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Título   

“Histórias de Vida”  

Autor(es) 

Ana Mendes 

Resumo 

Estamos rodeados do passado, de espaços de memória. Devemos preocuparmo-nos com os soldados 

mutilados, mortos durante a 1º guerra mundial? Passamos todos os dias por lugares onde já se fez 

História. Partilhamos espaços que fazem uma homenagem aos soldados. De uma forma muito natural 

pretendemos que os alunos tragam o passado para o presente, que falem e sintam como seu a experiência 

da 1º Guerra Mundial, da violência, dos problemas humanos, das consequências, das histórias de vida e 

dos memoriais. Os alunos não passaram por uma guerra, mas há outras pessoas que já passaram ou ainda 

estão a viver num lugar onde há guerra. Se fosses tu, terias medo de ir a uma trincheira? Aguentarias o 

ruído? Serias capaz de te separares da tua família? Conseguirias realizar o teu projeto de vida profissional, 

familiar num ambiente de guerra? Este cenário tem como objetivo trabalhar em interdisciplinaridade na 

disciplina de História e Educação Moral e Religiosa Católica a partir da coleção temática de 1914-1918, 

memorial on Berkhamsted e da exposição “Seven men, one leg - a new appearace”. 

We are surrounded by the past, by spaces of memory. We must be concerned with the mutilated soldiers 

killed during the 1st world war? We spend every day in places where history has already been made. We 

share spaces that pay homage to soldiers. In a very natural way we want students to bring the past to the 

present, which speak and feel as yours the experience of the 1st World War, the violence, the problems 

consequences, life histories and memorials. Students did not pass through a war, but there are other 

people who have passed or are still living in a place where there is war. If it were you, would you be afraid 

to go to a trench? Would you take the noise? Would you be able to separate from your family? You would 

be able to carry out your professional life project, family in a war environment? This scenario aims to work 

in interdisciplinarity in the discipline of History and Catholic Moral and Religious Education from the 

thematic collection from 1914-1918, memorial on Berkhamsted and the exhibition “Seven men, one leg - 

a new appearace ”. 
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Índice 

Índice  

Tema - 1ª Guerra Mundial  
- projeto de vida 

Tópico - 1914 - 1918, 1ª guerra Mundial 
- Pessoas (soldados mortos) 

Idade dos alunos 13 aos 16 

Tempo de preparação 45 min 

Tempo de lecionação 5 aulas com 45 min + 135 min + 45 min + 90 min 

Outros materiais 
didáticos online  

• Padlet- https://padlet.com/ 

• Animoto- https://animoto.com/ 

• Google Doc 

• https://classic.europeana.eu/portal/en?utm_source=new-
website&utm_medium=button 

 

Outros materiais em 
modo offline 

Caderno diário, caneta, impressora, envelope, carta 

Recursos Europeana 
utilizados 

• https://classic.europeana.eu/portal/en/collections/world-war-
I?q=memorial 

• https://www.europeana.eu/en/exhibitions/seven-men-one-leg/a-
new-appearance 

 

Licenças 

Atribuição CC BY 

Integração no currículo 

A integração curricular faz-se com a articulação interdisciplinar dos conteúdos do 9º ano, da unidade 

temática: “O Projeto de Vida”, da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica e os conteúdos da 

disciplina de História relativos à 1ª Guerra Mundial. São trabalhadas as aprendizagens essenciais dos 

valores humanos para a concretização do projeto de vida humana e realização pessoal relacionados com 

a falta de paz, as causas, consequências e mudança de comportamentos e atitudes -  “ A Europa e o Mundo 

no limiar do século XX”. 

Objetivo da aula 

Integrar conhecimentos de diferentes áreas disciplinares; 
Aprender com várias disciplinas; 
Envolver e motivar os alunos através de aprendizagens significativas e contextualizadas; 
Desenvolver competências do século XXI; 
Conhecer os factos históricos a partir do memorial aos soldados da 1º Guerra Mundial e das lesões 
infligidas aos soldados por tiros ou estilhaços; 

https://padlet.com/
https://animoto.com/
https://classic.europeana.eu/portal/en?utm_source=new-website&utm_medium=button
https://classic.europeana.eu/portal/en?utm_source=new-website&utm_medium=button
https://classic.europeana.eu/portal/en/collections/world-war-I?q=memorial
https://classic.europeana.eu/portal/en/collections/world-war-I?q=memorial
https://www.europeana.eu/en/exhibitions/seven-men-one-leg/a-new-appearance
https://www.europeana.eu/en/exhibitions/seven-men-one-leg/a-new-appearance
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Compreender que as estátuas dos soldados mortos na 1ª Guerra Mundial, na nossa cidade permitem a 
configuração de um espaço partilhado que nos provoca emoções quando o conhecemos; 
Ser capaz de se colocar no lugar do outro; 
Entender que a minha história pessoal faz parte da História coletiva. 

Resultado da aula 

- Apresentação pública no auditório da escola das aprendizagens alcançadas e do produto final: carta a 
um soldado morto. 
- Visão poliédrica do mundo 
- Aprender a viver juntos não repetindo os erros do passado. 

Tendências 

Aprendizagem baseada em projeto - São colocadas questões pertinentes pelos alunos que levam a 
soluções. 
Aprendizagem colaborativa - Mais participativa, um foco forte quando os alunos estão a trabalhar no 
grupo.  
Aprendizagem por pares- Os alunos aprendem com os colegas e dão feedback uns aos outros, podendo 
melhorar as suas aprendizagens. 
Aprendizagem ao ar livre- junto do memorial da sua cidade, os alunos aprendem o significado do 
memorial aos soldados mortos, conheceram os nomes inscritos no memorial e despertaram a sua 
curiosidade. Quem são estes homens? Viveram na minha cidade. Serão da minha família? Terão sido 
amigos dos meus familiares? É uma aprendizagem real, fora do perímetro da escola.  

Competências do século XXI 

Resolução de problemas - Os alunos analisam as causas da guerra e as suas consequências na vida pessoal 
de cada um. Depois tentam resolver os problemas olhando para as consequências do passado e 
renovando o presente. 
Comunicação - Dialogam, questionam e respondem a questões como: Sou feliz num ambiente de guerra? 
Consigo realizar os meus sonhos? E os outros?  
Colaboração - Cada grupo trabalha em equipa e necessita de interagir, explicando, argumentando uns 
com os outros a razão das suas opiniões ou escolhas. 
Pensamento crítico - Os alunos formam uma opinião sobre a pesquisa efetuada a partir da europeana, 
podem questionar o resultado de uma atividade de outro grupo. 
Cooperação - Os alunos entendem como políticas divergentes não são favoráveis e como é importante 
desenvolvermos competências de diálogo e cooperação entre todos. 
Responsabilidade social - Os alunos assumem palavras e ações que levem cada aluno a ser agente de 
mudança não repetindo os erros do passado. 
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Atividades 

(As duas disciplinas teriam as aulas sempre juntos estando os 2 professores ao mesmo tempo na sala de 

aula) 

Nome da 
atividade 

Procedimento Tempo 

Resumo 
inicial e 
trabalho de 
pesquisa 
 

O professor explica o projeto aos alunos com particular ênfase no 
património cultural que molda a nossa identidade e está presente no 
nosso quotidiano, na cidade, vila ou aldeia onde estejamos. “A minha e a 
tua história é a história de todos nós”. Apresenta a europeana na sala de 
aula. O foco da aula está na aprendizagem baseada em projetos. 
Os alunos exploram a europeana em grupos com 4 elementos. São 
convidados a fazer uma pesquisa livre através dos links que os 
professores facultam. Exploram a coleção temática alusiva à 1ª Guerra 
Mundial - 1914 a 1918 com relevância para os memoriais como o de 
Berkhamsted no pós-guerra e a exposição “Seven men, one leg - a new 
appearace”. Quatro perguntas norteadoras poderiam ser:  
1. O que se estava a passar para que a guerra acontecesse?  
2. Quem eram estes soldados?  
3. Como se sentiriam? Realizaram os seus sonhos?  
4. Que memoriais conhecemos? 
Cada grupo ficaria responsável por responder a cada uma das questões. 

 
 
 

45 min 

 
 
 
Apresentação 
dos trabalhos 
em grupo e 
revisão por 
pares 

Cada grupo colocaria as suas aprendizagens no padlet através de um 
vídeo no animoto, no word ou peça de teatro e apresentaria os 
conhecimentos adquiridos à turma. As questões, agora, respondidas 
poderiam originar novas perguntas, como por exemplo: como é que a 
história destes soldados interfere com a minha história? Se eu vivesse 
num lugar e época histórica em tempo de guerra, como seria a minha 
vida? Os meus projetos? E a Vida dos outros? Como seria?  
Posteriormente, os colegas fariam a avaliação com comentários no padlet 
assinalando os pontos fortes e aspetos a melhorar, possibilitando a 
reformulação do trabalho.  
O foco da aula está na aprendizagem colaborativa e aprendizagem por 
pares. 

 
 

45 + 45 + 
45 

(Junção 
da aula 

de EMRC 
- 45 min 
+ 90 min 

de 
História) 

 
 
Aula fora da 
sala 

Os alunos visitam o memorial aos soldados mortos na 1ª Guerra Mundial 
da sua cidade. Mais uma vez interrogam-se: “Quem são aquelas 
pessoas?” Qual a razão da homenagem? Os alunos exprimem os seus 
sentimentos e fazem registos fotográficos. 
O foco da aula está na aprendizagem ao ar livre. 
 

 
 

45 min 

 
Apresentação 
pública do 
trabalho dos 
alunos 

No auditório da escola, os alunos mostram as suas aprendizagens 
baseadas em metodologias dinâmicas e inovadoras.  
O auditório tem espalhadas pelas cadeiras as fotografias tiradas pelos 
alunos ao memorial da sua cidade. 
Os alunos iniciam a apresentação do produto final em modo teatral em 
que um aluno tira a carta do envelope que foi redigida por todos ao 
soldado morto e lê com sentimento o que pensam. 

 
 
 

90min 
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Avaliação 

Um dos principais efeitos positivos da aprendizagem interdisciplinar é que os alunos podem compreender 

melhor a ligação entre o que estão a aprender e o mundo real. Para além deste benefício, as aulas 

interdisciplinares também melhoram as competências colaborativas dos alunos. Neste cenário os alunos 

conquistam os conhecimentos pela descoberta e isso torna-se motivador, assim como a avaliação entre 

alunos que é realizada no Padlet com a atribuição de comentários que valorizam os pontos fortes do 

trabalho e o feedback construtivo dos colegas, assim como critérios de utilização de rubricas destinadas 

a avaliar as competências dos alunos e avaliar a prática pedagógica docente. 

*******************************APÓS A IMPLEMENTAÇÃO******************************** 

Feedback dos alunos 

O feedback dado pelos alunos pode ser feito através da avaliação por pares no Padlet, como já expliquei 

no texto supra citado. 

Comentários do professor 

- 

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 

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. 

  

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home
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Anexo 

 


