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Resumo: 

Pretende-se que os alunos compreendam o quanto é importante através da Animação atrair turistas ao 

meio local e assim poder promover o património local. 

This learning scenario is aimed at students understanding how important it is to attract tourists to the 

local region through Animation, and thus to be able to promote the local heritage. 
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Índice 

Índice  

Tema Animação Turística, Animação Sócio-Cultural e História e Cultura das Artes 

Tópico Arte, Mapas e Geografia, fotografia e música. 

Idade dos alunos Alunos dos 15 aos 18 anos 

Tempo de preparação 4 horas 

Tempo de lecionação 200 minutos 

Outros materiais 
didáticos online  

Padlet, Kahoot, Historiana, Quadro Projetor, Computador, Caderno, Texto de 
Apoio, Software(PowerPoint) e Vídeo Promocional  

Outros materiais em 
modo offline 

Caderno Texto de Apoio Quadro 

Recursos Europeana 
utilizados 

• https://www.europeana.eu/pt/item/10501/bib_rnod_221584 

• https://www.europeana.eu/pt/item/10501/bib_rnod_219642 

• https://www.europeana.eu/pt/item/10501/bib_rnod_219756 

• https://www.europeana.eu/pt/item/2063606/POR_280_005 

• https://www.europeana.eu/pt/item/10501/bib_rnod_212102 
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Integração no currículo 

O turismo tem sido sempre uma grande fonte de receita nacional sendo uma atividade fundamental na 

economia do país. Portugal é um dos destinos turísticos mais procurados pelo resto da Europa e com a 

nossa integração na União Europeia, o crescimento e a melhoria da qualidade do turismo português 

tem sido preocupação dos sucessivos governos que de tudo fazem para o desenvolver. 

Logo o curso integra disciplinas como História e Cultura das Artes, Geografia, e ainda a componente 

técnica: Turismo – Informação e Animação Turística. 

Técnicas de Comunicação em Acolhimento Turístico. 

Operações Técnicas em Empresas Turísticas e Comunicar em Inglês. 

Objetivo da aula 

Entender a importância turística, os seus objetivos e a sua relação com o destino, e identificar e 

compreender os diversos meios/instrumentos promocionais utilizados por algumas entidades no sentido 

de contribuírem para a divulgação dos destinos turísticos e das suas atividades de animação. 

Resultado da aula 

O resultado da aula será o produto final conseguido através dos alunos, ou seja um vídeo promocional. 

No final da aula será enviada uma ficha com recurso a uma plataforma Moodle de natureza 

formativa/sumativa, e terá a duração aproximada de 20 minutos. É constituída por dois grupos onde 

existirão diferentes tipos de questões, que visam avaliar a compreensão e aplicação dos conteúdos 

abordados. 

Tendências 

Os alunos aprendem com os colegas e dão feedback uns aos outros. 

Aprendizagem de Código Aberto: os professores copiam, compartilham, adaptam e reutilizam materiais 

educacionais gratuitos. 

Os alunos trazem seus próprios dispositivos móveis para a sala de aula. 

Materiais de aprendizagem: livros didáticos para recursos web e livro de código aberto. 

competências do século XXI 

Habilidades de aprendizagem e inovação - Colaboração. Pensamento crítico. Comunicação. 

Informação, Habilidades de Tecnologia - Alfabetização da Informação. TIC. 

Competências de vida e de carreira - Iniciativa e Autodireção. 

Ambientes de Aprendizagem do Século XXI. 

 

 



 
 

3 
 

 

Atividades 

Nome da 
atividade 

Procedimento Tempo 

Introduçao à aula A professora inicia a aula revendo alguns destinos turísticos 
existentes em Portugal. Nesta fase inicial a professora solicita aos 
alunos para falarem da importância de existir uma boa animação na 
escolha de um determinado destino turístico. Surgem algumas 
questões iniciais. 

 30 minutos 

Visionamento de 
um vídeo 
promocional 

Segue-se o visionamento de um exemplo de vídeo promocional 
sobre o turismo em Portugal. 

10 minutos 

Pesquisa de 
música 
portuguesa na 
Europeana 

A seguir os alunos formam grupos de 3 e 4 elementos e vão 
pesquisar na Internet na Europeana Música Portuguesa para incluir 
no Vídeo Promocional sobre a Cidade de Tavira. 

30 minutos 

Desenvolvimento 
da Aula 

Segue-se a apresentação em PowerPoint dirigido aos alunos, entre 
outros aspetos, o conceito e os objetivos da animação turística na 
sua relação com o destino e fundamenta a importância de existirem 
boas atividades de animação nos diversos destinos turísticos. 

20 minutos 

Visionamento de 
um vídeo 
promocional 

Posteriormente será passado um pequeno vídeo sobre uma unidade 
Hoteleira que se dedica à Animação Turística. 

10 minutos 

Trabalho de 
grupo realizaçao 
de um vídeo 
Promocional 

Finalmente os grupos vão realizar os seus vídeos. 100 minutos 

 

Avaliação 

A avaliação das competências baseia-se em uma folha de avaliação que a professora comunica aos alunos 

Avaliação por observação e o produto final: o vídeo. 

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

Feedback dos alunos 

Ao final de cada apresentação, o professor pergunta aos alunos sobre as dificuldades encontradas com: 

• pesquisa da ilustração relacionada ao conceito-chave. 

Pesquisa de música portuguesa para o vídeo promocional. 

• contextualização e vinculação da ilustração com conceitos. 

• esquematização (criação do esquema de ideias). 
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Essas perguntas são compartilhadas com toda a classe para promover uma abordagem cooperativa para 

os problemas e obstáculos encontrados 

Comentários do professor 

O resultado final foi muito positivo. Os alunos trabalharam em grupos de três e quatro elementos. 

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 

 


