
 

 

Cenário de Aprendizagem Europeana 
 

Título   

Let’s Synergise! 

Autor(es)  

Paula Piscarreta 

Resumo 

Uma pintura das Coleções Europeana (retratando um contexto de afetividade e de partilha de um 

“saber”/”saber fazer”) é usada para promover a comunicação em língua estrangeira e o trabalho 

colaborativo, visando aumentar nos alunos o sentido de pertença, de entreajuda, de respeito e de 

tolerância face à diferença, e aprofundar a consciência da importância do contributo individual para o 

desempenho do grupo e da relevância do grupo para o desenvolvimento individual. 

A painting from Europeana Collections (portraying a context of affection where knowledge is imparted 

and ability is demonstrated) is the resource used to boost communication in a foreign language and 

collaboration in order to foster in the students a sense of belonging, helpfulness, respect and tolerance 

towards who/what is different, and make them more aware of the worth their contributions as 

individuals can have to the collective performance as well as the relevance of the group to the individual 

development.  

Palavras-chave 

Família, escola, amigos, aprendizagem, cooperação 

Índice 

Índice  

Tema Inglês (níveis A2.1 – B1.1 do QECR) 

Tópico Aprender-Fazer-Ser com os outros 

Idade dos 
alunos 

13-15 anos 

Tempo de 
preparação 

240 minutos (pelo menos) 

Tempo de 
lecionação 

200 minutos (4 aulas x 50 min.) 

Outros 
materiais 
didáticos 
online  

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

• Anexos 3 e 4 (a disponibilizar aos alunos na plataforma Moodle) 

• Email da turma 

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

Outros 
materiais em 
modo offline 

• Caderno diário, caneta, lápis 

• Quadro branco e caneta ou quadro e giz 

• Computador , projetor, tela 

• Anexos 1 /2 e questionários de autoavaliação (grupo/individual)  

Recursos 
Europeana 
utilizados 

• Pintura intitulada “Two Girls at the Piano” (Public Domain) em: 
https://www.europeana.eu/pt/item/90402/SK_A_3682 

 

Licenças 

Atribuição CC BY 

Integração no currículo 

O tópico deste cenário de aprendizagem integra-se no currículo nacional através das Aprendizagens 

Essenciais definidas para os alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico em articulação com o Perfil dos Alunos 

à Saída da Escolaridade Obrigatória. Assim: 

- Áreas Temáticas (transversais): atividades escolares e de lazer; situações quotidianas; hábitos; planos 

para o futuro. 

- Competência Comunicativa (transversal): compreensão oral/escrita; interação oral/escrita; produção 

oral/escrita. 

- Competência Intercultural: 

• 7.º ano:  conhecer, com algum pormenor, o seu meio e identidade; estabelecer comparações 

entre as suas vivências e as dos outros. 

• 8.º ano: identificar personalidades do meio artístico; reconhecer a diversidade como uma 

oportunidade de aprendizagem. 

• 9.º ano: reconhecer personalidades do meio artístico; identificar e emitir opinião sobre 

transformações do modo de estar e viver. 

- Competência Estratégica (transversal): comunicar eficazmente em contexto; trabalhar e colaborar em 

pares e pequenos grupos; utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto; 

pensar criticamente; relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em contexto. 

Objetivo da aula 

• Promover a comunicação em Inglês. 

• Estimular o pensamento nas vertentes reflexiva, crítica e criativa. 

• Desencadear a interação entre os alunos para partilha de ideias e de conhecimento tendo em 

vista um produto final. 

• Fomentar/aprofundar a consciência da importância do contributo individual para o desempenho 

do grupo e do valor do trabalho em grupo para o desenvolvimento individual. 

•  Reforçar os laços de boa convivência e de colaboração em sala de aula. 

• Desenvolver a capacidade de autoavaliação. 

https://www.europeana.eu/pt/item/90402/SK_A_3682
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Resultado da aula 

1. Aula 1: conversação e reflexão, em grupo, sobre um recurso artístico não verbal, extraindo dele 

mensagens e significados mais profundos (anexo 2); autoavaliação de grupo. 

2. Aula 2: apresentação oral ao grupo-turma do produto da análise feita em pequenos grupos (com base 

no anexo 2); autoavaliação de grupo. 

3. Aula 3: identificação pessoal com a obra de arte, revendo-se na atitude de alguma das duas figuras 

retratadas, de ambas ou de nenhuma delas (anexo 4), e ilustração criativa da resposta a partir do 

próprio recurso artístico; autoavaliação individual. 

4. Aula 4: feedback do trabalho realizado; pontos de melhoria. 

Tendências 

Aprendizagem Centrada no Aluno: colocar os alunos e as suas necessidades no centro do processo de 

aprendizagem. 

Aprendizagem entre Pares: os alunos aprendem com os seus colegas e trocam feedback entre si. 

Aprendizagem Colaborativa: forte ênfase no trabalho de grupo.  

Materiais pedagógicos: mudança de manuais escolares para recursos Web e livros de acesso público. 

Sala de Aula Invertida: os alunos adquirem os conceitos básicos sobre a matéria em casa e na sala de 

aula, refletem, debatem e desenvolvem essa matéria.  

Aprendizagem Móvel: acesso ao conhecimento através de smartphones e tablets. Significa aprender a 

qualquer hora e em qualquer lugar. 

Snack Learning (Conteúdos fragmentados): fragmentar os conteúdos em pequenos blocos atraentes, em 

vez de formatos de aprendizagem mais longos. 

Assistente Virtual de Aprendizagem: aprendizagem a pedido. Os alunos procuram ajuda online quando 

necessário. 

Avaliação: mudança da ênfase de "o que sabe" para "o que pode fazer". 

Competências do século XXI 

Este cenário de aprendizagem assenta na promoção de dinâmicas de comunicação e de colaboração 

entre os pares para o desenvolvimento do pensamento crítico e do pensamento criativo, por um lado, e 

de competências sociais, de responsabilidade e de liderança, por outro, recorrendo a materiais 

disponíveis online cujo acesso implica  o recurso à literacia digital. 

Atividades 
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Nome da 
atividade 

Procedimento Tempo 

1. 
Brainstormi

ng 
a partir de 

uma pintura 
 
 

Aula 1 
1. Explicar aos alunos que: 
a)  vão ver uma pintura do século XIX de um pintor holandês (Jacob Maris); 
b) vão pensar, individualmente, em palavras para responder à pergunta: 
“What is the painting about?”; vão depois partilhar essas palavras com o 
colega de carteira e, por fim, com a turma; 
c) no seu caderno diário, vão registar a pergunta, a sua resposta e, depois, a 
resposta dos colegas (apenas o que for diferente da sua própria resposta).  
 
2. Projetar a imagem durante alguns segundos (anexo 1/pág.10): 
https://proxy.europeana.eu/90402/SK_A_3682?view=https%3A%2F%2Flh5.
ggpht.com%2Fc4WIH5yB7ANrQa6ZfgGgHCzThuXyIeVecl18CaL1WK0n0jGc6
7NeN8VAzLza4oO8f45wD2qCj2tCC75W4H4_O9RAGsA%3Ds0&disposition=i
nline 
  
3.Pedir aos alunos que realizem a atividade individualmente e depois em 
pares. Dar um tempo limite. Apoiar os alunos sempre que necessário. 
 
4. Solicitar aos alunos que partilhem a sua resposta com a turma. Registar 
as palavras no quadro. Tirar conclusões (oralmente), se possível. Por 
exemplo: “Most students think the painting is about… A few think it is 
about… “ 
 

10 min 

2. 
Compreensã

o 
de  

uma pintura 
em grupo 

5. Explicar aos alunos que: 
a) vão trabalhar em grupos de 4 e que vão ser agrupados por sorteio. Cada 
aluno tirará um tirinha de papel à sorte com uma palavra escrita (pode ser 
“a colour”, “a family relationship”, “a musical instrument”, etc). 
b) vão voltar a ver a mesma pintura para aprofundarem a sua compreensão 
a partir de um conjunto de perguntas em que irão pensar e a que 
responderão em grupo (anexo 2/pág.11). 
c) o resultado do trabalho de grupo será apresentado oralmente à turma na 
próxima aula. 
 
6. Formar os grupos, juntando os alunos por categorias de palavras. 
 
7. Distribuir uma folha de trabalho com as perguntas por cada aluno e 
explicar o seu conteúdo. 
 
8. Projetar a imagem da pintura (anexo 1/ pág.10). 
 
9. Estabelecer um tempo limite para os grupos debaterem e registarem as 
suas respostas em inglês. Apoiar os grupos sempre que necessário. 
 
10. Avaliação de grupo I: entregar um questionário por grupo para 

35 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://proxy.europeana.eu/90402/SK_A_3682?view=https%3A%2F%2Flh5.ggpht.com%2Fc4WIH5yB7ANrQa6ZfgGgHCzThuXyIeVecl18CaL1WK0n0jGc67NeN8VAzLza4oO8f45wD2qCj2tCC75W4H4_O9RAGsA%3Ds0&disposition=inline
https://proxy.europeana.eu/90402/SK_A_3682?view=https%3A%2F%2Flh5.ggpht.com%2Fc4WIH5yB7ANrQa6ZfgGgHCzThuXyIeVecl18CaL1WK0n0jGc67NeN8VAzLza4oO8f45wD2qCj2tCC75W4H4_O9RAGsA%3Ds0&disposition=inline
https://proxy.europeana.eu/90402/SK_A_3682?view=https%3A%2F%2Flh5.ggpht.com%2Fc4WIH5yB7ANrQa6ZfgGgHCzThuXyIeVecl18CaL1WK0n0jGc67NeN8VAzLza4oO8f45wD2qCj2tCC75W4H4_O9RAGsA%3Ds0&disposition=inline
https://proxy.europeana.eu/90402/SK_A_3682?view=https%3A%2F%2Flh5.ggpht.com%2Fc4WIH5yB7ANrQa6ZfgGgHCzThuXyIeVecl18CaL1WK0n0jGc67NeN8VAzLza4oO8f45wD2qCj2tCC75W4H4_O9RAGsA%3Ds0&disposition=inline
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Nome da 
atividade 

Procedimento Tempo 

balanço/avaliação do trabalho realizado (consultar secção “Avaliação”/ 
pág.8). 
 
11. No final, recolher as folhas (anexo 2) e os questionários da avaliação 
para leitura/análise posterior do(a) professor(a). 
 
12. Explicar aos alunos que: 
a) a pintura de Jacob Maris se encontra disponível nas Coleções da 
plataforma Europeana; 
b) na plataforma Moodle da escola encontram orientações detalhadas para: 
(1) chegarem até à pintura de Jacob Maris, (2) descobrirem o seu 
verdadeiro nome e (3) descarregarem a imagem. Trata-se de uma tarefa 
para casa (anexo 3/pág. 12).  
c) Em caso de necessidade, os alunos podem colocar as suas dúvidas, 
através, por exemplo, do email da turma, devendo definir-se previamente 
dia+período de tempo para o fazer. 
 

 
 
 
 

 
 

5 min 

3. 
 À procura 
da pintura 
de Jacob 
Maris na 

Europeana 
 

Em Casa (Parte I) 
 
13. Realização da atividade (anexo 3): os alunos podem fazer a atividade 
individualmente ou com outros colegas. 

 
Sem 

limite 
de 

tempo 

4. 
Apresentaçã

o oral  
dos 

trabalhos  
de grupo 

Aula 2 
14.Conferir o nome original da pintura:“Two Girls at the Piano”. 
 
15. Explicar aos alunos que: 
a) cada grupo vai fazer a apresentação oral do trabalho da aula anterior; 
b) vai ser dado tempo para que cada grupo prepare a sua apresentação 
(dividindo a informação pelos elementos do grupo, definindo uma 
estratégia de apresentação, ensaiando). Os alunos poderão ter consigo uma 
folha (anexo 2) durante a apresentação oral.  
 
16. Devolver  aos alunos as folhas da aula anterior (anexo 2). 
 
17. Apresentação oral do trabalho de cada grupo à turma. 

 
18. Avaliação de grupo II: entregar um questionário por grupo para 
balanço/avaliação do trabalho realizado (consultar secção “Avaliação”/ 
pág.8). Depois de preenchidos, recolher os questionários para 
leitura/análise posterior pelo(a) professor(a). 
 
19. Remeter os alunos para o documento na plataforma Moodle (anexo 

 
15 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 min 

 
 

 
 
 
 

5 min 
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Nome da 
atividade 

Procedimento Tempo 

4/pág.13), para ser trabalhado em casa; explicar a sua finalidade.  
Em caso de necessidade, os alunos podem colocar as suas dúvidas através, 
por exemplo, do email da turma, devendo definir-se previamente 
dia+período para o fazer. 
 

5. 
 

Identificação 
com a 

pintura 
 

Em Casa (Parte II) 
 
20. Realização de uma atividade dividida em duas partes para apresentação 
na aula seguinte (anexo 4): 
 
1.ª Parte 
a) Cada aluno vai decidir com qual das figuras da pintura de Jacob Maris se 
identifica (em termos de atitude) e justificar a sua escolha (digitalmente ou 
à mão). 
b) Na sua resposta, os alunos podem usar informação registada na folha do 
trabalho de grupo (anexo 2) e também acrescentar outros elementos. 
 
2.ª Parte 
c) A seguir, os alunos vão poder ilustrar a sua resposta usando a imagem da 
pintura de Jacob Maris (já descarregada da plataforma Europeana na Parte I 
do trabalho “Em casa”/pág.5), à qual poderão acrescentar os elementos 
verbais e não verbais que quiserem e como quiserem (digitalmente e/ou à 
mão).  
 
21. Depois de concluídas as duas partes, o trabalho (em suporte de papel) 
deve  ser colocado numa “mica” para apresentação à turma na aula 
seguinte. 
 

 
 

Sem 
limite 

de 
tempo 

6. 
Apresentaçã

o do 
trabalho 

individual 

Aula 3 
22. Os alunos partilham com os colegas os seus trabalhos individuais: 
a)  cada aluno lê em voz alta a sua resposta; 
b) todos os trabalhos são expostos na sala de aula para que todos possam 
circular pelo espaço e apreciar as ilustrações e os trabalhos por inteiro. 
 
23. Tirar conclusões (oralmente): com quem se identificaram mais/menos 
os alunos e o (possível) significado da tendência manifestada pela maioria 
dos alunos para definição de um (possível) perfil de grupo-turma (por 
exemplo: muito/pouco autónomo; com muita/pouca iniciativa; com 
muita/pouca capacidade de liderança). 
 
24. Avaliação individual: entregar um questionário para balanço/avaliação 
do trabalho realizado (consultar secção “Avaliação”/pág.8).  
 
25. O(A) professor(a) recolhe os trabalhos e os questionários individuais 

 
25 min 
 
 
 
 
15 min 

 
 
 
 
 

10 min 
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Nome da 
atividade 

Procedimento Tempo 

para leitura/análise posterior. 

7. 
Feedback  

do trabalho 
realizado 

 

Aula 4 
 
26. Divulgação (pelo/a professor/a) dos resultados globais da avaliação 
feita pelos grupos, indicando os aspetos positivos e as dificuldades 
sentidas, e o nível com que os alunos se autoavaliaram.  

• Breve reflexão com os alunos sobre o(s) aspeto(s) relevante(s) a 
melhorar em futuros trabalhos de grupo. 

 
 27. Divulgação (pelo/a professor/a) dos resultados globais da avaliação 
individual, indicando os aspetos positivos e as dificuldades sentidas, e a 
percentagem de níveis com que os alunos se autoavaliaram.  

• Breve reflexão com os alunos sobre o(s) aspeto(s) relevante(s)  a 
melhorar em futuros trabalhos individuais. 

 
(Nota: os questionários dos grupos serão digitalizados, compilados e 
disponibilizados na plataforma Moodle. Os questionários individuais serão 
entregues aos alunos.) 
 
28. Divugação dos resultados globais da avaliação feita pelo(a) professor(a) 
em relação ao trabalho de grupos e ao trabalho individual (com base na 
sua observação de aula/registos: consultar “Comentários do 
professor”/pág. 9). 
 
(Nota: será partilhado no Moodle um documento-síntese com todos os 
dados abordados – aspetos positivos, dificuldades sentidas e pontos de 
melhoria quer em grupo quer individualmente). 
 
29. Apresentação (e partilha no Moodle) de um documento de trabalho 
para casa com o levantamento de alguns dos erros de escrita 
assinalados/detetados (quer nos trabalhos de grupo, quer nos trabalhos 
individuais) para que os alunos possam refletir sobre eles e procurar 
soluções. Será dado um prazo de realização. Posteriormente, será 
partilhado no Moodle um documento com a correção para que os alunos 
possam comparar as soluções com o seu trabalho e esclarecer dúvidas 
posteriormente. 
 

 
 

45 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 min 

  
FIM 
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Avaliação 

1. Avaliação Formativa (de grupo) 
     Os alunos respondem por escrito a um pequeno questionário. Por exemplo: 
 

• Elementos do grupo: ___________________... (indicar o nome dos alunos) 

1.1.  Avaliação de grupo I: compreensão de uma pintura em grupo (ponto n.º 10 dos 

“Procedimentos”) 

  
(1)“Muito”, (2)“Pouco” ou  (3)“Nada”?  Justificar com  1 ou 2 exemplos. 
 
1. O grupo usou a língua estrangeira para comunicar?   __________, porque _________... 
2. O grupo respeitou as regras da comunicação?   __________, porque _________ … 
3. O grupo esforçou-se por pensar com rigor e criatividade?  __________, porque _________... 
4. O grupo respeitou sempre as opiniões de cada colega? __________, porque _________... 
5. O grupo está satisfeito com o trabalho realizado?   __________, porque _________... 
 
Globalmente, o grupo avalia o seu trabalho com nível   _____________ (Indicar um nível de 1 

a 5) 

 
1.2. Avaliação de grupo II: apresentação oral do trabalho de grupo (ponto n.º 18 dos 

“Procedimentos”) 

 
(1)“Muito”, (2)“Pouco” ou  (3)“Nada”? Justificar com 1 ou 2 exemplos. 
 
1. O grupo conseguiu organizar-se para a apresentação oral?  _________, porque _________... 
2. O grupo fez a apresentação oral que planeou?  _________, porque _________... 
3. O grupo está satisfeito com o trabalho realizado?   __________, porque _________... 
 
Globalmente, o grupo avalia o seu trabalho com nível  _____________ (Indicar um nível de 1 a 

5) 

 
2. Avaliação Formativa (individual) 
    Cada aluno responde por escrito a um pequeno questionário. Por exemplo: 
 

• Nome do aluno: ____________________________________________ 

 

2.1. Avaliação individual: apresentação do trabalho individual “Identificação com a pintura”   
           (ponto n.º 24 dos “Procedimentos”) 

 
 
(1)“Muito”, (2)“Pouco” ou  (3)“Nada”? Justificar com 1 ou 2 exemplos. 
 
1. O trabalho de grupo ajudou-me na 1.ª parte (escrita)?  __________, porque _________... 
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2. A 2.ª parte (ilustração) foi desafiante?    __________, porque _________ … 
3. Li adequadamente a minha resposta?     __________, porque _________ … 
4. Estou satisfeito(a) com o meu trabalho?   __________, porque _________ … 
 
Globalmente, avalio o meu trabalho com nível    _____________ (Indicar um nível de 1 a 

5) 

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

Feedback dos alunos 

O feedback dos alunos e a análise do mesmo irá basear-se nas respostas aos questionários (de grupo e 

individuais) integrados na Secção “Avaliação”/pág.8. Essas respostas foram dadas na parte final de cada 

uma das três primeiras aulas (pontos n.ºs 10, 18 e 24 dos “Procedimentos”) e irão constituir a base de 

trabalho da aula 4 (Feedback do trabalho realizado).  

Assim, neste ponto (Feedback dos alunos), poderá ser integrado o “documento-síntese” (consultar a 

“Nota” do n.º 28 dos “Procedimentos”/pág.7) com todos os dados já sistematizados: aspetos positivos, 

dificuldades sentidas e pontos de melhoria do trabalho em grupo e individual.  

Comentários do professor 

A planificação deste conjunto de quatro aulas não foi (ainda) levada à prática. Por isso, não existem 

elementos de avaliação.  

No entanto, em termos da (auto)avaliação do(a) professor(a), poderão considerar-se, por exemplo, os 

seguintes instrumentos de trabalho feitos a partir dos inquéritos aos alunos: 

• Para apreciação do trabalho de grupo 

Globalmente, o grupo… 
Fraco Insuf. Suf. Bom M.Bom 

4 8 12 16 20 

1. usou a língua estrangeira para comunicar.      

2. respeitou as regras da comunicação.      

3. esforçou-se por pensar com rigor e criatividade.      

4. respeitou  as opiniões de cada colega.      

5. preparou e fez a sua apresentação oral.      

 

• Para apreciação do trabalho individual 

Globalmente, o aluno… 
Fraco Insuf. Suf. Bom M.Bom 

5 10 15 20 25 

1. revelou capacidade ao nível da escrita em LE.      

2. revelou criatividade na 1.ª parte do trabalho (Escrita).      

3. revelou criatividade na 2.ª parte do trabalho (Ilustração).      

4. apresentou (lendo) adequadamente  o seu texto à turma.      
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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 

Anexo 1 - BRAINSTORMING (Think/Pair/Share) – Aula 1 

 

This is a painting by a Dutch painter called Jacob Maris, who lived in the 19th century. 

 

What is the painting about? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europeana.eu/pt/item/90402/SK_A_3682 

(Public Domain) 

 

 

 

 

 

https://www.europeana.eu/pt/item/90402/SK_A_3682
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Anexo 2 - FINDING OUT MEANINGS (Group work) – Aulas 1/2 

 

Look carefully at the painting by Jacob Maris.  
Discuss it with your mates. Listen to them and share your ideas respecting each other’s opinions. 
 

 

1.  Who are the two girls? 

_____________________________________________________________________________________ 

 2. How old are they? 

_____________________________________________________________________________________ 

 3. Where are they? 

_____________________________________________________________________________________ 

 4. What are they doing? Why? 

The  girl in the long dress  (be + verb + ing + ...) 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

The  girl in the short dress (be + verb + ing + ...) 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. Use adjectives to describe the attitude of each girl(1) (for example: interested, caring, autonomous, 

dependent...). 

The little girl is... The girl who looks older is... 

(adjectives) 
 
 

(adjectives) 
 

(1 Para apoio,  poderá ser facultada à parte uma listagem de adjetivos: ou só com adjetivos adequados 

ao contexto ou com mistura de outros adjectivos.) 

6.  What message can you get from this painting? 

_____________________________________________________________________________________

________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

  

7. What  title would you give this work of art? 
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_____________________________________________________________________________________ 

 

8. How do you like Maris’s painting? (You can answer “like”, “don’t like” or both.) 

We like it because... We don’t like it because... 

it 
 

it 
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Anexo 3 - LOOKING FOR JACOB MARIS’S PAINTING ON EUROPEANA – Em Casa (Parte 1) 

 

Hi, everyone! 

Read the instructions bellow carefully... 

And follow them to find out the name of Jacob Maris’s painting. Good luck! ☺ 

 

INSTRUCTIONS 

1.  Go to Europeana Collections through this link:  https://www.europeana.eu/pt/collections 

• How many Collections can you see? Count them: 1, 2, 3, 4... 

• Can you read out their names?... 

• Choose the Collection whose name starts with the 13th letter of the alphabet: a, b, c, d... 

• But PAY ATTENTION! There are 4 Collections whose names start with that letter.  

• The name of the right Collection is related to what the tall girl is doing at the piano.  

• Got it? Click on it. 

 

2. Now that you have entered the right Collection, go down the page until you find the Section “Explore 
Music editorial”.  Got it?  

• Good! In this Section, there are Blogs, Exhibitions and  Galleries. 

• Choose a Gallery. But... 

• PAY ATTENTION! There are four Galleries. Which is the right one?... 

• Well, choose the Gallery whose name starts with  the same letter of the Collection name. 

• Got it? Click on it. 

 

3. Congratulations! You did it.  

• Now you are at a page called “Music in paintings”. 

• There are 39 paintings. Have  a look at them... 

• Can you see Jacob Maris’s painting?... 

• What’s it called?... 

• Excellent! Don’t forget it. 

 

4.  Click on Maris’s painting. 

• On this new page there is some information about the painting.  

• You can see the painting in a bigger size. Click on “Ver imagem”. 

• You can download it if you  click on “Descarregar”. 

• Please, download the picture (to be used later on)... Well done! 

• This picture is classified as “Public Domain”. It means that you are free to copy and modify it. 

https://www.europeana.eu/pt/collections
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Anexo 4 - I IDENTIFY WITH...  (Individual work) – Em Casa (Parte 2) + Aula 3 

 

1. Choose the person in Jacob Mari’s painting whose attitude you identify with.  

2. Justify your choice (to help you, use the information on the group worksheet).  

 

My name’s _____________________. I identify with (choose one of the options below) 

_____________________ 

 

the short girl the tall girl both girls none of the girls 

 

because ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Now: 

a) Insert Mari’s painting into this box.   

b) Add something new to it in 

accordance with what you have written 

above (you can draw, copy and paste a 

picture/photo of yours, add a comment 

or a speech bubble, etc.).  

c) Then, give this new painting a new 

title.   

      Be creative and enjoy yourself! ☺ 

 

New title: 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 


