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Resumo 

O Cenário de Aprendizagem “The Artist’s Studio” na Escrita Criativa vai fazer a ponte entre o património 

cultural digital (Arte/Pintura) e a Escrita Criativa. Partindo-se do princípio que a leitura pode ser um 

processo ecológico em que se lê um livro como se pode “ler” um quadro, ao envolvermos os alunos em 

novas linguagens culturais e digitais bem como nesta relação recíproca entre palavra e imagem, estamos 

a motiva-los para a leitura e a escrita com o recurso a Aprendizagens Ativas, a Aprendizagem Baseada em 

Projeto e a Aprendizagem Cooperativa. 

The learning scenario “The Artist’s’ Studio” in Escrita Criativa” will make a bridge between digital cultural 

heritage (art/ painting) and creative writing. Assuming that reading can be an ecological process in which 

a book can be read as a painting can be “read”, by engaging students in new cultural and digital languages 

as well as in this relationship between word and image, we are motivating them to read and write using 

Active Learning, Project-Based Learning and Cooperative Learning approaches.  
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Índice  

Tema O Cenário de Aprendizagem “The artists studio na escrita criativa” 
foi pensado para motivar, para a escrita e a leitura, crianças que apresentam 
dificuldades de aprendizagem nesta área através do contacto com 
ferramentas digitais, expressões artísticas, a Aprendizagem Cooperativa e a 
Aprendizagem Baseada em Projeto. 

Tópico O tópico abordado neste Cenário de Aprendizagem é a Arte na expressão da 
Pintura enquanto inspiração e motivação para outras aprendizagens 
nomeadamente a leitura e a escrita. 
 

Idade dos alunos 7-8 anos de idade  
2º ano do 1º CEB 
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Índice  

Tempo de preparação 75 min 

Tempo de lecionação 225 min 

Outros materiais 
didáticos online  

• https://padlet.com/ 
 

Outros materiais em 
modo offline 

Material de pintura: folhas lisas, pinceis, tintas, aguarelas. 
Material de escrita: folhas pautadas, lapis e borrachas. 
Computador, equipamento para fotografar. 
 

Recursos Europeana 
utilizados 

• https://www.europeana.eu/pt/galleries/the-artists-studio 
 

 

Licenças 

Attribution CC BY.  

Integração no currículo 

O presente Cenário de Aprendizagem integra-se no currículo nacional desenhado para o 2º ano do 1º CEB 

por um lado nas Áreas de Competência do Perfil dos Alunos nomeadamente nas áreas de Linguagens e 

Textos, Informação e Comunicação, Relacionamento Interpessoal, Saber Tecnológico, Pensamento Crítico 

e Pensamento Criativo, Sensibilidade Estética e Artística, por outro lado nas Áreas das Competências 

Essenciais nas componentes de: 

- Educação Artística – Artes Visuais - mediante a Apropriação e Reflexão; a Interpretação e 

Comunicação; a Experimentação e Criação. 

- Português - nos domínios da Oralidade, Leitura e Escrita. 

Objetivo da aula 

No final da implementação deste Cenário de Aprendizagem os alunos devem: 

- Ter desenvolvido gosto e destreza na pesquisa de ferramentas e materiais digitais; 

-  Ter experimentado uma linguagem estética e artística com sentido critico; 

- Ter assimilado algumas estratégias sociais de cooperação; 

- Ter desenvolvido gosto pela Oralidade, pela Leitura e a Escrita. 

Resultado da aula 

O resultado deste Cenário de Aprendizagem será uma exposição e apresentação dos produtos finais 

utilizando o Padlet:  

- A pesquisa efetuada nas galerias da Europeana; 

- Produções escritas, textos motivados pelas obras pesquisadas; 

- Produções artísticas motivadas pela pesquisa e pelos textos produzidos.  

https://padlet.com/
https://www.europeana.eu/pt/galleries/the-artists-studio
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Tendências 

- Aprendizagem Baseada em Projeto: os alunos recebem tarefas baseadas em factos, problemas 

para resolverem e trabalharem em grupos.  

- Aprendizagem Colaborativa: forte ênfase no trabalho de grupo. 

Competências do século XXI 

Este Cenário de Aprendizagem, com os objetivos a que se propõe, corresponde ao desenvolvimento de 

competências do Século XXI na medida em que ajudará os alunos no desenvolvimento da literacia, da 

comunicação, de competências digitais, do pensamento crítico e criativo e competências sociais 

nomeadamente colaborativas. 

Atividades 

Nome da 
atividade 

Procedimento Tempo 

1. Apresentação  -A professora apresenta à turma todos os passos e dinâmica do 
Projeto incluindo os objetivos e produto final esperado. 

15 min 
(09h00/9h15) 

2. Formação de 
grupos 

-São formados grupos de 4 alunos que numa turma de 16 alunos 
existirão 4 grupos. Sendo 4 os alunos que estão com dificuldades 
na leitura e na escrita, ficará cada um num grupo distinto. 

10m 
(9h15/9h25) 

3. Exploração 
das galerias da 
Europeana  

-Os grupos distribuem-se pelos computadores e depois de uma 
breve explicação da professora sobre a europeana, iniciam uma 
viagem pelas Galerias desta Plataforma europeia. Cada grupo 
escolhe uma pintura e justifica a sua escolha. 

35 min 
(9h25/10h00) 

4. Apresentação 
de grupo 
 

-Cada grupo apresenta aos restantes a sua escolha e explica as 
razões da sua escolha. 

30 min 
(10h00/10h30) 

 Intervalo  

5. Escrita 
individual 
 

-De volta aos pequenos grupos cada aluno produz umas frases 
poeticas inspiradas na pintura escolhida (o que a pintura sugere?). 

15 min 
(11h00/11h15) 

6. Escrita 
coletiva 

-Ainda dentro do pequeno grupo cada elemento partilha as suas 
produções escritas e todo o grupo, juntando as 4 produções 
individuais, produz um pequeno texto coletivo. 

20 min 
(11h15/11h35) 

 

7. Produção 
artística coletiva 
 

-A partir do texto coletivo produzido, o grupo desenvolve uma 
atividade inversa à atividade 5. Inspirando-se no texto produz uma 
pintura coletiva. 

20 min 
(11h35/11h55) 

8. Reflexão e 
Partilha dos 
materiais no 
padlet  
 

-Os grupos são levados a refletir sobre as produções: “uma pintura 
das galerias europeana inspirou um texto que por sua vez inspirou 
outra pintura”. Comparam a pintura original com a do grupo e 
discutem as diferenças e as influências do texto. Partilham no 
Padlet a pintura inicial com o link de acesso às galerias da 
europeana, o texto coletivo, a pintura coletiva final e as reflexões 
do grupo. 

20 min 
(11h55/12h15) 

 Almoço   
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Nome da 
atividade 

Procedimento Tempo 

9. Apresentação 
final de grupo 
 

-Com o auxílio do Padlet, cada grupo apresenta à turma o seu 
Projeto. 

30 min 
(14h00/14h30) 

10. Avaliações  -No final de cada apresentação, os restantes grupos 
pronunciam-se sobre os projetos (heteroavaliação); 
- Cada aluno regista a sua autoavaliação; 
- O professor dá o feedback da avaliação que foi registando ao 
longo do processo; 
- Discutem os aspetos a melhorar e os aspetos a manter em 
futuros trabalhos de Projeto. 

30 min 
(14h30/15h00) 

 

Avaliação 

Prevê-se: 
- Avaliação formativa mediante a observação do professor que vai registando as evidências ao 

longo do processo; 
- Autoavaliação e heteroavaliação dos alunos; 
- Autoavaliação do professor. 

Desta forma e no final do processo o professor terá acesso e pode avaliar: 
- Os alunos - nas competências e aprendizagens académicas adquiridas; 

                   - nas competências sociais e cooperativas. 
- O resultado final proposto pelo cenário de Aprendizagem. 
- A sua própria prestação na implementação do Cenário de Aprendizagem. 

Feedback dos alunos 

Os alunos darão feedback e discutirão considerações sobre o Cenário de Aprendizagem no final do Projeto 

com recurso ao método dos Grupos de Debate ou Grupos de Discussão. 

Comentários do professor 

Depois de implementar a aula a autoavaliação do professor poderá passar pela seguinte rubrica: 

- Aula e objetivos bem-apresentados e de forma clara; 

- Dei tempo suficiente para uma boa exploração de cada atividade; 

- Fui monitorizando os grupos, prestando apoio, tirando duvidas e incentivando; 

- Fui registando a prestação de cada aluno, dificuldades, potencialidades, atitudes, evolução… 

- Avaliação do processo e produto final com carácter formativo com vista a melhorias e ao sucesso 

das aprendizagens. 

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. 

https://www.europeana.eu/portal/en
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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

