explica os objetivos e apresenta os recursos na Europeana 
https://blog.europeana.eu/2013/08/selfies-from-the-past/  
e 
https://blog.europeana.eu/2017/01/museumselfie-day-seven-artists-self-
portraits/.  

10 min 

Reunião em 
grupo 

Os alunos reúnem com o seu grupo e escolhem o auto-retrato com que vão 
trabalhar. No final da aula partilham o link da obra que escolheram com o 
professor, para preparação das aulas seguintes. 

20 min 

Pesquisa e 
registo 

Os alunos, com a orientação do professor, pesquisam nas plataformas as 
informações necessárias sobre a obra e o autor e o seu contexto (pode ser 
histórico, geográfico, físico, social, etc). Executam um mapa mental relativo 
à obra). 

60 min 

AULA 2 
Introdução 

O professor apresenta a aplicação online Thinglink e explica como usar e 
como partilhar e gravar os resultados. 
 

20 min 

https://blog.europeana.eu/2013/08/selfies-from-the-past/
https://blog.europeana.eu/2017/01/museumselfie-day-seven-artists-self-portraits/
https://blog.europeana.eu/2017/01/museumselfie-day-seven-artists-self-portraits/
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Nome da 
atividade 

Procedimento Tempo 

Criando uma 
apresentação 
interativa 

Os alunos exploram a aplicação e colocam a informação relevante 
encontrada na aula anterior por meio de etiquetas interativas. No final da 
aula partilham o link do que fizeram com o professor, para avaliação. 

70 min 

AULA 3 
Introdução 

O professor distribui em formato A3 uma impressão da obra e papel 
vegetal, para que os alunos possam dar início à atividade prática de 
desenho e pintura.  
São dadas explicações sobre a metodologia de trabalho a aplicar no 
trabalho de grupo. 

10 min 

Trabalho de 
grupo 

Os alunos participam na execução do trabalho prático, em que tornarão 
atual o auto-retrato, utilizando para isso papel, materiais riscadores, 
materiais de colorir, revistas e jornais, cola. 
No final, cada grupo apresenta o seu trabalho à turma. 
(caso o professor veja a necessidade de prolongar este trabalho prático por 
mais uma aula de 90 min, decidirá em conformidade). 

80 min 

 

Avaliação 

 
Qualidade da Interação no grupo        10 pontos 
 
Execução do mapa mental         10 pontos 
 
Apresentação interativa da obra        35 pontos 
 
Execução da atualização da obra em desenho e pintura      35 pontos 
 
Uso correto dos materiais gráficos        5 pontos 
 
Apresentação do trabalho à turma        5 pontos 
 
TOTAL            100 pontos 
 
**********************************APÓS A IMPLEMENTAÇÃO ***************************** 

Feedback dos alunos 

Adicione aqui o método que os seus alunos poderão utilizar para dar feedback e discutir a aula. 

Comentários do professor 

Adicione aqui os seus comentários e a avaliação DEPOIS de implementar esta aula. Pode sempre utilizar 
uma rubrica para a autoavaliação. 

Sobre o projeto Europeana DSI-4 

A Europeana é a plataforma europeia dedicada ao património cultural digital que disponibiliza o acesso online gratuito a mais de 
53 milhões de itens digitalizados provenientes de museus, arquivos, bibliotecas e galerias da Europa. O projeto Europeana DSI-4 

https://www.europeana.eu/portal/en
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prossegue as ações das três anteriores Infraestruturas de Serviços Digitais da Europeana (DSIs). Esta é a quarta repetição com 
resultados confirmados de concretizações em matéria de criação de acesso, interoperabilidade, visibilidade e utilização do 
património cultural europeu nos seguintes cinco públicos-alvo: Cidadãos Europeus, Educação, Investigação, Indústrias Criativas 
e Instituições de Património Cultural. 
A European Schoolnet (EUN) consiste numa rede de 34 Ministérios da Educação europeus sediada em Bruxelas. Como 
organização não lucrativa, o seu objetivo é o de promover a inovação no ensino e na aprendizagem junto dos seus principais 
parceiros: Ministérios da Educação, escolas, professores, investigadores e parceiros empresariais. A tarefa da European Schoolnet 
no projeto DSI-4 da Europeana é a de dar continuação e expandir a Comunidade Educativa da European. 

Anexo 

 

http://www.eun.org/home

