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Contextualização

Pinturas que contam histórias: uma experiência de articulação curricular



Plataforma europeia dedicada ao património 
cultural digital, fundada pela Comissão Europeia.

+ de 58 milhões de recursos digitalizados de  um vasto 
património cultural  que inclui fotografias, vídeos, 
música, jornais, textos (cartas, diários e livros)

+ de 20 milhões de títulos podem ser usados para fins 
educativos: Exposições organizadas e coleções 
temáticas

Conteúdos em 37 línguas (em crescimento)

O que é a Europeana ?



https://teachwitheuropeana.eun.org/

Em estreita colaboração com a European Schoolnet foi criado o Europeana Teacher
User Group, um grupo de professores  do Básico ao Secundário para o projeto
Europeana DSI-4

- Cenários de Aprendizagem/Histórias de Aprendizagem
- Estratégias de integração pedagógica de património cultural digital.

https://teachwitheuropeana.eun.org/


Cenário de Aprendizagem 

Pinturas que contam histórias: uma experiência de articulação curricular



O CA é constituído por Atividades de Aprendizagem, estruturado com 
objetivos pedagógicos bem definidos associado a práticas inovadoras para 
integrar os recursos educativos de património cultural digital da
Europeana.eu.
Cenário pode ser adaptado a qualquer área disciplinar. 



Criar um cenário de aprendizagem que

tivesse em conta as tendências globais do

que é educar e aprender no mundo global,

do qual se destaca o novo Perfil do Aluno,

as Competências Digitais para o Séc. XXI e

o Referencial Aprender com a Biblioteca

Escolar.

Problemática



● Perspetivar articulação curricular através 
da criação de contextos artísticos, 
colocando os alunos enquanto produtores 
da sua aprendizagem

● Fomentar o desenvolvimento de 
competências de pesquisa, mobilização 
crítica e autónoma de informação, 
comunicação, criatividade e inovação 

● Fomentar o uso de metodologias ativas
com recurso ao digital

Objetivos



Tendências

• Project Based Learning

• Mobile learning

• Colaborative learning



Professores envolvidos no projeto
• Duas Educadoras de Infância
• Dois Professores do 1.º Ciclo
• Uma Professora Bibliotecária

Alunos participantes no projeto
• Alunos de uma turma do 2.º ano do Primeiro Ciclo 

do Ensino Básico (Educação Artística e Português)

• Crianças de duas turmas de Educação Pré-escolar 
(Educação Artística e Linguagem Oral e abordagem à Escrita) 

Intervenientes



Atividades de Aprendizagem

Pinturas que contam histórias: uma experiência de articulação curricular



I- Exploração da plataforma Europeana

Pinturas que contam histórias: uma experiência de articulação curricular

I- Apresentação da ideia às turmas. Ativação dos conhecimentos pré-
existentes necessários para introdução às obras do pintor Jacob Maris.

II- Exploração da plataforma Europeana 

Disciplina/Área de Conteúdo: Educação Artística 
Local: Sala de aula/atividades



A Girl with Flowers on the 
Grass, Jacob Maris, 1878 
Rijksmuseum,

Domínio Público

Two Girls Blowing 
Bubbles, Jacob Maris, 
1880. Rijksmuseum,

Domínio Público

Bluff-bowed Fishing Boat on the 
Beach at Scheveningen, Jacob 
Maris, 1885. Rijksmuseum,       

Domínio Público

III- Recursos Europeana – observação de algumas obras mais 
representativas do pintor - conhecimento de características.
Os alunos do 2.º ano preparam-se para apresentar a biografia do 
pintor às crianças da EPE.

Disciplina/Área de Conteúdo: Educação Artística 
Local: Sala de aula/atividades



Referenciar a autoria dos 
conteúdos

• Título

• Nome do autor (se conhecido)

• Data da obra (se conhecida)

• Nome da instituição

• Declaração de direitos

• Ligação para a obra na Europeana (se recurso 
digital)



Formação aleatória de grupos com os 
alunos do 2.º ano

Disciplina/Área de Conteúdo: Educação Artística 
Local: Sala de aula/atividades

App wheeldecide



IV- Os alunos do 2.º ano, em grupos, fazem a apresentação 
do pintor e o movimento artístico às crianças da EPE

Disciplina/Área de Conteúdo: Português/ Expressão e Comunicação
Local: Biblioteca Escolar



Gravação vídeo – em 5 minutos as crianças falam sobre a vida e 
obra do pintor Jacob Maris
App Flipgrid 

Disciplina/Área de Conteúdo: Educação Artística 
Local: Biblioteca Escolar

https://flipgrid.com/afcc428a

https://flipgrid.com/afcc428a


Manipulação em puzzle das obras de Arte da Europeana para 
observação de todos os elementos.

App Jigsaw Puzzle 

Disciplina/Área de Conteúdo: Português/ Expressão e Comunicação
Local: Biblioteca Escolar



Georreferenciação
Países de passagem do pintor
App Google Maps

Disciplina/Área de Conteúdo: Educação Artística 
Local: Sala



Trabalho de colaboração e interajuda entre pares -
os mais velhos orientam os mais novos na execução 
dos primeiros traços.



Estudo“The Economist” - Emoção e Cognição 
na Era da Inteligência Artificial aponta para a 
necessidade de uma integração mais profunda 
da aprendizagem social e emocional que 
desenvolva nas crianças e jovens capacidades 

centradas nos domínios interpessoal, 
empático e criativo. 

Bem estar-emocional 







IMAGEM: Jacob Maris, A Girl with Flowers on the 
Grass

1. O que me parece que está representado?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

2. O que sinto quando vejo esta imagem? 
Escreve algumas palavras.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

3. Inventa uma história com base no que vês no 
quadro de Jacob Maris.

App Qrcode Generator

V- Construção de uma narrativa colaborativa 
a partir dos elementos visuais da pintura, 
gravação áudio da narrativa e criação de 
áudio QR Codes. 



Jacob Maris, A Girl with Flowers on the Grass



Jacob Maris, Two Girls Blowing Balloons



O Mural Padlet como meio de 
comunicação

https://padlet.com/bibliogilmonde/arte

https://padlet.com/bibliogilmonde/arte


Apresentação do projeto



Apresentação do projeto

https://animoto.com/play/7ovke5KSV5Qb2jdpO6WrKw?fbclid=IwAR1HBtzs7gv-RgDj5DtTlHcmFRmnoRvdgWbntoOVCQ0_FmpjfskPQAu5yHY
https://animoto.com/play/7ovke5KSV5Qb2jdpO6WrKw?fbclid=IwAR1HBtzs7gv-RgDj5DtTlHcmFRmnoRvdgWbntoOVCQ0_FmpjfskPQAu5yHY


Processo e evidências
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Avaliação do projeto e desempenho dos alunos

App Mentimeter



Como te posicionas em relação a este 
projeto?

App Mentimeter



As vozes dos alunos



Resultados preliminares
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Que vantagens para professores e alunos

● Aumentaram a sua capacidade de trabalhar 
colaborativamente e de comunicar as suas ideias;

● Os alunos mais novos elevaram o seu conhecimento
através da colaboração com os alunos mais velhos; 
por sua vez, os alunos mais velhos também se 
prepararam para poderem colaborar com os alunos 
mais novos;

● Maior espírito crítico, criatividade e literacia digital;

● Maiores competências sociais e emocionais.



Que vantagens para professores e alunos

• O professor foi um orientador e motivador e 
experienciou abordagens colaborativas 
interdisciplinares;

• A tecnologia apoiou e facilitou o trabalho de 
colaboração, interação, acompanhamento e 
desenvolvimento global do projeto;

• Projeto foi promotor de mudança de práticas 
pedagógicas e pode ser adaptável a outros contextos.



https://www.mentimeter.com/login
https://www.mentimeter.com/login
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Vamos praticar:

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

Aceder à Plataforma Europeana

Recursos complementares de parceiros : Historiana

https://historiana.eu/#/

Onde encontar os LS e as SOI? 

https://teachwitheuropeana.eun.org/

https://www.europeana.eu/portal/pt
https://historiana.eu/#/
https://teachwitheuropeana.eun.org/



