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Resumo 

Este cenário de aprendizagem vai centrar-se na arte durante o Império Romano, nomeadamente na 

arquitetura, uma das manifestações mais importantes da sua cultura e uma das fontes mais ricas para o 

estudo do mundo romano. Fortemente influenciada pela cultura e mitologia grega, foi através da arte que 

o Império Romano conseguiu maior expressão, servindo de inspiração séculos mais tarde à arte do 

Renascimento entre os séculos XIV e XVI.  

This learning scenario will focus on art during the Roman Empire, namely architecture, one of the most 

important manifestations of its culture and one of the richest sources for the study of the Roman world. 

Strongly influenced by Greek culture and mythology, it was through art that the Roman Empire achieved 

greatest expression, serving as inspiration centuries later to the art of the Renaissance between the 14th 

and 16th centuries. 

Palavras-chave 
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Índice 

Índice  

Tema História 
 

Tópico A arquitetura romana 
 

Idade dos 
alunos 

12 aos 13 anos 

Tempo de 
preparação 

2 horas 

Tempo de 
lecionação 

90 minutos 

Outros 
materiais 
didáticos 
online  

Europeana - https://www.europeana.eu/ 
Kahoot - https://kahoot.it/ 
Smarthistory - https://smarthistory.org/ 

https://www.europeana.eu/
https://kahoot.it/
https://smarthistory.org/
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Índice  

Outros 
materiais em 
modo offline 

Manual escolar, caderno diário e materiais de escrita 
 

Recursos 
Europeana 
utilizados 

• https://www.europeana.eu/pt/item/90402/RP_P_1957_653_89_2 

• https://www.europeana.eu/pt/item/90402/RP_P_1957_653_80_1 

• https://www.europeana.eu/pt/item/90402/RP_P_OB_39_404 

• https://www.europeana.eu/pt/item/90402/RP_P_1957_653_92_3 

• https://www.europeana.eu/pt/item/90402/RP_P_OB_39_337 

• https://www.europeana.eu/pt/item/90402/RP_P_1941_599 

• https://www.europeana.eu/pt/item/90402/RP_P_1957_653_94_1 

• https://www.europeana.eu/pt/item/90402/RP_F_F06754 

• https://www.europeana.eu/pt/item/90402/RP_P_1941_645 

• https://www.europeana.eu/pt/item/90402/RP_F_F07188 

• https://www.europeana.eu/pt/item/90402/RP_P_OB_39_413 

• https://www.europeana.eu/pt/item/90402/RP_P_OB_39_354 

• https://www.europeana.eu/pt/item/90402/RP_P_1906_3791 

Licenças 

Attribution CC BY 

Integração no currículo 

O cenário de aprendizagem aqui descrito enquadra-se no programa oficial de História do 7º ano de 

escolaridade, integrando o domínio “A herança do Mediterrâneo Antigo” e o subdomínio “O mundo 

romano no apogeu do império”. 

Objetivo da aula 

Compreender e saber identificar a arte como património, assim como a existência de diferenças nos 

padrões artísticos e estéticos. 

Analisar a função das manifestações artísticas em diferentes contextos históricos e sociais. 

Identificar as principais caraterísticas da arquitetura romana, destacando o seu caráter funcional e 

monumental. 

Resultado da aula 

Espera-se que os alunos no final da aula consigam entender o interesse das manifestações artísticas para 

o estudo de uma determinada civilização e a importância de preservar o património artístico e cultural 

como legado deixado pelos nossos antepassados. 

https://www.europeana.eu/pt/item/90402/RP_P_1957_653_89_2
https://www.europeana.eu/pt/item/90402/RP_P_1957_653_80_1
https://www.europeana.eu/pt/item/90402/RP_P_OB_39_404
https://www.europeana.eu/pt/item/90402/RP_P_1957_653_92_3
https://www.europeana.eu/pt/item/90402/RP_P_OB_39_337
https://www.europeana.eu/pt/item/90402/RP_P_1941_599
https://www.europeana.eu/pt/item/90402/RP_P_1957_653_94_1
https://www.europeana.eu/pt/item/90402/RP_F_F06754
https://www.europeana.eu/pt/item/90402/RP_P_1941_645
https://www.europeana.eu/pt/item/90402/RP_F_F07188
https://www.europeana.eu/pt/item/90402/RP_P_OB_39_413
https://www.europeana.eu/pt/item/90402/RP_P_OB_39_354
https://www.europeana.eu/pt/item/90402/RP_P_1906_3791
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Tendências 

Aprendizagem Baseada em Projetos: os alunos recebem tarefas baseadas em fatos, problemas para 

resolver e trabalham em grupo. Este tipo de aprendizagem geralmente transcende as disciplinas 

tradicionais. 

Aprendizagem Colaborativa: um forte foco no trabalho em grupo. 

Aprendizagem centrada no aluno: os alunos e as suas necessidades estão no centro do processo de 

aprendizagem. 

Competências do século XXI 

• Pensamento criativo. 
• Comunicação e colaboração. 
• Pensamento crítico (desafiar, debater e discutir). 
• Tomada de decisões (comparar, analisar, selecionar e justificar). 
• Análise e avaliação de informações e ideias. 

Atividades 

Nome da 
atividade 

Procedimento Tempo 

1. Diálogo                           A aula começaria com uma breve introdução dos alunos ao tema, 
explicando que a arte romana foi influenciada pelos etruscos e gregos, 
sendo que as manifestações artísticas mais significativas remontam à 
República no ano de 509 a.C. A arquitetura foi a maior de todas as 
expressões artísticas dos romanos, destacando-se pelo seu caráter 
funcionalista e monumentalista. A arquitetura da Roma Antiga é um 
importante legado da civilização clássica para o mundo Ocidental. 

30 min 

2. Identificar as 
caraterísticas da 
arquitetura 
 

Os alunos iriam visualizar um conjunto de imagens disponíveis na 
plataforma Europeana de alguns dos principais monumentos 
construídos durante o Império Romano. O objetivo seria identificar 
algumas das principais caraterísticas dos edifícios públicos (ex: templos, 
coliseu, panteão). Seria dado especial ênfase ao Fórum Romano, 
rodeado pelas ruínas de várias construções públicas de grande 
importância cultural. 

20 min 

3. Visita virtual à 
Villa de Adriano 
 
 
 

Com recurso à plataforma Smarthistory os alunos poderiam fazer uma 
visita virtual à Villa do Imperador Adriano, um incrível testemunho da 
Antiguidade Clássica. Trata-se de um grandioso complexo no qual 
podemos ver o palácio imperial, a arena dos gladiadores e o teatro 
grego. (https://smarthistory.org/a-virtual-tour-of-hadrians-villa/). 

20 min 

4. Reflexão final Seria pedido aos alunos que, de forma voluntária, respondessem às 
questões orientadoras colocadas no início da aula: Qual é a importância 
da arte para o estudo de uma civilização? Que caraterísticas podemos 
encontrar na arquitetura romana? Que legado cultural foi deixado pelos 
romanos ao mundo ocidental? 

10 min 

https://smarthistory.org/a-virtual-tour-of-hadrians-villa/


 
 

4 
 

Nome da 
atividade 

Procedimento Tempo 

5. Avaliação Realização de um Kahoot com o objetivo de consolidar os conteúdos 
lecionados.  

10 min 

 

Avaliação 

A avaliação das aprendizagens seria feita através da realização de um Kahoot. 

Feedback dos alunos 

O feedback da aula seria dado oralmente pelos alunos. 

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

