
 

 

Cenário de Aprendizagem Europeana 
 

Título    

Descrição de artefactos arqueológicos. 

Autor(es) 

Susana Andreia Nunes 

Resumo 

Neste cenário os alunos deverão ser capazes de aplicar os conhecimentos sobre tecnologia e morfologia 

de artefactos arqueológicos. Com base em parâmetros tecnológicos e morfológicos concretos, os alunos 

devem pesquisar imagens de artefactos arqueológicos na Europeana e descrever de forma 

pormenorizada as suas partes fundamentais. Esta descrição é feita com no ThingLink, com recurso a 

etiquetas multimédia, que permitem apresentar os aspetos particulares de um todo. Como produto final 

pretende-se uma coleção colaborativa de vários artefactos arqueológicos. 

In this learning scenario, students should be able to apply knowledge about technology and morphology 

of archaeological artefacts. Based on specific technological and morphological parameters, students 

should search for images of archaeological artefacts on Europeana web portal and describe their 

fundamental parts in detail. This description is made with the ThingLink, using multimedia tags, which 

allow to present the particular aspects of a whole. As a final product, a collaborative collection of various 

archaeological artefacts is created. 
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Índice 

Índice  

Tema 
Técnicas de investigação em Arqueologia: módulo de Análise de Materiais 
Arqueológicos 

Tópico Descrição de artefactos arqueológicos cerâmicos 

Idade dos 
alunos 

15-19 

Tempo de 
preparação 

2 horas 

Tempo de 
lecionação 

4 horas 

Outros 
materiais 
didáticos 
online  

ThingLink - https://www.thinglink.com/ 

Outros  

https://www.thinglink.com/
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Índice  

materiais em 
modo offline 

Manual 1 e 2 do módulo de Análise de Materiais Arqueológicos. 

Recursos 
Europeana 
utilizados 

Exemplos de pesquisas sobre esta temática 

• https://www.europeana.eu/pt/collections 

• https://www.europeana.eu/pt/collections/topic/80-archaeology 

• https://www.europeana.eu/pt/collections/topic/31-ceramic 

• https://www.europeana.eu/pt/collections/topic/212-paleolithic 

• https://www.europeana.eu/pt/collections/topic/209-bronze-age 

• https://www.europeana.eu/pt/collections/topic/210-iron-age 

• https://www.europeana.eu/pt/collections/topic/211-neolithic 

Licenças 

Attribution CC BY 

Integração no currículo 

No final do curso profissional de Assistente de Arqueólogo os alunos deverão ser capazes de descrever 

materiais arqueológicos de características, proveniências e cronologias diversas, sendo este um dos 

objetivos da UFCD 4085 — Análise de materiais Arqueológicos — 

(http://www.catalogo.anqep.gov.pt/UFCD/Detalhe/3586). Com este projeto, os alunos aplicam uma 

série de conceitos que foram sendo adquiridos ao longo do módulo. 

Objetivo da aula 

Os alunos serão capazes de pesquisar imagens de artefactos arqueológicos com características 

tecnológicas e morfológicas específicas e descrever de forma pormenorizada cada um dos seus 

elementos.  

Resultado da aula 

Obter um catálogo interativo e apelativo de diferentes artefactos arqueológicos com características 

tecnológicas e morfológicas distintas. 

Tendências 

Aprendizagem Baseada em Projeto (PBL) 

Aprendizagem entre Pares 

Aprendizagem Baseada na Nuvem 

Ensino Profissional 

Competências do século XXI 

Literacia digital (TIC)- pesquisa na Europeana, utilização do ThingLink. 

Literacia científica – utilização de termos corretos nas descrições 

https://www.europeana.eu/pt/collections
https://www.europeana.eu/pt/collections/topic/80-archaeology
https://www.europeana.eu/pt/collections/topic/31-ceramic
https://www.europeana.eu/pt/collections/topic/212-paleolithic
https://www.europeana.eu/pt/collections/topic/209-bronze-age
https://www.europeana.eu/pt/collections/topic/210-iron-age
https://www.europeana.eu/pt/collections/topic/211-neolithic
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/UFCD/Detalhe/3586
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Língua estrangeira - muitos dos conteúdos estão noutras línguas 

Pensamento crítico – recolher e interpretar imagens que correspondam aos critérios pedidos  

Colaboração e trabalho em equipa 

Atividades 

Nome da 
atividade 

Procedimento Tempo 

Apresentação 
do tema e 
objetivos 

Apresentação dos objetivos do projeto, com recurso a uma 
apresentação em PowerPoint. 

10 m 

Apresentação dos 
recursos 

Apresentação da Europeana e do ThingLink (inclui-se a apresentação 
de um exemplo de uma imagem a obter no final). 

10 m 

Pesquisa e 
seleção das 

imagens 

Os alunos, em pares, deverão explorar os recursos da Europeana e 
selecionar imagens de artefactos arqueológicos com base em 
parâmetros tecnológicos e morfológicos concretos (pesquisa geral e 
através de palavras-chave): 

• um recipiente cerâmico completo com forma aberta 
simples e superfície exterior e interior vidrada; 

• um recipiente cerâmico completo com forma aberta 

simples e superfície com engobe; 

• um recipiente cerâmico completo com forma fechada 

compósita e superfície não vidrada, com asa(s); 

• um exemplar de cerâmica de construção; 

• um objeto lítico talhado; 

• um artefacto vítreo - função utilitária; 

• um artefacto metálico - arma (defesa ou ataque); 

• um artefacto em osso. 

60 m 

Descrição das 
imagens e 

partilha 

Com recurso ao Thinglink, os alunos deverão descrever os artefactos 
arqueológicos selecionados em termos tecnológicos e morfológicos e 
de forma pormenorizada (tipo de lábio, bordo, decoração, 
tratamento de superfície, fabrico, …). 

Cada imagem tem ainda de conter a proveniência do artefacto (sítio 
arqueológico e museu onde se encontra), a sua cronologia e o link 
para a Europeana. 

As imagens devem ser partilhadas numa coleção do ThingLink. 

60 m 

Apresentação 
oral 

Cada par apresenta aos colegas as imagens e as descrições realizadas 
por tipo de artefacto (segundo a ordem apresentada para pesquisa). 

60m 

Discussão 
Simultaneamente vai sendo feita uma avaliação crítica das imagens 
recolhidas e a apresentação das dificuldades. 

--- 
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Avaliação 

A avaliação é feita por rubricas, ao longo das várias etapas, cada uma associada a objetivos de 

aprendizagem/ competências a adquirir, conforme tabela. 

Pretende-se avaliar o processo, os resultados da aprendizagem de diferentes competências e o produto 

final.  

Os objetivos da aprendizagem, ou seja, o que pretendemos que os alunos aprendam/ competências a 

adquirir são dadas a conhecer aos alunos na apresentação do projeto.  

 

Tarefa 
Objetivo da 

aprendizagem 

Níveis de desempenho 

1 (atingiu) 2 (atingiu parcialmente) 3 (não atingiu) 

Pesquisa das 
imagens 

Capacidade de 
desenvolver uma 
pesquisa e 
identificar as 
palavras-chave 

Conseguiu efetuar a 
pesquisa sem dificuldades; 
identificou as palavras-
chave necessárias sem 
ajuda. 

Algumas dificuldades a 
efetuar a pesquisa; foi 
necessária alguma ajuda 
para identificar as 
palavras-chave. 

Muitas dificuldades em 
efetuar a pesquisa; 
muitas dificuldades 
para identificar as 
palavras-chave. 

Seleção das 
imagens 

Desenvolver o 
pensamento crítico 

Conseguiu selecionar as 
imagens com base nos 
critérios pedidos sem 
dificuldades. 

Algumas dificuldades a 
selecionar as imagens; 
necessitou de ajuda em 
alguns momentos. 

Muitas dificuldades em 
selecionar as imagens: 
necessitou de ajuda 
constante. 

Descrição das 
imagens 

Compreensão e 
aplicação de 
conceitos técnicos 
de descrição de 
artefactos 
arqueológicos 

Conseguiu descrever os 
artefactos de forma correta 
e sem dificuldades. 

Algumas dificuldades, 
ultrapassadas com 
alguma ajuda. 

Muitas dificuldades, 
necessitou de ajuda em 
praticamente todas as 
imagens. 

Utilização do 
ThingLink   

Utilização de 
ferramenta digital 
nova 

Facilidade em utilizar. 
Algumas dificuldades ao 
longo da utilização. 

Muitas dificuldades. 

Apresentação 
e discussão 
do trabalho 

Capacidade de 
comunicar 

Apresentou de forma 
dinâmica, com boa postura. 

Apresentou de forma não 
muita clara. 

Não apresentou. 

Reflexão crítica 

Reflete sobre os resultados 
das suas atividades.  

 

Reflete pouco sobre os 
resultados das suas 
atividades. 

Aceita os resultados das 
suas atividades. 

Trabalho de 
pares 

Capacidade de 
desenvolver 
trabalho 
colaborativo 

Trabalha sempre em 
conjunto, divide tarefas e 
partilha responsabilidades. 

Apresenta contributos 
válidos para a atividade do 
grupo. 

Por vezes trabalha em 
conjunto e divide tarefas 
e responsabilidades. 
Apresenta contributos 
pouco válidos para a 
atividade do grupo. 

Trabalha isoladamente 
e não apresenta 
contributos válidos para 
a atividade do grupo. 

Produto final 
Elaboração de um 
catálogo interativo 

Criou o catálogo. Criou o catálogo. 
Não conseguiu criar o 
catálogo. 

 

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

Feedback dos alunos 

N/A 
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Comentários do professor 

N/A 

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. 

Anexo 

 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home

