Objetivos dos materiais pedagógicos
Materiais pedagógicos da Casa da História Europeia disponíveis em linha:
Fique a conhecer as principais mensagens da Casa da História Europeia (CHE)
Embora esteja localizada em Bruxelas, a Casa da História Europeia visa alcançar um público mais
vasto a nível europeu e mundial. Os materiais pedagógicos em linha desempenham um papel
essencial, permitindo a professores e alunos em toda a Europa descobrir e utilizar os conteúdos da
CHE, sem terem necessariamente de visitar o museu. Os temas visados pelo museu são
aprofundados nos materiais pedagógicos através de uma abordagem crítica e transnacional, que
recorre a exemplos europeus e mundiais.
Adote uma abordagem interdisciplinar
Os materiais pedagógicos são pensados e concebidos com vista a atrair o interesse de professores
das mais variadas áreas disciplinares, desde a história e os estudos culturais à formação cívica, à
sociologia, à comunicação social e à geografia. Os elementos de cada secção são flexíveis,
permitindo que os professores selecionem os elementos que lhes interessam em função das suas
preferências.
Comece por abordar uma situação ou um problema da atualidade
O trabalho do educador da CHE começa quando o aluno pergunta «por que é que isto me há de
interessar?» ou «por que tenho de aprender isto?». Este trabalho está intimamente ligado ao
conceito pedagógico de scaffolding (acompanhamento do aluno pelo professor, visando desenvolver
a capacidade de reflexão crítica e autónoma), que preconiza a necessidade de estabelecer ligações
entre a experiência e o conjunto de conhecimentos adquiridos diariamente pelos alunos, antes de
lhes dar a conhecer conceitos mais complexos.
Utilize o contexto histórico como base para abordar questões/problemas atuais
Sendo o objetivo centrar a atenção dos alunos no mundo atual e nas preocupações futuras, as
fontes históricas são utilizadas para ajudar os alunos a compreenderem a forma como, por vezes,
alguns acontecimentos ou fenómenos estão profundamente enraizados no passado. A História é
utilizada como um exercício de comparação com cenários atuais para proporcionar um contexto
mais geral, através da utilização de diferentes materiais. Os exemplos históricos também criarão
uma sensação de «distanciamento» no aluno aquando do estudo de temas sensíveis.
Promova debates abrangentes sobre vários temas
A abordagem pedagógica baseada em temas da CHE estuda um tema em moldes gerais, em vez de
se debruçar sobre uma matéria específica no âmbito da História que possa ser estudada na sala de
aula ou através de um manual escolar. A nossa utilização crítica e transnacional de exemplos e
materiais pedagógicos procura incentivar os professores a diversificarem a forma como lecionam
uma determinada matéria, ultrapassando preocupações meramente nacionais.
Desenvolva uma abordagem que leve os alunos a compreenderem por si próprios o que lhes é
ensinado
O método pedagógico da CHE visa contribuir para o desenvolvimento de aptidões e competências
adequadas ao século XXI, isto é, pretende fazer dos alunos pessoas confiantes e capazes de
desenvolverem um raciocínio crítico e autónomo. Isto significa que os nossos materiais pedagógicos
devem ajudar os alunos a refletir, dialogar, comparar e aplicar aquilo que aprendem a outros
contextos.

