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Título   

“Representações do século XX em O Ano da Morte de Ricardo Reis by 12.º H” 

Autor(es) 

Maria Filomena Martins dos Santos  

Resumo 

O ponto de partida deste cenário de aprendizagem é a leitura prévia do romance O Ano da Morte de 

Ricardo Reis, de José Saramago. As representações do século XX (a década de 30 e o ano em que se passa 

a ação, 1936), nomeadamente o espaço da cidade (Lisboa), o tempo histórico e os acontecimentos 

políticos em Portugal e na Europa (pobreza, fascismos, guerras e revoltas, refugiados),  são centrais para 

a compreensão do romance. Com este cenário de aprendizagem, pretende-se que os alunos se envolvam 

ativa e significativamente na leitura integral da obra de modo a aprofundar a compreensão da mesma. Os 

alunos são desafiados a partilhar e discutir a sua experiência de leitura com os colegas, a selecionar os 

recursos do portal Europeana que melhor fundamentem o seu ponto de vista e exemplifiquem os eventos 

retratados e a criar uma apresentação online ilustrativa de todo o processo. Todas as atividades foram 

concebidas para serem implementadas em contexto de Ensino à/a Distância no modelo WebQuest, numa 

turma já familiarizada quer com a Europeana, quer com o Padlet e o Edmodo.  

Abstract 

The starting point for this learning scenario is the previous reading of the book O Ano da Morte de Ricardo 

Reis, by the Portuguese Literature Noble Prize winner José Saramago. Amongst the multiples ways of 

addressing this reading, one of the mandatories is the way in which political and historical facts at the 

time (the 1930s and particularly 1936) are portrayed in the book. The book thus focuses main events that 

took place during this period both in Portugal and Europe, namely poverty, violent extremisms and 

fascism, war – i.e. Spanish civil war – and the refugees’ issue but following literary aims. This learning 

scenario intends to engage students in reading and enhance their understanding by presenting them 

opportunities to discuss reading experiences with their colleagues, to select relevant information from 

Europeana to support their ideas and illustrate events, as well as to create a digital online presentation to 

share the process.  Furthermore, learning activities were designed to be implemented in distance learning 

context and according to the WebQuest model.  

Palavras-chave 
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Índice 

Índice  

Tema Português e História 

Tópico Educação literária - O Ano da Morte de Ricardo Reis, de José Saramago - 
Representações do século XX: o espaço da cidade, o tempo histórico e os 
acontecimentos políticos;  
Oralidade – diálogo argumentativo. 
Escrita – exposição.  
 

Idade dos 
alunos 

17 – 18 anos (12.º ano de escolaridade) 

Tempo de 
preparação 

 6 horas  

Tempo de 
lecionação 

Contexto de Ensino à/a Distância: 
 
Aulas síncronas: 30 min + 45 min+ 45 min+ 45 min+ 45 min (210 min – 3:50 h) 
Trabalho assíncrono: 45min + 90 min+ 90 min (225 min – 4:15 h) 
 

Outros 
materiais 
didáticos 
online  

• Padlet da atividade 

• QR code reader  

• Webex 

• Edmodo  

• My Diary  

• Sway 

• https://www.europeana.eu/pt 

Outros 
materiais em 
modo offline 

Livro O Ano da Morte de Ricardo Reis, de José Saramago 

Recursos 
Europeana 
utilizados 

• Lisboa:  
https://www.europeana.eu/pt/item/2022709/oai_fototeca_mcu_es_fototec
a_LOTY_LOTY_11232 

• Mussolini: 
https://www.europeana.eu/pt/item/2064401/_mnm_MNMMUSEUM733219 

• Propaganda no Estado Novo:  
https://www.europeana.eu/pt/item/10501/bib_rnod_219365 

• Pelotões de fuzilamento na Guerra civil Espanhola:  
https://www.europeana.eu/pt/item/2024914/photography_ProvidedCHO_Aj
untament_de_Girona_101792 

• Destruição em Badajoz:  
https://www.europeana.eu/pt/item/2022717/bnesearch_detalle_bdh00000
71128 

Licenças 

Attribution CC BY.  

https://padlet.com/portuguesmfs/anomortericardoreis
https://www.webex.com/video-conferencing
https://new.edmodo.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/my-diary/igfnkanfehhehlajnhpajibfcfgkaikl
https://www.microsoft.com/pt-pt/p/sway/9wzdncrd2g0j?activetab=pivot:overviewtab
https://www.europeana.eu/pt
https://www.europeana.eu/pt/item/2022709/oai_fototeca_mcu_es_fototeca_LOTY_LOTY_11232
https://www.europeana.eu/pt/item/2022709/oai_fototeca_mcu_es_fototeca_LOTY_LOTY_11232
https://www.europeana.eu/pt/item/2064401/_mnm_MNMMUSEUM733219
https://www.europeana.eu/pt/item/10501/bib_rnod_219365
https://www.europeana.eu/pt/item/2024914/photography_ProvidedCHO_Ajuntament_de_Girona_101792
https://www.europeana.eu/pt/item/2024914/photography_ProvidedCHO_Ajuntament_de_Girona_101792
https://www.europeana.eu/pt/item/2022717/bnesearch_detalle_bdh0000071128
https://www.europeana.eu/pt/item/2022717/bnesearch_detalle_bdh0000071128
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Integração no currículo 

Por um lado, o romance O Ano da Morte de Ricardo Reis é de leitura integral obrigatória no 12.º ano, 

sendo o tópico “Representações do século XX” uma das linhas a explorar com os alunos de acordo com 

os documentos curriculares em vigor. Por outro lado, a construção deste cenário de aprendizagem vai ao 

encontro de várias das áreas de competência a desenvolver no documento Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, como sejam Linguagens e Textos, Informação e Comunicação, Relacionamento 

Interpessoal, Pensamento Crítico e Pensamento Criativo, Saber Científico – Conhecimento, Autonomia e 

até Sensibilidade Estética e Artística.  

Objetivo da aula 

(1) Proporcionar contextos significativos para a leitura integral do romance O Ano da morte de Ricardo 

Reis, de José Saramago;  

 (2) Compreender de modo mais aprofundado as representações do século XX no romance (o espaço da 

cidade-Lisboa, o tempo histórico e os acontecimentos políticos em Portugal e na Europa) – enriquecer as 

experiências de leitura através da partilha alargada, seleção adequada de recursos, discussões orais e 

produção escrita;  

(3) Melhorar competências de pesquisa na Europeana a partir de palavras-chave. 

Resultado da aula 

Produto final: cada grupo produz, partilha e publica no Padlet uma apresentação com recurso ao 

Microsoft Sway que inclua: um mínimo de 2 excertos do romance representativos de cada um dos tópicos 

abordados; uma imagem ilustrativa de cada excerto e um breve texto expositivo sobre o tópico geral 

“Representações do século XX” no romance, referindo-se à atualidade dos temas tratados.  

Tendências 

Metodologias ativas e centradas no aluno; aprendizagem colaborativa; aprendizagem com recursos na 

nuvem; BYOD – os alunos utilizam os seus próprios dispositivos para as atividades de aprendizagem.  

competências do século XXI 

• Autonomia e responsabilidade – em todas as fases do processo;  

• Competências digitais e desenvolvimento de múltiplas literacias – literacia digital, da informação, 

media, leitura e escrita: todas as atividades são desenvolvidas à distância, recorrendo a várias 

ferramentas digitais;  os registos de leitura, a escrita e a partilha fazem apelo ao uso de aplicações 

digitais e melhoram a competência leitora e a expressão escrita; a localização e seleção de informação 

na Europeana e, eventualmente, noutros portais, requerem competências digitais, de informação  de 

leitura dos media; 

• Comunicação – discussão e partilha de pontos de vista e apresentação de trabalhos; produção oral e 

escrita em suporte digital;   

• Colaboração – trabalho de grupo; assumir e partilhar responsabilidades; contribuir construtivamente 

para alcançar um desafio do grupo;  

• Pensamento crítico e criativo – construir um diário de leitura; analisar e relacionar informação de 

diferentes suportes (textos e imagens); justificar pontos de vista e decisões; argumentar; aperfeiçoar 

textos; planear e elaborar uma apresentação em trabalho colaborativo em função dos objetivos;  

https://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
https://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
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• Aprender a aprender – pesquisar autonomamente informação para aprofundar conhecimento ou 

suportar posicionamentos críticos; avaliar a pertinência da informação em função dos objetivos; 

desenvolver estratégias de seleção de informação e aperfeiçoamento de texto; auto e heteroavaliar 

os produtos finais;  

• Competências sociais e emocionais – para concretizar as atividades propostas em trabalho de equipa, 

os alunos desenvolvem a capacidade de se relacionar com os outros, de se autorregular 

emocionalmente ( persistência, autocontrolo), de pensar criticamente e de manifestar abertura de 

espírito, curiosidade e assertividade.   

Atividades 

Nome da 
atividade 

Procedimento Tempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação 
da atividade  
(Etapa 1)  
 
 
 
 
 

Esta atividade pressupõe a leitura prévia integral do romance e o 

preenchimento de um Diário de Leitura de duas entradas (identificação de 

passagens do livro que consideraram significativas – em função das pistas 

de leitura  – e comentários/ reações do leitor a cada uma) na aplicação My 

Diary, numa turma já familiarizada quer com a Europeana, quer com o 

Padlet e o Edmodo. É operacionalizada com momentos síncronos e 

assíncronos. 

Em aula síncrona via Webex, o professor apresenta à turma a atividade, 
sob a forma de WebQuest/ desafio através do mural digital "O Ano da 
Morte de Ricardo Reis" by 12.º H - A nossa leitura sobre as representações 
do século XX no romance #estudoemcasa.  
O professor explica a organização do mural e as fases do desenvolvimento 
da WebQuest, clarificando o produto final e destacando o recurso ao 
portal Europeana e os Critérios de Avaliação.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 min 

Formação de 
grupos de 
trabalho e 
partilha de 
experiências 
de leitura  
(Etapa 2 - 
assíncrona)  

Os alunos organizam-se em grupos de trabalho de 4 elementos e 
comunicam online através de uma plataforma à escolha (Whatsapp, 
Discord, Meet, Zoom, Webex);  
Apresentam e discutem os registos individuais de leitura do My Diary  e 
selecionam os mais adequados para cada um dos tópicos sobre 
“Representações do século XX” (consultam os Recursos indicados para a 
etapa no mural) – no mínimo 2 excertos representativos de cada um dos 
tópicos abordados: o espaço da cidade-Lisboa; o tempo histórico e os 
acontecimentos políticos em Portugal e na Europa.  
Submetem o trabalho no Edmodo para o professor dar feedback. 

45 min 

Treino da 
pesquisa por 
palavras-chave 
no novo portal 
Europeana; 
relembrar os 
Direitos de 
Autor  

Aula síncrona: partindo dos Recursos do mural para o novo portal 
Europeana, o professor treina com os alunos (partilhando o écran e a 
atribuição do mesmo) a pesquisa por palavras-chave e a aplicação de 
filtros de pesquisa, nomeadamente os relativos à disponibilidade do uso; 
o professor revê com a turma o licenciamento Creative Commons e 
sensibiliza-os para a exploração autónoma dos vários recursos 
disponibilizados.  

45 min 

https://padlet.com/portuguesmfs/anomortericardoreis
https://padlet.com/portuguesmfs/anomortericardoreis
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Nome da 
atividade 

Procedimento Tempo 

(Etapa 3)  

Seleção de 
recursos na 
Europeana, 
planificação e 
início da 
elaboração do 
produto final 
(Etapa 4 – 
assíncrona)  

Os alunos continuam a trabalhar em grupo, à distância, seguindo os 
passos da WebQuest: selecionam as imagens na Europeana, 
referenciando-os, e exploram os vários recursos no mural, quer temáticos, 
quer para a Literacia da Informação; começam a planificar a apresentação 
e o texto expositivo – podem apoiar-se nos recursos disponibilizados no 
mural.  
Os alunos colocam eventuais dúvidas ao professor através da plataforma 
Edmodo – o professor dá retorno em tempo útil.  
Preparam questões para partilhar ou debater com o professor de História 
que estará presente na aula síncrona seguinte.  

90 min 

 
“Há (à) 
conversa com 
o professor de 
História;  
apoio e 
esclarecimento 
de dúvidas 
(Etapa 5)  

Aula síncrona: miniconferência com um professor de História – o 
professor conversa com os alunos sobre os acontecimentos políticos e 
sociais da década de 30, durante 20 a 30 minutos.  
O professor de Português apoia o desenvolvimento dos trabalhos e 
responde às solicitações dos alunos.  
 

45 min 

Conclusão do 
produto final e 
publicação no 
mural digital  
(Etapa 6 – 
assíncrona)  

Os alunos concluem o texto expositivo e a apresentação final ou “Sway”. 
Após revisão, preparam a apresentação oral online com a participação de 
todos os elementos do grupo - duração máxima de 8 min.  
Os alunos publicam as apresentações no mural digital. 

90 min 

Apresentação 
do produto 
final, auto e 
heterovaliação  
(Etapa 7)  

Aula síncrona: Os grupos apresentam os trabalhos e autoavaliam-se, 
respondendo à pergunta “Se fizesses de novo, o que mudarias?”.  
No final de todas as apresentações, cada grupo heteroavalia oralmente 
dois trabalhos, selecionando “Dois pontos fortes e uma oportunidade de 
melhoria” e faz o registo escrito na caixa de comentários respetiva.  
 

45 
min+30 

min 

Avaliar a 
atividade  

Os alunos avaliam a atividade através de um quizz no Edmodo; o professor 
e a turma discutem os resultados.  

15 min 

Avaliação 

Avaliação formativa e descritiva (domina / consegue com faciidade; revela domínio suficiente/ consegue 

satisfatoriamente; ainda revela dificuldades em/ ainda não consegue).  

Processo – Capacidade para pesquisar num motor de busca especifico;  capacidade para utilizar as 

ferramentas digitais previstas; competência para trabalhar em equipa (assumir responsabilidades 

partilhadas, respeitar diferentes pontos de vista); competência para comunicar (ouvir, expor, partilhar, 

argumentar – oralmente e por escrito); manifestar pensamento crítico (refletir sobre a aprendizagem; 

justificar argumentos); caráter (respeitar o outro). 
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Produto final – Cumprimento dos requisitos da apresentação; texto expositivo: Género/Formato Textual, 

Tema e Pertnência da Informação, Organização e coesão textuais, correção linguística; referenciação de 

recursos.  

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

Feedback dos alunos 

Quizz via Edmodo e partilha e discussão de resultados em aula síncrona.  

Comentários do professor 

Rubricas a considerar na autoavaliação: tempo atribuído à atividade; proficiência digital dos alunos 

adequada ao desafio; facilidade de progressão dos alunos na Webquest/ compreensão das indicações ; 

pertinência das ferramentas digitais utilizadas; analisar o feedback dos alunos quanto ao interesse da 

atividade e sua contribuição  para uma melhor aprendizagem.  

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


 
 

7 
 

Anexo 

O mural digital da turma no Padlet é parte integrante deste cenário de aprendizagem e contém os recursos 

utilizados.  

Ligação: https://padlet.com/portuguesmfs/anomortericardoreis 

QR Code:   

 

https://padlet.com/portuguesmfs/anomortericardoreis

