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Resumo 

Através da visualização de fotografias do início do século XX, espera-se aqui obter um ponto de 

comparação entre o que eram os monumentos românicos no início do século XX e o que são hoje em 

pleno século XXI, na região entre Sousa e Tâmega. 

Through the viewing of photographs taken in the early 20th century, we hope to set a comparison point 

between to vision of the Romanesque buildings in the 20th century, and nowadays in the region between 

the Sousa and Tâmega Rivers. 
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Tópico A arte românica em Portugal 

Idade dos 
alunos 

10-16 

Tempo de 
preparação 

1 semana 

Tempo de 
lecionação 

90 minutos teóricos + 16 horas de visita de estudo 

Outros 
materiais 
didáticos 
online  

Uma Rota fundada nas memórias do Românico, que convida a uma viagem 
inspiradora a lugares com História, amadurecida em terra forjada de verde, repleta 
de saberes e sabores. 
www.rotadoromanico.com 

Outros 
materiais em 
modo offline 

- 
 

Recursos 
Europeana 
utilizados 

Arte românica em Portugal  - Monografia 
https://www.europeana.eu/pt/item/10501/bib_rnod_34132?q=Arte%20rom%C3%A
2nica%20#dcId=1584446618072&p=1  

http://www.rotadoromanico.com/
https://www.europeana.eu/pt/item/10501/bib_rnod_34132?q=Arte%20rom%C3%A2nica%20#dcId=1584446618072&p=1
https://www.europeana.eu/pt/item/10501/bib_rnod_34132?q=Arte%20rom%C3%A2nica%20#dcId=1584446618072&p=1
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Licenças 

Atribuição Partilhar de Igual Forma (ShareAlike)  

Integração no currículo 

Este tema poderá integrar-se facilmente no tópico sobre a Fundação de Portugal lecionado no 5º ano do 

ensino básico, assim como para o tópico de Arte Românica para os alunos do ensino secundário que 

frequentem a aula de História da Arte. 

Objetivo da aula 

Perceber que a arte nunca é estática, o que vemos hoje pode ser alterado amanhã em termos 

completamente diferentes. 

Perceber a co-relação e as razão para a mudança do estilo românico para o estilo barroco nas igrejas mais 

isoladas de Portugal. 

Para além disto, os alunos devem desenvolver um sentido de pertença à sua história, tentado assim 

entender qual a origem da sua identidade, baseada na história local. 

Resultado da aula 

No final do conjunto entre aula teórica e visita de estudo, os alunos devem elaborar um relatório, onde 

vai indicar quais as diferenças arquitetónicas verificadas nos monumentos. 

Tendências 

Project-Based Learning 

Outdoor Education 

Competências do século XXI 

Fazem parte deste cenário as seguintes competências: Tomada de decisões e pensamento crítico. 

Atividades 

Nome da 
atividade 

Procedimento Tempo 

O 
Românico 
Português- 
A visão do 
séc. XX 
Entre 
Sousa e 
Tâmega 

Observação de imagens do início do século XX dos monumentos românicos da 
região 

90 
minutos 

Visita de 
Estudo 

Visitas de estudos a monumentos selecionados. 
2 dias  
(2 x 8 
horas) 
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Avaliação 

A avaliação vai ser feita através da observação do comportamento dos alunos nas visitas de estudo, assim 

como pela correção do relatório elaborado pelos mesmos. 

Feedback dos alunos 

Autoavaliação e heteroavaliação em grupo. 

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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