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Resumo 

Este cenário de aprendizagem tem como principais objetivos desenvolver a sensibilidade artística da 

criança e o seu conhecimento do mundo, através da exploração das obras dos artistas. Pretende-se 

evidenciar o papel da arte nas aprendizagens relacionadas com o estudo das sociedades e das culturas, 

uma vez que os artistas, através da sua arte, evidenciam como se vivia num certo período de tempo. Deste 

modo, esta atividade desafiadora e motivadora, através da recriação de coleções de arte, procura aliar a 

arte e a diversão para o desenvolvimento de competências transversais ao currículo.  

The main objective of this learning scenario is to develop the child's artistic sensitivity and knowledge of 

the world, through the exploration of artworks. In this activity, it is intended to highlight the role of art in 

learning related to the study of societies and cultures, since artists, through their art, show how they live 

in a certain period of time. In this way, this challenging and motivating activity, through the re-creation of 

art collections, seeks art and fun for the development of curriculum transversal skills. 

Palavras-chave 

Arte; artistas; aprendizagem; conhecimento do mundo. 

Índice 

Índice  

Tema TIC, História, Sociedade, Cultura e Artes Visuais. 
 

Tópico Expressão artística: desenvolvimento da sensibilidade artística, da expressão e da 
criação; improvisação e interpretação de papéis (role play). 
Estudo do Meio: identidade, entendimento das tradições e das culturas; construção 
da identidade pessoal e social. 
Português: produção de texto. 
TIC: utilização responsável das TIC para a investigação, seleção e tratamento de dados. 
 

Idade dos 
alunos 

1º Ciclo do Ensino Básico (8-10 anos) 

Tempo de 
preparação 

2 horas 

Tempo de 
lecionação 

11 h 15 min 



 
 

 

A carga horária será repartida pelo mês do artista (em cada mês Podemos ter um tema com sugestões de 
atividades). 

Índice  

Outros 
materiais 
didáticos 
online  

• Padlet (para o registo e partilha com a turma da obra de arte selecionada); 

• VanGoYourself https://vangoyourself.com/ 

• Popplet/MindMup 

• Realidade Aumentada (HP Reveal) 

• Culture Collage https://www.zenlan.com/collage/ 

• https://en.actionbound.com/bound/journeeseuropeennesdupatrimoine  

Outros 
materiais em 
modo offline 

Papel e lápis, tablet. 

Recursos 
Europeana 
utilizados 

• European Art  
https://www.europeana.eu/en/collections/topic/47-painting 

• Aplicações Art Stories Faces  
https://pro.europeana.eu/data/art-faces 
https://www.europeana.eu/mt/galleries 

Licenças 

Attribution CC BY 

Integração no currículo 

Desenvolvimento da sensibilidade do aluno, para abrir horizontes e trabalhar competências cognitivas, 

afetivas, sociomorais e artísticas. Expressão oral, Expressão Dramática (improvisação, role play). Atitudes 

críticas, refletidas e responsáveis no uso de tecnologias, ambientes e serviços digitais; competências de 

pesquisa e de análise de informação online; capacidade de comunicar de forma adequada, utilizando 

meios e recursos digitais; criatividade, através da exploração de ideias e do desenvolvimento do 

pensamento computacional com vista à produção de artefactos digitais. 

Objetivo da aula 

Educação pela Arte: desenvolvimento da forma de expressão do aluno, da sua criatividade e imaginação, 

e da aprendizagem de competências a nível cognitivo, afetivo, social e cultural, bem como o trabalho 

colaborativo, a perceção cognitiva e sensorial. 

Resultado da aula 

Proporcionar à criança um conjunto de sensações e experiências, no que diz respeito à sua capacidade de 

expressão (das suas emoções e visões), apreciação e contemplação, tendo em vista a estimulação e 

enriquecimento do racional. Apresentar os resultados dos projetos a outros elementos da comunidade 

escolar (professores, alunos, diretor da escola). 

Tendências 

Aprendizagem baseada em projeto; Aprendizagem centrada no aluno; Aprendizagem cooperativa; 

Programa educativo lúdico (Edutainment). 

https://vangoyourself.com/
https://www.zenlan.com/collage/
https://en.actionbound.com/bound/journeeseuropeennesdupatrimoine
https://www.europeana.eu/en/collections/topic/47-painting
https://pro.europeana.eu/data/art-faces
https://www.europeana.eu/mt/galleries


 
 

 

A carga horária será repartida pelo mês do artista (em cada mês Podemos ter um tema com sugestões de 
atividades). 

Competências do século XXI 

A atividade pretende diversificar o trabalho desenvolvido, em termos de estratégias, dinâmicas e 

recursos, potencializando, sempre que possível, os dispositivos tecnológicos disponíveis. O saber-ser, 

saber-fazer e saber-estar constituem elementos importantes nesta atividade, tendo por base os desafios 

do século XXI. Associada a este objetivo aparece a necessidade de uma prática pedagógica baseada nos 4 

C’s: critical thinking, creativity, collaboration, communication. 

Atividades: o mês do artista 

Nome da atividade Procedimento Tempo 

 
VanGoYourself 

Escolher a obra de arte e fazer a sua interpretação 
(https://vangoyourself.com/). Preparar os recursos necessários e, no 
dia seguinte, tirar a fotografia e fazer o upload no site. 

45 min 

Padlet Publicar no mural online a escolha do grupo. Deve contemplar um  
texto a justificar a escolha. 

30 min 

Popplet/MindMup Construir de um mapa mental sobre o que transmite a obra de arte, 
na perspetiva individual e de grupo (resposta às perguntas: o que 
acontece nessa obra de arte? Na vossa opinião, o que poderia estar a 
pensar o artista?). 

30 min 

Trabalho de 
projeto I 

Pesquisar na internet sobre o artista e sobre o quadro selecionado 
(resposta às questões: Quem é o artista? Onde nasceu? O que 
conseguiste descobrir sobre essa obra de arte? Se pudesses fazer três 
questões ao artista, quais seriam?). Encontrar outras obras do artista 
na página da Europeana Art. 

2h 

Comunicação e 
exposição dos 

trabalhos 

Apresentar o projeto, partilhar de descobertas e discutir em grande 
grupo. Pequena peça de teatro, a iniciar com a pose de cada obra de 
arte (o que poderá ter acontecido depois?) 

1h30 

 
Trabalho de 

projeto 
Art Stories Faces 

Explorar a aplicação Art Stories Faces livremente. Escolher uma 
pintura e desenvolver um projeto de investigação sobre a obra, o 
artista e a sua cidade natal (o país onde nasceu, monumentos, outros 
artistas importantes que nasceram no mesmo país (pintura, escultura, 
música), gastronomia típica…) 

 
4h 

ReCriarte Recriar livremente a pintura selecionada (disponibilizar diferentes 
recursos). 

 

Realidade 
Aumentada (HP 

Reveal) 

Fazer um vídeo para apresentar o trabalho através da realidade 
aumentada (ao apontar para a obra recriada, acedem ao vídeo 
realizado. 

1h 

Exposição Fazer uma exposição de acesso à comunidade educativa. 15 min 

European 
Scavenger Hunt 

Actionbound 

Fazer uma caça ao tesouro para consolidar as aprendizagens 
desenvolvidas com os projetos de cada grupo. 

45 min 

 

https://vangoyourself.com/


 
 

 

A carga horária será repartida pelo mês do artista (em cada mês Podemos ter um tema com sugestões de 
atividades). 

Avaliação 

Avaliar a performance de cada grupo na dramatização da obra de arte selecionada, expressões faciais e 

recursos utilizados. Avaliação dos projetos desenvolvidos (pesquisa, investigação, planificação, 

descobertas e qualidade do resultado final). 

Avaliação transversal: capacidade para efetuar uma pesquisa (selecionar e compilar informação); 

capacidade para utilizar ferramentas digitais; capacidade para comunicar (escutar ativamente e expressar 

sentimentos e ideias); pensamento crítico (refletir sobre a aprendizagem; justificar argumentos). 

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

Feedback dos alunos 

Através da ferramenta de comunicação utilizada (Padlet), nas atividades de discussão em grande grupo 

(comunicação dos projetos desenvolvidos). 

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

