
 

 

Cenário de Aprendizagem Europeana 
 

Título    

A Escrita Não Tem Género 

Autor(es) 

Clara de Macedo Vitorino 

Resumo 

Nos programas de língua e literatura portuguesa, são poucas as autoras que aparecem. Relativamente à 

produção literária anterior ao século XX, é verdade que o número de escritoras é bem inferior ao dos 

homens escritores. Neste trabalho, vamos pesquisar sobre autoras dos séculos XX e XXI que constam dos 

currículos nacionais e vamos procurar informação sobre outras que não constam. Precisamente porque a 

escrita não tem género. 

NOTA: este projeto será lecionado através de videoconferências e em trabalho assíncrono assim todas as 

atividades são feitas online através da aplicação NEARPOD e da Google classroom.  

In Portuguese language and literature programs, few authors appear. Regarding literary production 

before the 20th century, it is true that the number of female writers is much lower than that of male ones. 

With this this learning scenario, we will research authors from the 20th and 21st centuries who appear in 

national curricula and we will look for information about others who do not. Precisely because writing has 

no gender. 

NOTE: this project will be taught through videoconferences and in asynchronous work, so all activities are 

done online through the NEARPOD application and Google classroom. 

Palavras-chave 

Género, literatura do século XX e XXI, igualdade, discriminação, paridade 

Índice 

Índice  

Tema 
Português, História e TIC. 
 

Tópico 

• Literatura portuguesa contemporânea – o papel das mulheres no século XX 
e XXI 

• Paridade 
• Igualdade de direitos e oportunidades 

Idade dos 
alunos 

17-18 anos 

Tempo de 
preparação 

10 horas (é a primeira vez que preparo uma aula desta natureza pelo que o tempo 
investido foi muito maior do que provavelmente será a sua aplicação) 
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Índice  

Tempo de 
lecionação 

2 aulas de 90 minutos síncronas e 1 aula de 90 minutos assíncrona. 

Outros 
materiais 
didáticos 
online  

• Google classroom - https://classroom.google.com 

• Pearltrees - https://www.pearltrees.com/ 

• Google forms - https://www.google.com/forms/about/ 

• Nearpod - https://nearpod.com/ 

Outros 
materiais em 
modo offline 

Manual 
 

Recursos 
Europeana 
utilizados 

Imagens de mulheres no seu quotidiano e a trabalhar: 

• https://www.europeana.eu/pt/search?page=1&view=grid&query=cole%C3%
A7%C3%A3o%20mulheres 

• https://historiana.eu/#/historical-content/source-collections/visual-
representations-of-women-at-work 

 
Mulheres que se destacaram pela luta pela igualdade de direitos ou pela sua 
excelência: 

• https://www.europeana.eu/portal/en/exhibitions/pioneers 

• https://www.europeana.eu/en/galleries/art-by-female-artists 

• https://www.europeana.eu/en/galleries/suffragettes 
 
Cenários de aprendizagem consultados por mim para obter informação para montar 
este cenário 

• https://www.europeana.eu/pt/europeana-classroom/great-women-in-eu-
history 

• https://historiana.eu/#/learning-activity/forbidden-women 
• https://teachwitheuropeana.eun.org/learning-scenarios/women-in-history-

colouring-book-ls-rs-113/ 

Licenças 

Attribution CC BY 

Integração no currículo 

Na introdução às Metas Essenciais refere-se “educação literária não só para conhecimento, leitura e 

apreciação estética de obras portuguesas que constituíram um marco do pensamento e da literatura 

portugueses do século XX, mas também para desenvolvimento de hábitos de leitura;” e na grelha de 

operacionalização destaca-se o seguinte: “Debater, de forma fundamentada e sustentada, oralmente ou 

por escrito, pontos de vista fundamentados, suscitados pela leitura de textos e autores diferentes. 

Desenvolver um projeto de leitura que revele pensamento crítico e criativo, a apresentar publicamente 

em suportes variados.” Por este motivo, pensamos que fazer uma viagem pela história da mulher e pelas 

dificuldades que estas tiveram a nível nacional e internacional para serem reconhecidas com os mesmos 

direitos e capacidades que os homens se adequa perfeitamente a um programa de 12º ano cujos 

conteúdos literários apenas incluem diretamente duas autoras dum universo de 17 autores propostos 

para serem lecionados ao longo do ano letivo. 

https://classroom.google.com/
https://www.pearltrees.com/
https://www.google.com/forms/about/
https://nearpod.com/
https://www.europeana.eu/pt/search?page=1&view=grid&query=cole%C3%A7%C3%A3o%20mulheres
https://www.europeana.eu/pt/search?page=1&view=grid&query=cole%C3%A7%C3%A3o%20mulheres
https://historiana.eu/#/historical-content/source-collections/visual-representations-of-women-at-work
https://historiana.eu/#/historical-content/source-collections/visual-representations-of-women-at-work
https://www.europeana.eu/portal/en/exhibitions/pioneers
https://www.europeana.eu/en/galleries/art-by-female-artists
https://www.europeana.eu/en/galleries/suffragettes
https://www.europeana.eu/pt/europeana-classroom/great-women-in-eu-history
https://www.europeana.eu/pt/europeana-classroom/great-women-in-eu-history
https://historiana.eu/#/learning-activity/forbidden-women
https://historiana.eu/#/learning-activity/forbidden-women
https://teachwitheuropeana.eun.org/learning-scenarios/women-in-history-colouring-book-ls-rs-113/
https://teachwitheuropeana.eun.org/learning-scenarios/women-in-history-colouring-book-ls-rs-113/
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Objetivo da aula 

- Dar a conhecer e usar coleções da Europeana para pesquisar informações relacionadas com o tema das 

aulas; 

- Compreender a importância de trabalhar colaborativamente; 

- Desenvolver as competências em TIC no desenvolvimento de produtos digitais; 

- Compreender a importância da mulher na história e no património cultural para criar um futuro melhor; 

- Promover o reconhecimento e a valorização da igualdade de género em todos os domínios da vida: 

social, profissional, artística, científica… 

- Relacionar o estudo da literatura portuguesa com a vida real, 

- Exprimir, com fundamentação, pontos de vista suscitados por fontes em diversos formatos. 

- Comparar textos de diferentes épocas em função dos temas, ideias, valores e marcos históricos e 

culturais. 

Resultado da aula 

Para este cenário de aprendizagem, teremos dois resultados/produtos: 

1. Criação duma coleção na aplicação Pearltrees sobre 19 escritoras portuguesas que os alunos escolherão 

2. Elaboração de um texto argumentativo individual sobre a polémica da atribuição de cotas para 

mulheres na vida política e nas empresas. 

Tendências 

PBL: Aprendizagem Baseada em Projetos. Os alunos aprendem desenvolvendo um projeto em grupo-

turma, com base numa questão geradora “A escrita não tem género. Onde estão as mulheres?”; 

Aprendizagem móvel: perante a quarentena provocada pela CORONAVIRUS, desenhei uma unidade 

didática que se realiza totalmente através da aplicação “NEARPOD” que permite a usar fontes da web, 

vídeos e informação fornecida pelo professor e desenvolver atividades interativas (quadro colaboração, 

perguntas de escolha múltipla, combinação de dados, etc) 

Aprendizagem cooperativa: a aprendizagem far-se-á em grupo turma nas sessões síncronas, mas a lição 

vai ser disponibilizada no google classroom para que os alunos possam executar algumas tarefas em 

aprendizagem invertida; 

Aprendizagem entre pares: os alunos aprendem com os colegas e dão feedback uns aos outros em 

momentos de aprendizagem síncrona e assíncrona. 
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Competências do século XXI 

Adicione aqui o modo como o cenário de aprendizagem corresponde às competências do século XXI. Para 

mais informações: http://www.p21.org/our-work/p21-framework . 

Este Cenário de Aprendizagem pretende desenvolver nos alunos uma consciência cívica de aceitação e 

assunção da igualdade perante a diferença de género. 

- As competências na área de Linguagens e textos remetem para a utilização eficaz dos códigos que 

permitem exprimir e representar conhecimento em várias áreas do saber; 

- As competências na área de Pensamento crítico requerem observar, identificar, analisar e dar sentido à 

informação, às experiências e às ideias e argumentar a partir de diferentes premissas e variáveis; 

- Colaboração: trabalhando em grupo turma nas sessões síncronas, os alunos interagem, planeiam, tomar 

decisões em grupo para desenvolver as tarefas deste cenário de aprendizagem; 

- Criatividade: solicitar-se-á aos alunos que transmitam a sua visão sobre as escritoras portuguesas que 

escolheram abordar de forma original podendo usar a imagem e o texto escrito numa aplicação online 

- Comunicação: em cada atividade o aluno é solicitado a participar e dar a sua opinião/contributo para 

sistematizar o conhecimento da história do estatuto da mulher em Portugal. 

- Curiosidade: será aguçada em todas as atividades de brainstorming iniciais que servem de transição para 

um contacto com a realidade europeia e depois com a portuguesa. 

Atividades 
 

Nome da 
atividade 

Procedimento Tempo 

1. Apresentação 
do projeto 

A professora inicia uma aula síncrona e pede aos alunos que entrem 
com o código da aula de “nearpod” 
Visualização dos 4 primeiros slides para falar sobre as finalidades do 
projeto, o produto final e as etapas a percorrer. 
 

20 
minutos 

2. O que sabem 
os alunos e 
primeiras 
pequisas 

A professora pede aos alunos que refiram nomes de autoras conhecidas 
por eles. 
Discussão sobre as respostas. 
Pesquisa nos programas de português no 3º ciclo e do ensino 
secundário de autoras presentes. 
Comparação de resultados. 
 

30 
minutos 

3. Nova pesquisa Pesquisa na Biblioteca Digital Nacional sobre a presença da mulher nas 
suas exposições 
Partilha da recolha de informação. Discussão entre pares. 
 

20 
minutos 

4. Pesquisa 
Europeana 

Pesquisa na Europeana para contextualizar a situação de discriminação 
da mulher portuguesa escritora:  

20 
minutos 

http://www.p21.org/our-work/p21-framework
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Nome da 
atividade 

Procedimento Tempo 

• https://www.europeana.eu/portal/en/exhibitions/pioneers 

• https://www.europeana.eu/en/galleries/art-by-female-artists 

• https://www.europeana.eu/en/galleries/suffragettes 

• https://www.europeana.eu/pt/search?page=1&view=grid&qu
ery=cole%C3%A7%C3%A3o%20mulheres 
 

5. Sistematização 
lúdica da 
informação 
obtida 

Resolução de um jogo de memória com as imagens da coleção 
“Mulheres pioneiras” e um jogo de emparelhamento de nomes e 
fotografias destas protagonistas. 
Resposta a uma pergunta aberta. 
Os alunos discutem as respostas dadas. 
 

30 
minutos 

6. Leitura para 
obter informação 

Leitura de um artigo da revista Caliban: https://revistacaliban.net/a-
literatura-feminina-em-portugal-480d17ecbe04 
Preenchimento de um texto lacunar para sistematização da informação. 
 

30 
minutos 

7. Trabalho 
criativo e 
colaborativo 

Preparação do conteúdo para a coleção Pearltrees: partilha no ecrã da 
imagem da escritora e breve apresentação escrita. 
Os alunos discutem sobre as escolhas feitas. 
 

30 
minutos 

8. Aprendizagem 
invertida 

Os alunos veem o programa da RTP “Na linha da frente” 
https://www.rtp.pt/play/p6595/linha-da-frente 
 

30 
minutos 

9. Avaliação 
formativa 

Resolução de um quiz online 
Discussão sobre os pontos de vista apresentados no programa. 
 

20 
minutos 

10. 
Argumentação/o
pinião crítica 

- Pesquisa sobre a opinião dos alunos relativamente às cotas para a 
paridade 
- formulação escrita de argumentos pro e contra 
 

30 
minutos 

11. Avaliação 
escrita formativa 

- Em momento assíncrono, os alunos produzem um texto 
argumentativo cuja avaliação seguirá os critérios de avaliação dos 
exames nacionais em Portugal. 

45 
minutos 

Avaliação 

- diagnóstica para saber o que os alunos conhecem da literatura feminina portuguesas 
- formativa: à medida que se introduzem conceitos e se requer aos alunos a leitura e interpretação de 
textos visuais, orais e escritos faz-se uma atividade de avaliarão mediante quiz, perguntas de resposta 
curta e pedidos de colaboração num quadro partilhado para aferir se seguem as etapas do projeto 
- formativa/sumativa: os dois produtos finais servem para valorizar o trabalho dos alunos ao longo da 
unidade didática e ajudará a redefinar a operacionalização das aulas à distância síncrona e assíncrona. 
 
********************************APÓS A IMPLEMENTAÇÃO ******************************* 

https://www.europeana.eu/pt/search?page=1&view=grid&query=cole%C3%A7%C3%A3o%20mulheres
https://www.europeana.eu/pt/search?page=1&view=grid&query=cole%C3%A7%C3%A3o%20mulheres
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Feedback dos alunos 

Adicione aqui o método que os seus alunos poderão utilizar para dar feedback e discutir a aula. 
- Os alunos fazem uma avaliação do projeto e uma autoavaliação sobre a sua relevância para os seus 
estudos e desenvolvimento como cidadãos. 

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 Europeana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Um screenshot da aula que acima expliquei. 
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Fontes 

• https://www.dn.pt/artes/as-50-obras-essenciais-da-literatura-portuguesa-5140124.html 

• https://revistacaliban.net/a-literatura-feminina-em-portugal-480d17ecbe04 

• https://www.esquerda.net/dossier/escritoras-portuguesas-e-estado-novo-9-autoras-e-21-
obras-censuradas/64649 

• http://bndigital.bnportugal.gov.pt/explorar-temas/ 
 

http://bndigital.bnportugal.gov.pt/explorar-temas/

