
Assunto: Guia do docente: introduzir o património cultural europeu na sala de aula! 

Caros docentes, 

2018 é o Ano Europeu do Património Cultural. Trata-se de uma oportunidade para sensibilizar as 

crianças e os jovens para o valor do nosso património comum - quer se trate de literatura, arte, 

monumentos, artesanato que aprendemos com os nossos antepassados, tradições, comidas que 

apreciamos ou dos filmes que vemos e em que nos reconhecemos. 

No quadro desta iniciativa, a Comissão Europeia desenvolveu conteúdos didáticos, atividades e 

projetos com o intuito de encorajar os alunos a descobrir o seu património cultural, interagir com ele 

e disfrutar da sua existência. O Guia do docente: Património Cultural Europeu, que acaba de ser 

publicado, incide sobre o conceito de património cultural, tanto ao nível da comunidade estudantil 

local como no contexto europeu. 

Porquê este guia? 

Este material educativo oferece-lhe a si e aos seus alunos uma oportunidade para explorar formas 

variadas de património cultural à sua volta, através de propostas concretas de atividades na sala de 

aula mas também fora da comunidade escolar. 

O Guia convida a refletir sobre as questões seguintes: o que é o património cultural e porque é que é 

importante valorizá-lo e protegê-lo? Em que consiste o património cultural europeu e porque é 

partilhado além-fronteiras?: Podemos erigir um futuro comum celebrando e reconhecendo o 

património cultural europeu? 

A quem se destina este guia? Foi concebido para ajudar os docentes de todas as matérias e 

disciplinas a introduzir o património cultural na sala de aula e a abordá-lo com alunos de idades 

compreendidas entre os 10 e os 15 anos. O seu conteúdo é universal, podendo ser utilizado após 

2018. 

Descubra o Guia na sua língua https://europa.eu/cultural-heritage/toolkits/toolkit-teachers_pt  

Como está estruturado? 

O guia do docente inclui instruções de uso e apresenta os seus diversos elementos, incluindo 

projetos de propostas, planificações de aulas e um jogo em linha. Contém dicas para divulgar e 

publicar os projetos dos estudantes em linha, bem como ligações úteis e recursos. 

O guia propõe dois planos de aulas. O primeiro baseia-se num jogo em linha sobre o património 

cultural, que permite aos docentes abordar o tópico de uma forma lúdica e educativa. O segundo 

encoraja os alunos a explorar a dimensão europeia do seu património cultural no quadro de projetos 

criativos e práticos. São apresentadas 16 propostas de projetos concretos, a realizar com os seus 

alunos na sala de aula ou fora dela. 

- Isto somos nós 
- Artistas Pop-Up 
- Cápsulas do Tempo 
- A tradição, fonte de inspiração 
- Adote um monumento 

https://europa.eu/cultural-heritage/toolkits/toolkit-teachers_pt


- Comemorações 
- Itinerários Culturais da Europa 
- Um património comum 
- À descoberta da UE: a sua lista 
- Património industrial 
- Let’s dance! 
- Ciclo do património 
- Fora dos caminhos batidos 
- Geminação de cidades 
- Os jovens pelo património 
- Marca do Património Europeu 

 
E por último, deixe os seus alunos jogar em linha: Ano Europeu do Património Cultural! 

O jogo em linha «Detetives do património cultural», com dois níveis de dificuldade concebidos para 

alunos com idades compreendidas, respetivamente, entre os 10 e os 12 anos e entre os 13 e os 15 

anos, introduz o tópico do património cultural europeu, podendo suscitar debates sobre o seu 

significado. É possível jogar aos pares ou em grupos, desempenhando o docente o papel de 

facilitador. https://europa.eu/cultural-heritage/toolkits/culture-heritage-detectives_pt  

Convidamo-lo(a) a utilizar os recursos educativos do património cultural em 2018, e no futuro! 

Com os nossos cumprimentos, 

A equipa «Património Cultural Europeu» 

The EYCH team  
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