
 

 

Cenário de Aprendizagem Europeana 
 

Título   

Arte Viva 

Autor(es) 

Ana Kátea Castanho 

Resumo 

O cenário de aprendizagem pretende que os alunos conheçam algumas obras de arte de pintores 

europeus e que sejam capazes de as recriar de uma forma teatral. 

The learning scenario intends to familiarize the students with the works of art made by European painters 

so they are able to recreate them in a theatrical way. 

Palavras-chave 

Arte, Pintura, Cenários vivos, Pintores europeus, Arte teatral 

Índice 

Índice  

Tema Arte, Cultura 
 

Tópico Educação Visual, Pintura, História da Arte 
 

Idade dos alunos 10-12 anos 

Tempo de preparação 50 minutos 

Tempo de lecionação 100 minutos 

Outros materiais 
didáticos online  

• https://www.europeana.eu/ 

• https://vangoyourself.com/ 

• https://padlet.com/ 

• http://bartolomeo.education/giochi-didattici/il-ritratto-gioco/ 
 

Outros materiais em 
modo offline 

Smartphone ou computador 
Material cénico 

Recursos Europeana 
utilizados 

• https://www.europeana.eu/pt/collections/topic/47-painting 
 

Licenças 

Attribution CC BY.  
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Integração no currículo 

Desenvolver a capacidade estética dos alunos 

Conhecer obras de arte da pintura  

Reprodução de obras bidimensionais em tridimensionais. 

Objetivo da aula 

Identificar obras de arte (pintura) e o seu autor 

Transformar pinturas famosas em cenários vivos e conhecer a história do autor que as concebeu 

Divulgar o trabalho na escola e na comunidade. 

Resultado da aula 

Recriação de obras de arte, da pintura, através de cenários vivos que após registo fotográfico dão origem 

a um mural de obras de arte em que os alunos são os autores e as personagens. 

Tendências 

Aprendizagem móvel: os alunos têm acesso ao conhecimento através de smartphones e computadores 

Aprendizagem baseada em projetos: os alunos recebem tarefas baseadas em factos, problemas para 

resolver e eles trabalham em grupos. 

Aprendizagem Colaborativa através do trabalho em grupo. 

Aprendizagem baseada na Nuvem: dados, ferramentas, software é tudo online e pode ser alcançado e 

modificado a partir de diferentes dispositivos. 

Aprendizagem baseada em jogos e gamificação: a aprendizagem é misturada com jogos ou com 

mecanismos de jogo. 

Papel do professor: o professor atua como um facilitador da aprendizagem, apoiando grupos e indivíduos, 

em parte graças à tecnologia, economizando cada vez mais tempo na preparação da aula. 

Competências do século XXI 

Trabalho em rede: trabalho e aprendizagem em equipa. 

Utilização das TIC 

Utilização do método de resolução de problemas 
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Atividades 

Nome da 
atividade 

Procedimento Tempo 

Introdução do 
tema 

1-Início da aula com os puzzles do site bARTolomeo das coleções da 
EUROPEANA: 
http://bartolomeo.education/giochi-didattici/il-ritratto-gioco/ 
 

15 min 

Pesquisa e 
tratamento 

2-Pesquisa/ tratamento de informação, em grupos, sobre as pinturas que 
observaram através de jogos de identificação com cartões informativos 
e de imagens 
 

15 min 

Desenvolvimento 3- Consulta do website da europeana para identificação de outras obras 
do mesmo autor 
https://www.europeana.eu/pt/collections/topic/47-painting 
4-Exploração do site https://vangoyourself.com/, seleção de uma obra e 
apresentação à turma a sua escolha e informações de referência: - nome 
da obra; autor; data de execução;  local onde é armazenado ou 
patenteado ao público 
 

20 min 

Reprodução de 
obras 

5- Transformação da obra bidimensional numa obra cénica 
tridimensional e registo fotográfico 

30 min 

Divulgação 5- Composição de um mural com os registos fotográficos das obras e 
informação sobre as obras originais e publicação online na página do 
agrupamento 

20 min 

 

Avaliação 

Avaliação por observação e questionário 

Feedback dos alunos 

Preenchimento de grelha de avaliação dos trabalhos dos colegas.  

Eleição do resultado final preferido da turma 

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. 

http://bartolomeo.education/giochi-didattici/il-ritratto-gioco/
https://www.europeana.eu/pt/collections/topic/47-painting
https://vangoyourself.com/
https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home

