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Resumo 

Partindo do problema Que sentimentos e emoções vivenciam os soldados na frente de atalha e como os 

expressam? pretende-se que os alunos desenvolvam as suas competências ao nível da compreensão e 

da produção de enunciados escritos em língua inglesa; e que reconheçam as caraterísticas da pintura 

expressionista. 

Starting from the problem What feelings and emotions do soldiers experience at the front and how do 

they express them? It is intended that students develop their skills in understanding and producing 

written statements in English; and that they recognize the characteristics of expressionist painting. 
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Índice 

Índice  

Tema Os conflitos armados e a expressão dos sentimentos e das emoções através da escrita e 
da pintura.  
História da Cultura e das Artes: O Expressionismo 
Inglês: leitura de cartas escritas por soldados em tempo de guerra a entes queridos  

Tópico História da Cultura e das Artes:  
As vanguardas da pintura no início do século XX: Expressionismo. 
Inglês: produção de cartas pessoais informais escritas em tempo de guerra a entes 
queridos . 
 

Idade dos 
alunos 

16/17 anos (11.º ano) 

Tempo de 
preparação 

6 horas 

Tempo de 
lecionação 

7 blocos de 90 minutos e 1 bloco de 45 minutos (3 blocos para HCA; 4 para Inglês e 1 
bloco de 45 minutos em conjunto) 

Outros 
materiais 
didáticos 
online  

http://europeana.eu/pt 
http://www.padlet.com – Mural de notas 
http://www.prezi.com – Software de apresentação 
Formulários Google - https://www.google.com/forms/about/ 
 

http://europeana.eu/pt
http://www.padlet.com/
http://www.prezi.com/
https://www.google.com/forms/about/
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Outros 
materiais 
em modo 
offline 

Caderno diário 
material de escrita 
smartphone/tablet ou PC 
 

Recursos 
Europeana 
utilizados 

Correspondência: 
https://classic.europeana.eu/portal/pt/record/2020601/https___1914_1918_european
a_eu_contributions_4122.html?q=letters#dcId=1587487876184&p=1 
 
Pinturas: 
https://www.europeana.eu/en/exhibitions/visions-of-war/trench-life 
https://www.europeana.eu/en/exhibitions/visions-of-war/aftermath 
https://www.europeana.eu/en/exhibitions/visions-of-war/landscapes-remade 
https://www.europeana.eu/en/exhibitions/visions-of-war/the-human-cost 

 

Licenças 

Attribution CC BY 

Integração no currículo 

Na disciplina de História da Cultura e das Artes, este cenário de aprendizagem vai permitir abordar a 

vanguarda do Expressionismo, conteúdo lecionado no âmbito do 11º ano, no que se refere ao seu 

contexto histórico e às suas caraterísticas técnico-formais e expressividade. 

Na disciplina de Inglês, os alunos irão ler algumas cartas escritas durante a guerra mundial e que estão 

acessíveis na plataforma Europeana. Ao recriarem uma carta sua, irão usar o layout de uma carta 

informal e de funções da linguagem próprias deste tipo de texto, concretizando uma das metas de 

aprendizagem do Ensino Secundário.  

Objetivo da aula 

História da Cultura e das Artes - Definir o conceito de Expressionismo, relacionando-o com o contexto 

histórico-cultural em que se enquadra (Primeira Guerra Mundial).  

Compreender as características específicas do Expressionismo e saber aplicá-las e reconhecê-las na 

leitura das diversas obras de arte. 

Inglês - Escrever cartas pessoais, exprimindo sentimentos em língua inglesa.  

Observar obras de arte e relacionar com situações do quotidiano; usar a criatividade para resolver uma 

situação possível.  

Resultado da aula 

No Padlet, os alunos publicam as cartas do Major Arthur Gibbs MC, selecionadas a partir da coleção 

"World War I Letters" e as pinturas selecionadas a partir da Exposição "Visions of War" da Europeana.  

https://classic.europeana.eu/portal/pt/record/2020601/https___1914_1918_europeana_eu_contributions_4122.html?q=letters#dcId=1587487876184&p=1
https://classic.europeana.eu/portal/pt/record/2020601/https___1914_1918_europeana_eu_contributions_4122.html?q=letters#dcId=1587487876184&p=1
https://www.europeana.eu/en/exhibitions/visions-of-war/trench-life
https://www.europeana.eu/en/exhibitions/visions-of-war/aftermath
https://www.europeana.eu/en/exhibitions/visions-of-war/landscapes-remade
https://www.europeana.eu/en/exhibitions/visions-of-war/the-human-cost
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No Prezi, os alunos publicam cartas redigidas por si, como se fossem soldados em ação em conflitos 

armados atuais (ex: Síria, israelo-árabe, Nigéria, ...). A acompanhar cada carta, os alunos publicam uma 

pintura expressionista escolhida por si e que serviu de inspiração à produção da sua própria carta. 

 No Google Forms, os alunos darão a sua opinião sobre as atividades desenvolvidas.  

Tendências 

PBL: aprendizagem baseada em projetos 

CL: aprendizagem baseada em trabalho de grupo 

OE: aprendizagem baseada na realidade envolvente (atualidade) 

CBL: aprendizagem baseada em informação e ferramentas online 

VS&L: aprendizagem baseada em imagens  

ML: aprendizagem baseada na utilização de dispositivos móveis 

OSL: aprendizagem baseada na utilização de materiais educativos online, gratuitos   

BYOD: aprendizagem baseada nos dispositivos digitais dos próprios alunos 

Competências do século XXI 

O nosso cenário de aprendizagem contribui para o desenvolvimento das seguintes competências do 

século XXI: 

1. Formas de pensar (criatividade, inovação, pensamento crítico, resolução de problemas, tomada 

de decisão e aprender a aprender) 

2. Formas de trabalhar (comunicação, colaboração e trabalho em equipa) 

3. Ferramentas de trabalho (literacia de informação e literacia mediática) 

4. Vivência no mundo (cidadania, competências para a vida e profissionais e responsabilidade 

pessoal e social) 

Os alunos partem de um problema (Que sentimentos e emoções vivenciam os soldados na frente de 

batalha e como os expressam?); pesquisam, selecionam e organizam informação, usando ferramentas e 

recursos digitais; são criativos ao produzirem enunciados escritos (cartas) a partir da observação de 

pinturas de cariz expressionista; desenvolvem relações de empatia com os soldados na frente de 

combate. 

Atividades 

Nome da atividade Procedimento Tempo 

Europeana Collections: o 
que é? 
(aula de Inglês) 

A professora apresenta a plataforma Europeana aos alunos: o 
que são as coleções Europeana e suas vantagens; como 
pesquisar; tipo de recursos organizados. 
Exploração da coleção temática 1914/1918 e da exposição "A 

90 
min. 
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Nome da atividade Procedimento Tempo 

vida nas trincheiras" 

A IGM: vivências e 
sentimentos de um 
soldado na frente de 
batalha através da 
correspondência 
pessoal. 
(aula de Inglês) 

A partir da coleção "World War I Letters", os alunos, organizados 
em grupos de três elementos e seguindo a sugestão feita pela 
professora, procedem à leitura compreensiva de quatro cartas 
do Major Arthur Gibbs MC, refletindo sobre as vivências e 
sentimentos de um soldado na frente de batalha. 

90 
min. 

Vivências e sentimentos 
de um soldado na frente 
de batalha: debate. 
(aula de Inglês) 

Na sequência da leitura compreensiva das quatro cartas do 
Major Arthur Gibbs MC, e inspirados pelas mesmas, debatem 
sobre os sentimentos e emoções, colocando-se na "pele" de um 
soldado na frente de combate de um conflito armado na 
atualidade. 

90 
min. 

A pintura expressionista 
nas coleções da 
Europeana. 
(aula de HCA) 

Exploração da exposição "Visions of War" (Trench-life, 
Aftermath, Landscapes-remade, The human costs) da Europeana. 
A professora questiona os alunos sobre as caraterísticas 
temáticas, técnico-formais e expressivas das pinturas analisadas. 
A partir das respostas dadas pelos alunos, a professora sintetiza 
as caraterísticas da pintura expressionista. 

90 
min. 

 

A pintura expressionista: 
e se eu fosse um soldado 
na frente de batalha? 
(aula de HCA) 

 

Cada grupo de alunos publica no Padlet quatro pinturas 
expressionistas selecionadas a partir da exposição "Visions of 
War", acompanhando cada uma com um breve texto descritivo 
(título, autor, data, contextualização histórica). 
Os alunos, organizados nos mesmos grupos da aula de Inglês, 
selecionam pinturas ao estilo expressionista, que irão servir de 
inspiração para a escrita de cartas pessoais.  

 
 
 

90 
min. 

Vivências e sentimentos 
de um soldado na frente 
de batalha 
(aula de Inglês) 

Os alunos elaboram cartas inspiradas nas pinturas, assumindo “a 
pele “de um soldado em tempo de guerra. A carta elaborada por 
cada grupo será publicada no Prezi, juntamente com a pintura 
que lhe serviu de inspiração.  

90 
min. 

Avaliação da atividade 
interdisciplinar 
"Vivências e 
sentimentos de um 
soldado na frente de 
batalha". A IGM e a 
pintura expressionista. 
(aula de HCA e Inglês)  

Os alunos expressam as suas opiniões sobre esta atividade 
interdisciplinar: o que aprenderam? o que gostaram 
mais/menos? vantagens/desvantagens? o que fariam diferente, 
através da resposta a um questionário no Google Forms.  

45 
min. 

Avaliação 
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Feedback dos alunos 

Será elaborado um formulário no Google, através do qual os alunos darão feedback do trabalho 

realizado.  

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

