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Título   
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Autor(es) 

José António Soares Carvalho 

Resumo 

Nesta atividade os alunos vão explorar e aprender sobre a história do desporto em Portugal, a sua 

evolução e desenvolvimento. Em simultâneo, os alunos refletem sobre o património desportivo na Europa 

e a “presença” de Portugal em grandes momentos do desporto europeu. Os alunos devem identificar as 

modalidades de referência, atletas em destaque, resultados e recordes por instituições, modalidades e 

atletas portugueses. Com recurso à plataforma Europeana e a outras fontes de informação, os alunos 

devem ser capazes de desenvolver o tema proposto. 

In this activity students will explore and learn about the history of sport in Portugal, its evolution and 

development. At the same time, students will reflect on the sporting heritage in Europe and the "presence" 

of Portugal in great moments of European sport. Students should identify the reference modalities, 

outstanding athletes, results and records by Portuguese institutions, modalities and athletes. Using the 

Europeana platform and other sources of information, students should be able to develop the proposed 

theme. 

Palavras-chave 

Desporto, Património, Portugal, História e Europa, Portugal, História, Europa 

Índice 

Índice  

Tema Educação Física, Português, História, Geografia, TIC, Cidadania 

Tópico História das Modalidades Desportivas; História e Cultura da Europa 

Idade dos 

alunos 

13 - 15 anos 

Tempo de 

preparação 

3 horas 

Tempo de 

lecionação 

200 minutos (2 x 100 minutos) 

Outros 

materiais 
• Europeana - https://www.europeana.eu 

• Historiana - https://historiana.eu/ 

• Padlet - https://padlet.com/ 

https://www.europeana.eu/pt
https://www.europeana.eu/pt
https://www.europeana.eu/
https://historiana.eu/
https://padlet.com/
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Índice  

didáticos 

online  
• Quizziz - https://quizizz.com/ 

• Quizlet - https://www.youtube.com 

• YouTube - https://www.youtube.com 
• Canva - https://www.canva.com/pt_pt/  

Outros 

materiais em 

modo offline 

• Enciclopédias na biblioteca escolar 

• Revistas da biblioteca escolar 

• Livros da biblioteca escolar 

• Manuais escolares das disciplinas 

• Caderno do aluno 
• Material de escrita 

Recursos 

Europeana 

utilizados 

• Europeana Sport Heritage: 
https://www.europeana.eu/pt/exhibitions/european-sport-heritage 

 

Licenças 
 

Atribuição Partilhar de Igual Forma (ShareAlike) CC BY-SA.  

Integração no currículo 

Este cenário de aprendizagem consagra uma abordagem transversal ao conteúdo das disciplinas ao qual 

se destina. Os alunos devem recorrer aos conhecimentos das diversas áreas para executar a atividade. 

Simultaneamente, os alunos desenvolvem e melhoram os seus conhecimentos e competências nas várias 

disciplinas/áreas 

Ao nível das disciplinas centrais desta atividade, Educação Física, História e TIC, os alunos devem 

desenvolver competências ao nível da linguagem, informação e comunicação, pensamento crítico e 

pensamento criativo, sensibilidade estética e saber científico. 

Objetivo da aula 

Nesta atividade os alunos vão explorar e aprender sobre a história do desporto em Portugal, a sua 

evolução e desenvolvimento. Em simultâneo, os alunos refletem sobre o património desportivo na Europa 

e a “presença” de Portugal em grandes momentos do desporto europeu. Os alunos devem identificar as 

modalidades de referência, atletas em destaque, resultados e recordes por instituições, modalidades e 

atletas portugueses. 

Resultado da aula 

Conhecimento sobre a história do desporto em Portugal e na Europa; 

Principais resultados desportivos alcançados pelos atletas, clubes e modalidades portuguesas; 

Conhecimento da presença portuguesa no Património Desportivo da Europa; 

Criação de cartões de conceito; 

https://quizizz.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.canva.com/pt_pt/
https://demo.europeana.eu/en/exhibitions/european-sport-heritage
https://www.europeana.eu/pt/exhibitions/european-sport-heritage
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Moral dos resultados desportivos alcançados pelos atletas, clubes e modalidades portuguesas; 

Criação de um quiz sobre os resultados desportivos alcançados pelos atletas, clubes e modalidades 

portuguesas; 

Criação de um poster/cartaz sobre os resultados desportivos alcançados pelos atletas, clubes e 

modalidades portuguesas. 

Tendências 

• Aprendizagem baseada em projeto 

• Aprendizagem colaborativa 

• Aprendizagem flexível 

• Aprendizagem por pares 

• Aprendizagem em fonte aberta 

• Aprendizagem e pesquisa visual 

• Criação de materiais de aprendizagem 

• Aprendizagem com recurso aos média 

Competências do século XXI 

Competências de aprendizagem e inovação: 

Criatividade e inovação. Os alunos têm de recolher informação e partilhar entre eles, a fim de criar uma 

tarefa final. Partilham e apoiam ideias diferentes e comuns, através da colaboração conjunta. 

Competências de literacia digital: 

Literacia da informação, literacia mediática, tecnologias de informação e comunicação (TIC). Têm de 

desenvolver as competências linguísticas de modo a completar a tarefa. 

Atividades 

Nome da 
atividade 

Procedimento Tempo 

Apresentação 
da atividade 

O professor apresenta aos alunos a atividade, os objetivos, as 
competências a desenvolver e os resultados esperados. 
 
O professor forma grupos heterogéneos de trabalho, constituídos por 4 
alunos, que se mantêm durante a execução da atividade.  
 

20 min 

Atividade de 
pesquisa 

Nesta atividade, os alunos subdividem-se em dentro dos seus grupos, 
selecionam uma modalidade, clube ou atletas e, com recurso às fontes 
bibliográficas da biblioteca escola e na internet pesquisam e registam os 
principais feitos históricos e resultados assinaláveis de Portugal e dos 
portugueses no panorama desportivo. 
 

30 min 
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Nome da 
atividade 

Procedimento Tempo 

Moral do 
património 
desportivo 

Num Padlet previamente preparado para o efeito, os alunos vão inserir 
os “resultados” do seu trabalho na atividade anterior. 
 
Devidamente separado por modalidades, clubes e atletas os alunos 
constroem o seu moral do património desportivo nacional fazendo 
referência ao seu período histórico e contexto desportivo europeu. 
 

20 min 

Criação de 
materiais de 
aprendizagem 

Com recurso à subdivisão dos grupos, os alunos vão utilizar as 
plataformas Quizziz e Quizlet para crias materiais de aprendizagem 
utilizando o conhecimento adquirido e aprendido nas atividades 
anteriores. 
 
Na ferramenta Quizziz, os alunos elaboram 3 questões baseadas no 
património desportivo que os alunos selecionaram e que estão a 
desenvolver. De entre as 3 questões, 1 deve incluir, obrigatoriamente, 
uma referência ao património desportivo europeu e deve estar 
relacionada com seu tema inicial. 
 
Na ferramenta Quizlet, os alunos elaboram 5 conceitos baseados no 
património desportivo que os alunos selecionaram e que estão a 
desenvolver. De entre os 5 conceitos, 2 devem incluir, obrigatoriamente, 
uma referência ao património desportivo europeu e deve estar 
relacionada com seu tema inicial. 
 

30 min 

Criação 
informacional 
e estética 

De volta aos grupos iniciais, os alunos recorrem à plataforma Canva para 
elaborar três cartazes/posters referentes ao património desportivo 
português. 
 
Os cartazes/posters elaborados pelos alunos devem conter sempre 
referências ao contexto e integração no património desportivo da 
Europa. 
 

50 min 

Apresentação 
de posteres 

Os alunos apresentam à turma e explicam os cartazes/posters criados na 
atividade anterior. 
 
Os cartazes/posters criados pelos alunos são expostos em espaço público 
para acesso e leitura da comunidade escolar. 
 

20 min 

Aprendizagem 
por jogo 

Nesta atividade, os alunos aprendem sobre o trabalho desenvolvido por 
todos jogando os materiais por si desenvolvidos na atividade: Criação de 
materiais de aprendizagem. 

30 min 
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Avaliação 

A avaliação dos alunos vai decorrer com base na qualidade e informação inserida no moral, através da 

qualidade e conteúdos dos cartazes e posters e criados e na execução/resolução dos quiz`s criados pelos 

alunos após a atividade de jogo. 

 

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

Feedback dos alunos 

Com recurso à plataforma de ensino à distância Google Classrom será criada uma atividade para os alunos 

refletirem sobre o desenvolvimento desta atividade. O feedback dos alunos inclui o preenchimento de 

um formulário criado no Google Forms para o efeito. 

Comentários do professor 

Este cenário de aprendizagem constitui um esboço e ainda não foi implementado. 

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 

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 

 


