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Resumo 

Este cenário para o currículo do 5.º ano de escolaridade de inglês, onde são abordados os conteúdos da 

apresentação pessoal, incluindo o nome, apelido, idade, país e nacionalidade e a descrição física, 

personalidade, vestuário e as cores. Neste cenário de aprendizagem os alunos realizam uma pesquisa nos 

links sugeridos e selecionam uma imagem que queiram recriar e descrever. Os alunos escolherão uma 

fotografia de um dos links dados pela Europeana, para recriar e descrever. Em primeiro lugar, farão uma 

apresentação oral e depois produzirão um pequeno texto. 

This scenario for the 5th year of English curriculum, where the contents of the personal presentation, 

including name, surname, age, country, personality and nationality and the physical description, including, 

clothing and colours are covered. In this learning scenario, students open the suggested links to Europeana 

web portal and select an image they want to recreate and describe. They first make an oral presentation 

and then produce a short text. 

Palavras-chave 

Apresentação, descrição física, fotografia, moda, cor 

Índice 

Índice  

Tema Apresentação e descrição física 
 

Tópico • Introdução: nome, apelido, idade, país e nacionalidade 

• Aspecto físico e personalidade 

• Roupas, calçado e acessórios 

• Cores 

Idade dos 
alunos 

9-10 anos 

Tempo de 
preparação 

3 blocos de 50 minutos que incluem a apresentação da plataforma Europeana, a 
realização de pesquisa e a revisão de conteúdos a incluir na apresentação final 

Tempo de 
lecionação 

3 blocos de 50 minutos, que incluem a elaboração do trabalho, o esclarecimento de 
dúvidas e apresentação do produto final à turma 

Outros 
materiais 

• Recreação da imagem selecionada: https://vangoyourself.com/ 

• Exposição do produto final no Padlet 

https://vangoyourself.com/
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Índice  

didáticos 
online  

Outros 
materiais em 
modo offline 

• Student’s book e workbook: What’s up? 5- Texto Editora 

• Telemóvel (câmara fotográfica) 

Recursos 
Europeana 
utilizados 

Pesquisa de imagem nos seguintes links:  

• https://www.europeana.eu/pt/collections/topic/55-fashion 

• https://www.europeana.eu/pt/collections/topic/33-
costume?page=2&view=grid 

• https://www.europeana.eu/pt/galleries/highlights-of-europeana-fashion 

• https://www.europeana.eu/pt/galleries/celebrity-fashion 

• https://www.europeana.eu/pt/collections/topic/48-
photography?page=5&view=undefined 

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

Licenças 

Attribution CC BY 

Integração no currículo 

O cenário de aprendizagem apresentado remete para o currículo do 5.º ano de escolaridade de inglês, 

onde são abordados os conteúdos da apresentação pessoal, incluindo o nome, apelido, idade, país e 

nacionalidade e a descrição física, personalidade, vestuário e as cores. 

Objetivo da aula 

Mobilizar conhecimentos prévios da língua inglesa para comunicar de forma simples em Inglês; 

Reforçar a competência da escrita de textos simples em língua inglesa. 

Resultado da aula 

Os produtos finais incluem a apresentação oral e, posteriormente, escrita da imagem e respetiva recriação 

da mesma e, finalmente, a exposição dos trabalhos num Padlet. 

Tendências 

Pesquisa Visual e Aprendizagem 

BOYD 

Pretende-se que os alunos selecionem a informação visual existente na Europeana e possam recriar um 
cenário seu a partir de uma imagem apresentada, com recurso a uma ferramenta tecnológica disponível 
para o efeito;  
Pretende-se ajudar os alunos a pensar autonomamente, de forma criativa, com trabalho colaborativo e 

com capacidade de comunicação. 

https://www.europeana.eu/pt/collections/topic/55-fashion
https://www.europeana.eu/pt/collections/topic/33-costume?page=2&view=grid
https://www.europeana.eu/pt/collections/topic/33-costume?page=2&view=grid
https://www.europeana.eu/pt/galleries/highlights-of-europeana-fashion
https://www.europeana.eu/pt/galleries/celebrity-fashion
https://www.europeana.eu/pt/collections/topic/48-photography?page=5&view=undefined
https://www.europeana.eu/pt/collections/topic/48-photography?page=5&view=undefined
https://www.europeana.eu/pt/galleries/the-artists-studio
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Competências do século XXI 

- Curiosidade e inovação.  

- Informação e comunicação.  

- Pensamento criativo.  

- Relacionamento interpessoal.  

Atividades 

Nome da 
atividade 

Procedimento Tempo 

Revisão de 
conteúdos da 
língua inglesa 

A docente apresenta uma imagem retirada da plataforma e apresenta 
alguns dados sobre a mesma. 
São feitas questões aos alunos com base nas referidas questões que 
permitam rever os conteúdos que os alunos irão necessitar para elaborar 
as suas apresentações e os seus textos finais. 

50 
minutos 

Apresentação e 
exploração do 
https://vangoy

ourself.com/ 

A docente apresenta a ferramenta em questão. 
Os alunos, divididos em grupos, ou individualmente procuram uma obra 
de arte que possam recriar. Utilizam o seu próprio telefone para o efeito. 
Registo fotográfico com o seu próprio telefone. 
Partilha dos trabalhos criados à turma. 

50 
minutos 

Apresentação e 
exploração da 

Plataforma 
Europeana 

Apresentação da plataforma aos alunos. 
Pesquisa orientada de imagens para início da elaboração dos trabalhos. 
Os alunos podem utilizar o seu próprio telefone ou tablet. 

50 
minutos 

Recriação da 
imagem 

selecionada 

Recriação da imagem selecionada, através do respetivo registo 
fotográfico da mesma, com recurso ao telemóvel. 
Os alunos podem utilizar o https://vangoyourself.com/ para 
apresentação final do trabalho elaborado. 

20 
minutos 

Elaboração da 
apresentação 

oral 

Elaboração individual ou em grupo da apresentação oral da imagem 
selecionada. 

30 
minutos 

Apresentação 
dos trabalhos à 

turma. 
Apresentação dos trabalhos à turma 

50 
minutos 

Produção 
escrita e 

inclusão do 
produto final 
num Padlet 

Produção de um pequeno texto com base na apresentação oral feita 
anteriormente, com apoio da docente. 
Inclusão do produto final (imagem original, imagem recriada e texto) 
num Padlet. 

50 
minutos 

Avaliação 

Os alunos colocam à prova o que aprenderam através da apresentação oral e da produção do texto 
escrito. Feedback da docente sobre o produto apresentado (oral e escrito) de modo a permitir reajustes 
antes da apresentação final no Padlet. 

https://vangoyourself.com/
https://vangoyourself.com/
https://vangoyourself.com/
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Feedback dos alunos 

Autoavaliação e heteroavaliação em dois momentos da realização das atividades – criação e apresentação 
dos produtos finais- diálogo em grupo turma. 

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
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Anexo 

 


