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Título  

Padroeiras Ou Pioneiras Da Europa?  

Autor(es)  
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Resumo  

Através da utilização da Europeana propõe-se aos alunos uma investigação sobre as Padroeiras da Europa, 
sua vida e seus escritos. Porquê marcaram a sua época? O que as tornou significativas para a História e a 
Cultura Europeias? Em que se destacaram e em que aspetos podem ser consideradas Pioneiras da Europa?  
 
Using European resources, students are asked to investigate the Patronesses of Europe, their lives and 
their writings. Why did they mark their time? What made them significant for European history and 
culture? How did they stand out and in what aspects can they be considered Pioneers? 
 

Palavras Chave  
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Índice  

Tema 
Educação para a Cidadania, Dimensão Europeia da Educação, Igualdade de género, 
Herança Cultural    

Citizenship Education, European Dimension of Education, Gender Equality, Culture 
Heritage  

Tópico 
As Padroeiras da Europa na Europeana e o seu contributo para a História e a Cultura 
Europeia 

The Patronesses of Europe in Europeana and their contribution to European History 
and Culture 

Idade dos 
alunos 

18-19 anos, 1º ano do Curso Formação de Professores   

18-19 years old in Teacher Training 

Tempo de 
preparação 

30 minutos - o professor verifica que os computadores têm acesso à plataforma e que rede e 
computadores funcionam bem, antes da atividade.  

The teacher explores the online platform www.europeana.eu prior to the activity to make sure 
students have access to connection.  

 

Tempo de 
lecionação 

8 aulas de 90 minutos semanais, a ajustar ao contexto e às dinâmicas dos grupos. Em cada aula o 
professor dedica alguns minutos a responder às dúvidas e questões dos alunos – 8 classes (90 minutes, 
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weekly), adjustable to the context and the group dynamic. In each class the teacher reserves some 
time to answer the students’ doubts and questions 

No início, professor e alunos dedicam cerca de 40 minutos a usar e a explorar a 
Europeana: procura por palavras, coleções, galerias, blog, etc., que poderão 
relacionar com os temas a estudar.   

Seguidamente, depois de questionar os alunos sobre se conhecem as padroeiras da 
Europa, o professor propõe o projeto de investigação. Apresenta um powerpoint 
resumido sobre as Padroeiras da Europa, influência que tiveram na época e os alunos 
criam um timeline no Padlet, situando-os nos respetivos séculos.  

Os alunos formam grupos de acordo com as suas preferências, sobre quem querem 
trabalhar. Escolhem também o dia em que vão apresentar aos colegas o resultado 
dos seus trabalhos de grupo, nas semanas seguintes. Têm liberdade para escolher a 
forma como desejam apresentar os trabalhos, mas todos devem participar na 
apresentação.  

O professor explica que os grupos farão uma apresentação na aula sobre os 
resultados da investigação, com algum suporte – vídeos, posters, etc. -a entregar ao 
professor. Os vários grupos avaliarão os trabalhos apresentados (pontos fortes, 
aspetos a melhorar) e farão sugestões. Os trabalhos serão partilhados com os colegas, 
depois de avaliados e eventualmente melhorados, se necessário. No fim, prepararão 
um workshop e uma exposição a toda a escola. 

Outros 
materiais 
didáticos 
online  

Podem ser usadas diversas formas de apresentar os conteúdos, de acordo com as preferências de 
cada grupo. 

Saint Mary (the Blessed Virgin) with the Christ Child, Saint Catherine of Siena and Saint Mary 
Magdalen. Engraving by F. Rosaspina, after L. Bendini after F. Albani, 1599. 
https://wellcomecollection.org/works/pbq3wy2x 
Edith Stein Gutiérrez Aguilar, A.M. (2018). La experiencia de la persona en el pensamiento de Edith 
Stein (Tesis Doctoral Inédita). Universidad de Sevilla, Sevilla.  
https://hdl.handle.net/11441/70310  

 

Outros 
materiais em 
modo offline 

Papel para anotações e Computadores pessoais  
  

Recursos 
Europeana 
utilizados 

BRÍGIDA DA SUÉCIA, séc. XIV (1303-1373) Europeana 39 resultados: 36 imagens, 2 
textos, 1 som  
Dos 39 resultados, muitos são manuscritos e 33 são de domínio público e podem ser 
reproduzidos. Caberá aos alunos escolher os que preferem. Podem relacionar com 
diversos tópicos: manuscritos, educação, escrita e leitura no século XIV. Uma mulher 
educadora e escritora no século XIV. Diversas viagens que realizou, hospital que 
fundou, etc. Ver no anexo guião resumido sobre esta figura 

1. https://classic.europeana.eu/portal/en/record/9200579/jum2q3g4.html?utm_s
ource=new-website&utm_medium=button 

2. https://classic.europeana.eu/portal/en/record/89/item_75E3A5KJ4UVYWHEM
CDVSELIJQEYH55NN.html?q=Catherine+of+Siena#dcId=1587813565371&p=1 

3. https://classic.europeana.eu/portal/en/search?q=Bridget+of+Sweden&per_pag
e=72 

https://wellcomecollection.org/works/pbq3wy2x
https://hdl.handle.net/11441/70310
https://classic.europeana.eu/portal/en/record/9200579/jum2q3g4.html?utm_source=new-website&utm_medium=button
https://classic.europeana.eu/portal/en/record/9200579/jum2q3g4.html?utm_source=new-website&utm_medium=button
https://classic.europeana.eu/portal/en/record/89/item_75E3A5KJ4UVYWHEMCDVSELIJQEYH55NN.html?q=Catherine+of+Siena#dcId=1587813565371&p=1
https://classic.europeana.eu/portal/en/record/89/item_75E3A5KJ4UVYWHEMCDVSELIJQEYH55NN.html?q=Catherine+of+Siena#dcId=1587813565371&p=1
https://classic.europeana.eu/portal/en/search?q=Bridget+of+Sweden&per_page=72
https://classic.europeana.eu/portal/en/search?q=Bridget+of+Sweden&per_page=72
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4. https://classic.europeana.eu/portal/en/record/9200397/BibliographicResource
_3000126258024.html?q=Bridget+of+Sweden#dcId=1587815253790&p=1 

5. https://classic.europeana.eu/portal/en/record/9200122/BibliographicResource
_1000056115640.html?q=Bridget+of+Sweden#dcId=1587815314907&p=1 

 
CATARINA DE SENA, séc. XIV (1347-1380) Europeana 76 resultados: 40 imagens, 36 
textos 

Dos 76 resultados em diversas línguas, 47 podem ser reproduzidos. Os alunos 
escolherão os que lhes parecerem mais sugestivos, entre imagens e textos. 
Vários são sobre a sua vida e outros são obras da própria autora 

6. https://classic.europeana.eu/portal/en/record/9200579/wycayub5.html?q=Cat
herine+of+Siena#dcId=1586012666420&p=2  

 
EDITH STEIN, XX c. (1891-1942) Europeana 40 results: 11 images, 27 texts,1 sound, 

1 video.  
      Dos 40 resultados encontrados apenas 2 textos autorizam a reprodução. Sugere-

se o uso de temas relacionados com a sua vida, por exemplo, as duas grandes 
guerras mundiais, mulheres pioneiras, sufrágio feminino, o holocausto: 

7. World War1 https://historiana.eu/#/historical-content/key-moments/world-
war-1 

8. Internment without a trial https://historiana.eu/#/historical-
content/units/internment-without-a-trial 

9. Representing the Holocaust https://historiana.eu/#/student/view/8c319fe9-
fcbd-415a-b4fc-aec01a85e0b6/text/bb0 

10. World War2 https://historiana.eu/#/historical-content/key-moments/world-
war-2 

11. Women in the first world War https://historiana.eu/#/historical-content/source-
collections/women-in-the-first-world-war 

12. Changing role of Women in early 20th century (LS-FI-09) 
https://teachwitheuropeana.eun.org/learning-scenarios/changing-role-of-
women-in-early-20th-century-ls-fi-09/  

13. What roles did women play during WW1? 
https://historiana.eu/#/student/view/b9faf0fd-7f11-41bb-84ad-e1c672 
d01b5d/text/bb1 

 
OUTROS RECURSOS A EXPLORAR 
14. Women, feminism and human rights (LS-RO-221) 

https://teachwitheuropeana.eun.org/learning-scenarios/women-feminism-and-
human-rights-ls-ro-221/ 

15. Suffragettes 
https://classic.europeana.eu/portal/en/search?q=Sufragettes&per_page=72 

16. Exhibitions The rise of literacy in Europe 
https://www.europeana.eu/portal/en/exhibitions/rise-of-literacy-in-europe 

17. Medieval “Manuscript Databases” https://pro.europeana.eu/post/medieval-
manuscript-databases-krista-murchison-europeana-research-grants-winner 

18.  Collections Manuscripts  https://www.europeana.eu/en/collections/topic/17-
manuscripts 

https://classic.europeana.eu/portal/en/record/9200397/BibliographicResource_3000126258024.html?q=Bridget+of+Sweden#dcId=1587815253790&p=1
https://classic.europeana.eu/portal/en/record/9200397/BibliographicResource_3000126258024.html?q=Bridget+of+Sweden#dcId=1587815253790&p=1
https://classic.europeana.eu/portal/en/record/9200122/BibliographicResource_1000056115640.html?q=Bridget+of+Sweden#dcId=1587815314907&p=1
https://classic.europeana.eu/portal/en/record/9200122/BibliographicResource_1000056115640.html?q=Bridget+of+Sweden#dcId=1587815314907&p=1
file:///C:/Users/Helena/Desktop/Europeana%20Course/Learning%20Scenarios%20PRATAS/https
https://classic.europeana.eu/portal/en/record/9200579/wycayub5.html?q=Catherine+of+Siena
https://classic.europeana.eu/portal/en/record/9200579/wycayub5.html?q=Catherine+of+Siena
https://historiana.eu/#/historical-content/key-moments/world-war-1
https://historiana.eu/#/historical-content/key-moments/world-war-1
https://historiana.eu/#/historical-content/units/internment-without-a-trial
https://historiana.eu/#/historical-content/units/internment-without-a-trial
https://historiana.eu/#/student/view/8c319fe9-fcbd-415a-b4fc-aec01a85e0b6/text/bb0
https://historiana.eu/#/student/view/8c319fe9-fcbd-415a-b4fc-aec01a85e0b6/text/bb0
https://historiana.eu/#/historical-content/key-moments/world-war-2
https://historiana.eu/#/historical-content/key-moments/world-war-2
https://historiana.eu/#/historical-content/source-collections/women-in-the-first-world-war
https://historiana.eu/#/historical-content/source-collections/women-in-the-first-world-war
https://teachwitheuropeana.eun.org/learning-scenarios/changing-role-of-women-in-early-20th-century-ls-fi-09/
https://teachwitheuropeana.eun.org/learning-scenarios/changing-role-of-women-in-early-20th-century-ls-fi-09/
https://historiana.eu/#/student/view/b9faf0fd-7f11-41bb-84ad-e1c672 d01b5d/text/bb1
https://historiana.eu/#/student/view/b9faf0fd-7f11-41bb-84ad-e1c672 d01b5d/text/bb1
https://teachwitheuropeana.eun.org/learning-scenarios/women-feminism-and-human-rights-ls-ro-221/
https://teachwitheuropeana.eun.org/learning-scenarios/women-feminism-and-human-rights-ls-ro-221/
https://classic.europeana.eu/portal/en/search?q=Sufragettes&per_page=72
https://www.europeana.eu/en/exhibitions
https://www.europeana.eu/portal/en/exhibitions/rise-of-literacy-in-europe
https://pro.europeana.eu/post/medieval-manuscript-databases-krista-murchison-europeana-research-grants-winner
https://pro.europeana.eu/post/medieval-manuscript-databases-krista-murchison-europeana-research-grants-winner
https://www.europeana.eu/en/collections/topic/17-manuscripts
https://www.europeana.eu/en/collections/topic/17-manuscripts
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19.  Teaching with Europeana Cenário de Aprendizagem da Europeana – A Arte da 
Iluminura (PT-CUR-149) https://teach witheuropeana.eun.org/learning-
scenarios/a-arte-da-iluminura-pt-cur-149/ 

 

Licenças 

Atribuição Partilhar de Igual Forma (ShareAlike) CC BY-SA 

Integração no currículo 

Educação para a Cidadania na Formação de Professores. A Educação para a Cidadania tem diversas áreas 
temáticas, entre outras, a Dimensão Europeia da Educação, a Educação Intercultural, a Educação para a 
Igualdade de género, Educação para os Direitos Humanos, Educação para os Media, a Educação para a 
Paz, temas que se relacionam todos eles com as figuras propostas e que podem ser abordados nos 
trabalhos dos alunos.  

Objetivo da aula 

Através da utilização da Europeana e de outras fontes propõe-se aos alunos uma investigação sobre as 
Padroeiras da Europa, a sua vida e os seus escritos e a sua influência na sua época e na Cultura Europeia. 
Ao realizar a investigação, os alunos aprendem a trabalhar de forma íntegra, citando corretamente e 
respeitando os direitos de autor. Possibilita-se a aquisição de Conhecimentos, Valores e Atitudes de 
Cidadania e participação. Tanto a temática como a metodologia adotada pretendem fomentar a 
autonomia, a responsabilidade, a solidariedade, o exercício de direitos e deveres em diálogo e no respeito 
pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e criativo (cf. Objetivos da Educação para a 
Cidadania, DGES, consultado 25-IV-2020)  https://www.dge.mec.pt/sites /default/files/ECidadania/ 
Docs_referencia/   

Resultado da aula 
Os trabalhos dos alunos serão expostos oralmente e partilhados entre eles e com a Escola. Organizam 
um workshop final para a Escola e aberto à comunidade, onde dão a conhecer a Europeana.  
 
Tendências 

Aprendizagem baseada em Projetos: os alunos têm um projeto que envolve problemas a resolver, 
debatem e resolvem-nos em grupos. 

Trabalho Colaborativo: com base nos trabalhos de grupo. 

Aprendizagem e Avaliação pelos pares: os grupos avaliam o trabalho dos colegas e dão feedback. 

Competências do século XXI 

4Cs (Critical Thinking, Communication, Collaboration, and Creativity)  

Pensamento Crítico e de Resolução de Problemas – Os elementos do grupo desenvolvem o raciocínio 
crítico não só para ir avaliando progressivamente o trabalho realizado, como para avaliar os trabalhos dos 
colegas, com espírito positivo e sugestões construtivas -  

Comunicação – os alunos desenvolvem capacidades de comunicação ao apresentar os resultados 
alcançados e ao avaliar e comentar os trabalhos dos colegas, pondo questões e debatendo os problemas.  

Colaboração – os alunos desenvolvem aptidões para trabalhar em grupo e planear as apresentações -  

https://www.dge.mec.pt/sites%20/default/files/ECidadania/%20Docs_referencia/
https://www.dge.mec.pt/sites%20/default/files/ECidadania/%20Docs_referencia/
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Criatividade – para a elaboração dos trabalhos é importante a criatividade para os apresentar de forma 
original e cativante e saber relacioná-lo com os tempos atuais. 

Competências Digitais  

Competências de raciocínio e Resolução de Problemas. 

Competências de sensibilidade artística e estética. 

Competências de investigação. 

Atividades 

Nome da 
atividade 

Procedimento             Tempo 

1 - Apresentar e 
ensinar a  
explorar a 
Europeana  

Apresentação pelo professor da Europeana e do seu património 
cultural digital. Mostram-se coleções, galerias, cenários de 
aprendizagem, etc. Utilizam-se filtros para analisar os resultados: 
por direitos de cópia, por países, línguas, por tipos de resultados. 
Os alunos exploram, de modo a familiarizar-se com a plataforma e 
conhecer os seus diversos recursos. 

Aula 1 (90m) 
 

60m 

2 –Apresentação 
do projeto a 
desenvolver pela 
turma 

O professor apresenta o projeto e mostra alguns recursos da 
Europeana, através de um breve powerpoint sobre as Padroeiras 
de Europa (cf. Anexo). Explica que cabe aos alunos escolher as 
figuras e temas que querem investigar, na Europeana e noutras 
fontes. Interessa que investiguem e reflitam sobre a influência 
que tiveram na época, em que é que terão sido pioneiras e em 
que aspetos da sua vida é possível captar a sua atualidade e 
interesse para a cultura europeia.  

    30m 

3 – Formação dos 
grupos e 
trabalho 
colaborativo  

Trabalho colaborativo para trocar ideias, formar os grupos e 
dividir os temas pelos grupos. Dentro de cada grupo, planeiam o 
trabalho a desenvolver, discutem ideias sobre o modo de o 
apresentar aos colegas. Divisão de tarefas dentro dos grupos e 
ajuda mútua sempre que necessário. 

Aula 2 e 3 
(180m) 

4 - Investigação 
autónoma e 
elaboração dos 
trabalhos dos 
grupos 

Nas semanas seguintes os grupos trabalham autonomamente 
nos respetivos temas, reúnem-se e discutem as dificuldades 
encontradas, refletem sobre a maneira de as superar, de 
contornar os problemas de modo a alcançar os objetivos 
pretendidos, ajudando-se entre si, tanto na pesquisa como na 
elaboração dos trabalhos finais, dentro das datas previamente 
fixadas e negociadas entre os grupos. 

Aula 4, 5  
(180m) 
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Nome da 
atividade 

Procedimento             Tempo 

5 - Apresentação 
dos trabalhos dos 
vários grupos 

 
 

Nas datas previamente fixadas, cada grupo apresenta oralmente 
e com suporte material ou informático - poster, vídeo, etc.-  o 
resultado do seu trabalho aos outros grupos, durante cerca de 
40m. Podem proceder a uma autoavaliação do trabalho 
realizado. Os outros grupos ouvem e observam atentamente e 
levantam questões relacionadas com o trabalho apresentado. 
Pode estabelecer-se um debate sobre o tema apresentado, 
previamente preparado pelos grupos. 

Aula 6, 7  
(180m)  

30-40m para 
apresentação 
dos trabalhos   

20m questões/ 
debate 

 

Avaliação entre 
pares (10x3) 

30m 
 
 

6- Avaliação entre 
pares: cada grupo 
avalia os trabalhos 
apresentados 

Depois de cada apresentação os grupos reúnem-se para discutir 
o que têm a dizer. O porta voz de cada grupo salienta os aspetos 
positivos e sugere aspetos que podem ser melhorados, tanto no 
trabalho como na apresentação oral. 
No final das várias apresentações o professor dá também 
feedback a cada grupo e a cada membro do grupo e sugere 
aspetos a melhorar, quer no futuro, quer naquele trabalho, caso 
seja necessário para a exposição final. 

7. avaliação final 
do módulo e 
preparação da 
Exposição à escola.  

No final do módulo, os alunos avaliam os aspetos positivos e 
negativos, e fazem sugestões para melhorar no futuro.  

Discutem e planeiam a forma de apresentar à Escola e divulgar à 
comunidade os trabalhos e a Europeana. Onde? Quando? 
Como? Quem? 

    Aula 8  (90m) 

8. Workshop sobre 
a Europeana 
alargado à escola e 
à comunidade 

Os alunos preparam um evento com Workshop e Exposição para 
toda o Instituto e as suas diversas Escolas. Apresentam a 
Europeana à escola e à comunidade, preferivelmente no dia da 
Europa, ou na semana cultural da instituição. Convidariam 
instituições culturais cujo património poderia vir a fazer parte da 
Europeana, enriquecendo os seus recursos.  

No final, os alunos recebem um certificado de realização do 
Workshop e da Exposição para incluir no seu currículo. 

Dia da Europa 
/Semana 
Cultural da 
Escola 
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Avaliação 

 
 

%  Qual. Excelente  Boa Qual.  .       Moderada Q.       Baixa Qual.  

Observação 
do trabalho 
colaborativo 
dos grupos 

20% 

Todos os membros 
do grupo 
trabalharam 
responsavelmente, 
superaram-se e 
ajudaram-se 
mutuamente a 
solucionar os 
problemas  

Os membros do 
grupo esforçaram-
se no trabalho e 
apresentaram-no 
na data prevista. 
Foram algo 
passivos na 
resolução dos 
problemas   

Os membros 
do grupo 
realizaram o 
trabalho, mas 
esforçaram-se 
pouco e não se 
ajudaram a 
solucionar os 
problemas 

 

Os membros do 
grupo de 
esforçaram-se 
pouco, não se 
ajudaram a 
solucionar os 
problemas. Não 
o apresentaram 
na data fixada  

 

Qualidade 
do trabalho 
apresentado 

60% 

O trabalho revela 
excelente 
qualidade, 
originalidade e 
criatividade e a 
apresentação foi 
muito bem 
preparada 

O trabalho revela 
boa qualidade e foi 
apresentado 
pontualmente.  
Necessita de revisão 
e melhoria nalguns 
aspetos. 

O trabalho 
revela uma 
qualidade 
moderada. 
Tem erros e 
omite a citação 
de algumas 
fontes. 

O trabalho revela 
pouca qualidade, 
tem lacunas 
sérias e não 
refere de modo 
adequado as 
fontes 

Avaliação 
dos pares 

20% 

O grupo avaliou os 
trabalhos e a 
apresentação dos 
colegas com 
acuidade, sentido 
crítico e positivo, 
com intuito de uma 
ajuda real  

O grupo esteve 
atento e avaliou os 
trabalhos dos 
colegas mas 
assinalou poucos 
aspetos a 
melhorar 

O grupo 
avaliou os 
trabalhos mas 
não colocou 
questões nem 
referiu aspetos 
que poderiam 
ser melhorados 

O grupo não 
esteve muito 
atento e avaliou 
os trabalhos 
superficialmente, 
sem dar 
quaisquer 
sugestões  

 

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

Feedback dos alunos 

No final, os alunos devem avaliar o módulo, assinalando os aspetos positivos e negativos, com sugestões 

para melhorar no futuro. Fazem-no anonimamente, por escrito. 

Comentários do professor 

Este cenário não foi implementado. Seria enriquecedor e vantajoso para os alunos realizar este módulo 
em parceria com os professores de História e de TIC, cadeiras que eles têm no mesmo ano de formação 
como Professores e que melhorariam muito a sua aprendizagem e a qualidade dos trabalhos, assim como 
a sua inserção no tempo histórico.   

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 

https://www.europeana.eu/portal/en
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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  

• Linhas Orientadoras da Educação para a Cidadania https://www.dge.mec.pt/educacao-para-a-
cidadania/documentos-de-referencia  

• Leitura utilizada nos Guiões de orientação para os alunos sobre as Padroeiros da Europa:    
João Paulo II, Carta Apostólica Spes Aedificandi para a Proclamação de Stª Brígida da Suécia, Stª 
Catarina de Sena e Stª Benedita da Cruz Co-Padroeiras da Europa, 1-X-1999, 
http://www.vatican.va/content/vatican/pt.html (consultado 23-IV-2020) 

• Fichas que podem servir de guião de orientação para os alunos, retiradas do Powerpoint apresentado 
pelo professor com imagens retiradas da Europeana e apresentado durante o curso. Dão sugestões 
para os trabalhos dos alunos. Estes, no entanto, têm liberdade para orientar os trabalhos como lhes 
parecer melhor e podem fazer outras escolhas.  

Ficha 1) Padroeiras da Europa na Europeana? 

 

Ficha 2) Brígida da Suécia (1303-1373)  

http://www.eun.org/home
https://www.dge.mec.pt/educacao-para-a-cidadania/documentos-de-referencia
https://www.dge.mec.pt/educacao-para-a-cidadania/documentos-de-referencia
http://www.vatican.va/content/vatican/pt.html


 
 

9 
 

 

 

Ficha 3) Catarina de Sena (1347-1380) 

 
 
 Ficha 4) Edith Stein (1891-1942)  
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