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Resumo: 

 Este projeto de investigação teve como objetivo primordial contribuir para desenvolver nos 

alunos atitudes de cuidado com o meio onde vivem, proporcionando oportunidades de aquisição de 

conhecimentos, valores, atitudes e interesse ativo para protegê-lo e melhorá-lo. 

 Os participantes deste estudo de investigação foram alunos de 2º ano com idades 

compreendidas entre os seis e os dez anos, de uma escola de 1º Ciclo  pertencente ao distrito de 

Beja. 

 Trata-se de um estudo que adotou a  metodologia de estudo de caso de  natureza qualitativa. 

Foram utilizados como instrumentos de recolha de dados três entrevistas semi-estruturadas a dois 

especialistas e à professora titular da sala de 2º ano referida anteriormente. 

 Os resultados, mostraram, numa primeira fase desta investigação que os alunos adaptaram-

se às atividades que lhes eram propostas, já que o tema de Educação Ambiental não era trabalhado 

até então com esse alunos. Estes alunos, após a implementação do plano de ação demonstraram-se 

mais sensibilizados e com uma atitude diferente para com certas situações ocorrentes do dia-a-dia. 

 

Palavras- chave: Educação Ambiental; Escola; Educação. 
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Abstract: 

 This research project had as main goal to develop care attitudes in the students living 

environment, providing opportunities to acquire knowledge, values, attitudes and interest to project 

and improve it. 

 The participants in this research study were students of year two, aged between 6 to 10 years 

old from a primary school in Beja district. 

 As data collection, this project adopted a qualitative nature methodology using as 

instruments three semi-structured interviews applied to two specialists and the class teacher, 

previously mentioned. 

 In a first stage, the results has showed that the students adapted themselves to the proposed 

activities, considering that this was the very first time that they explored the environmental 

education theme. After the implementation of this action plan, these students appeared more aware 

and with adifferent attitude concerning daily situations. 

 

Key-words: environmental education, school, education. 
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 Introdução 

  

 Este trabalho de investigação pretende refletir algumas das minhas preocupações, enquanto 

profissional de educação, na medida em que a importância da problemática ambiental é uma 

necessidade de conhecimento da sociedade para que haja uma mentalidade de respeito e 

responsabilidade pelo meio ambiente. Problemas como a desertificação de amplas zonas do planeta, 

a contaminação da atmosfera e da água, a diminuição da biodiversidade e sem dúvida o 

desenvolvimento de sociedades com grande consumo de energia e produção de resíduos, deverão 

ser discutidos e integrados nas diferentes áreas de ensino e também nas áreas de oferta 

complementar, como por exemplo em Educação para a Cidadania, em contexto de 1º Ciclo do 

Ensino Básico. 

 Este trabalho visa principalmente a valorização de aprendizagens relacionadas com o 

ambiente, nas diferentes áreas promovendo a integração das dimensões teóricas e práticas. 

 “As gerações futuras precisam primeiramente ter uma nova conduta a respeito com o meio 

ambiente, devem ser educadas para este fim desde a mais tenra idade. (…) Precisa-se iniciar os trabalhos de 

restauração dos danos causados à terra nos últimos anos de industrialização;” (Quadros, 2007:18) 

 A Educação Ambiental é um aspeto fundamental a trabalhar desde a mais tenra idade, como 

estratégia para promover nos alunos uma consciência crítica sobre a problemática ambiental, mas 

também respeito por si próprio e pelo meio em que vive. A melhor forma de chegar a todos os 

intervenientes deste processo de consciencialização das problemáticas ambientais é obviamente, 

conhecer a realidade do conhecimento dos alunos acerca desta temática, e posteriormente abordar 

com eles essas problemáticas através de atividades que os levem a pensar e a discutir soluções para 

resolver essas questões. Com este estudo pretendemos consciencializar os alunos para as 

problemáticas ambientais e com eles encontrar soluções para que possamos resolver essas questões 

tão comuns no nosso dia-a-dia.   

 Este projeto de investigação foi estruturado em cinco fases diferentes. Numa primeira fase 

desta investigação realizou-se um levantamento de dados, recorrendo para isso a conversas 

informais, pesquisas bibliográficas e fundamentação teórica do estudo de modo a caracterizar a 

situação ideal. Na segunda fase é descrita a natureza da investigação, a caracterização da amostra do 

estudo, as técnicas e instrumentos de investigação utilizados. Já numa terceira fase e após a recolha 

e análise dos dados obtidos, fez-se o confronto entre a situação real e a ideal acabando por 

identificar desta forma as necessidades e interesses existentes, fez-se também. Numa quarta fase 

descreve-se o desenvolvimento do conjunto de instrumentos aplicados a alunos do 1º Ciclo do 

Ensino Básico. Após a análise da situação real e confrontando-a com a situação que queremos 
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concretizar, segundo diversos autores e especialistas, o ideal delinear estratégias com o objetivo de 

consciencializar, de uma maneira mais profunda, os alunos acerca das problemáticas ambientais e 

encontrar, com eles, propostas de novos instrumentos como soluções e estratégias para resolver 

essas questões. 

 Por fim, e como quinta fase, apresentam-se as conclusões do estudo, suas implicações, 

limitações e sugestões para futuras investigações. 

 Estes processos constituíram em prioridade a base da elaboração da proposta de intervenção, 

que teve como finalidade a definição de estratégias com vista a contribuir para o desenvolvimento 

dos alunos nas atitudes de cuidado com o meio onde vivem, proporcionando oportunidades de 

aquisição de conhecimentos, valores, atitudes e interesse ativo para protegê-lo e melhorá-lo. 
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 I. Enquadramento Teórico 

 1. Literacia Científica 

 O conceito de literacia surge na interpretação da capacidade de ler e escrever associando-se 

ao conhecimento, à aprendizagem e à educação. É neste sentido que Norris e Phillips (2002:87) 

argumentam que a ciência, tal como nós a conhecemos, nunca poderia ser o que é se não fosse o 

texto em que ela assenta, e que dada a dependência da ciência do texto, uma pessoa que não saiba 

ler nem escrever estará severamente limitada à aquisição de um forte conhecimento científico para a 

aprendizagem da educação. 

 O conceito de literacia científica emergiu da necessidade de criar condições sofisticadas para 

que os cidadãos pudessem compreender, apoiar e valorizar projetos em ciências e tecnologias. Estas 

competências passaram a ser desenvolvidas no âmbito de educação em ciências, prioritariamente a 

crianças em meio escolar, tendo em vista a relevância social e cultural da ciência numa sociedade 

cada vez mais científica e tecnológica. Aikenhead (2009:27) defende que a literacia científica apela 

a um currículo científico relevante, do ponto de vista dos cidadãos, advindo de uma análise de 

acontecimentos da vida real para determinar quais os conhecimentos que o público precisa de saber. 

 No início do século XX, a comunidade científica começou a valorizar o conceito de literacia 

científica e a sua importância. Contudo foi nos Estados Unidos, nos anos 50, que se reconheceu, 

aquando do lançamento do Sputnik soviético, primeiro satélite artificial lançado ao espaço, a 

necessidade de valorizar o conhecimento científico da população. Este olhar sobre a população é 

traduzida por Waterman (1960:134), como “o progresso em ciência depende, em grande medida, da 

compreensão e apoio do público a um programa sustentado de educação em ciências e de 

investigação”. Desta forma a educação em ciências teve um grande impulso ao nível escolar das 

crianças e jovens americanos de forma a contribuir para que adquirissem uma sociedade com 

competências de maior sofisticação científica e tecnológica. Cada país deve desenvolver o seu 

próprio significado em literacia científica para ir ao encontro das suas próprias necessidades sociais, 

políticas e económicas, segundo Aikenhead (2009:19).  

 A promoção da literacia científica das populações tem sido assumida como um aspeto 

importante que a nível social quer a nível individual. Sob o ponto de vista social, um elevado nível 

de literacia científica das populações é importante no que diz respeito (Thomas & Durant, 1987: 1- 

14; Shortland, 1988: 38):   

(i) Ao desenvolvimento ecońmico do pás – a literacia cient́fica ́ um capital humano necesśrio 

para o desenvolvimento das economias de mercado que requerem a participação de quadros 

(cientistas, t́cnicos e engenheiros) de elevada literacia cient́fica na corrida pelas novas 
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tecnologias, sejam elas de informação e comunicação, de energias renov́veis ou outras;ii) Ao 

apoio de poĺticas ṕblicas de cîncia – elevados ńveis de literacia cient́fica dos cidadãos 

favorece a percepção sobre a import̂ncia social da cîncia e da necessidade da implementação de 

poĺticas de cîncia; 

iii) ̀s expectativas dos cidadãos – quanto mais elevado for o ńvel de literacia da população mais 

os cidadãos compreendem os objectivos, os processos e as capacidades da cîncia e menos aceitam 

expectativas irrealistas e iluśrias, as quais podem contribuir para uma falta de confiança dos 

cidadãos; 

iv) ̀ inflûncia nos decisores poĺticos – elevados ńveis de literacia cient́fica dos cidadãos 

encorajam-nos a exercer os seus direitos democŕticos nas quest̃es relacionadas com a  cîncia, o 

que favorece as tomadas de decisão democŕticas e eficazes. 

 A elevada literacia dos cidadãos, em todos as dimensões do conhecimento, manifesta-se 

também ao nível individual, para além das vantagens sociais (Thomas & Durant, 1987: 1-14; 

Shortland, 1988: 38): 

i) Tomadas de decisão no ̂mbito do estilo de vida – a pessoa com elevada literacia cient́fica 

possui conhecimentos e compet̂ncias para tomar decis̃es sobre a sua pŕpria vida, 

nomeadamente no que diz respeito ̀ sua sáde, bem-estar e lazer; 

ii) Empregabilidade – na actual “sociedade baseada no conhecimento” e na tecnologia, todo 

aquele que possua elevada literacia cient́fica teŕ mais oportunidade de adquirir emprego nestas 

́reas e de contribuir para o seu desenvolvimento; 

iii) Aspecto intelectual e est́tico – o conhecimento sobre cîncia tem vindo a ser considerado como 

um aspecto cultural importante, a acrescentar ̀ cultura liteŕria e  art́stica, pelo que o indiv́duo 

com elevado ńvel de literacia cient́fica se sente intelectualmente como um cidadão do mundo, 

promotor da cultura cient́fica; 

iv) ́tica – uma vez que “as normas e os valores inerentes ̀ cîncia são superiores ̀s quest̃es do 

quotidiano e que são transpońveis para uma mais vasta cultura, antev̂-se que [a cîncia] 

contribui para o avanço da civilização humana” (Shortland, 1988: 311), pelo que o aumento da 

literacia cient́fica dos indiv́duos contribuiria para “tornar as pessoas não simplesmente mais 

śbias mas tamb́m melhores” (Shortland, 1988: 311). 

 Contudo, estes benefícios abordados anteriormente manifestam-se na economia nacional, no 

próprio desenvolvimento da ciência, nas políticas de ciência e nas prática democráticas. A nível 

individual, manifestam-se na capacidade de tomadas de decisão no âmbitos dos estilos de vida, na 

empregabilidade, nos aspetos intelectual e estético, e na ética. 
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 O relatório PISA (“Programme for International Student Assessment”) da OCDE 

(Organização e Desenvolvimento Económico) sobre conhecimentos e competências de jovens 

apresenta a conceção de literacia científica de uma forma bastante ampla (OCDE, 2003:133):         

“A Literacia cient́fica ́ a capacidade de usar o conhecimento científico, de identificar questões e 

de desenhar conclusões baseadas na evidência por forma a compreender e a ajudar à tomada de 

decis̃es sobre o mundo natural e das alteraç̃es nele causadas pela actividade humana.” 

 Shen (1975: 44 – 52) no que diz respeito à literacia científica sugeriu três categorias:  

prática, cultural e cívica. Esta última literacia científica enquadra-se com o tema abordado neste 

trabalho e define-se como:  “capacidade de ter consciência da ciência e dos assuntos públicos 

relacionados com a ciência (por exemplo, saúde, energia, recursos naturais, alimentação, 

ambiente, etc.) de forma ao indivíduo poder envolver-se nos respetivos processos de tomada de 

decisões”. 

 Segundo Roth (1992) a literacia ambiental define-se como um conhecimento consistente dos 

problemas, na resolução e na competência para a ação. A escola deve desempenhar esse papel, mas 

ela não é o único agente de literacia ambiental. Este autor (1992: 26) afirma  que se pode distinguir 

três níveis de literacia ambiental: 

– Nominal – início do desenvolvimento da consciência e sensibilização para com os 

problemas ambientais juntamente com a aquisição de conceitos básicos; 

– Funcional – maior grau de conhecimento e compreensão dos problemas influencia as 

capacidades de analisar, sintetizar e avaliar informação, o que reflete em algum 

investimento pessoal para alterar as situações; 

– Operacional – investimento pessoal muito forte tanto em ações preventivas como na 

busca de soluções para problemas ambientais locais e globais. 

 Estes três níveis de literacia ambiental relacionam-se assim com o ambiente e com o 

conhecimento que o cidadão possui, com as atitudes que o indivíduo toma, e com os valores que o 

cidadão tem perante o meio que o rodeia. Quando um indivíduo demonstra literacia ambiental está 

apto a compreender a importância que o ambiente tem para a vivência pessoal e para a sociedade e a  

tomar as atitudes decorrentes dessa importância. 
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2. Educação Ambiental 

 2.1. Educação Ambiental e os seus objetivos 

 Segundo Carapeto (1998), o desenvolvimento das sociedades atuais tem conduzido a uma 

degradação generalizada do meio ambiente e a uma diminuição dos recursos naturais. Este quadro, 

bem objetivo, levou, naturalmente, a uma consciencialização do problema por parte de técnicos 

envolvidos nos processos produtivos e das populações em geral e fez com que houvesse uma 

adaptação dos discursos políticos,  e consequentemente à tomada de algumas medidas legais de 

proteção e conservação do ambiente. 

 A Educação Ambiental veio da sequência lógica do processo, como meio de abordagem a 

toda a sociedade, mas também como promoção e concretização de estratégias práticas de toda a 

sociedade, em particular dos jovens, que dependerá deles o nosso futuro. Educar para o meio 

ambiente ou a favor do meio ambiente converte-se numa tarefa prioritária e, com ela, o 

reconhecimento e a promoção da educação ambiental (Caride & Meira, 2001: 14). 

 A expressão Educação ambiental foi empregada pela primeira vez em 1948, embora o 

consenso do seu significado tenha tardado algumas décadas em concretizar-se, e ainda hoje 

permaneça em aberto no debate entre diferente conceções e modelos, que polemizam o seu 

fundamento quer a nível social, ideológico e pedagógico.     

 A Educação Ambiental desenvolveu-se em Portugal durante os anos 90, onde foram visíveis 

um conjunto de atividades cívicas e educacionais, assim como determinações governamentais a elas 

associadas. Segundo Pinto (2004:163) em 1999, na conferência Mundial sobre Educação para 

Todos foi aprovada a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos, onde se “confere aos 

membros de uma sociedade a possibilidade e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de respeitar e 

desenvolver a sua herança cultural, linguistica e espiritual, de promover a educação de outros, de 

defender a causa da justiça social, de proteger o ambiente”. A Educação Ambiental é assunto de 

grande interesse, essencial para toda a sociedade, pois desperta nos indivíduos o cuidado com a 

prática de atividades que possam causar impacto ambiental, entre elas, a poluição do ar, dos rios, a 

degradação do solo, a pesca predatória, o desmamamento, a produção de energia com o uso de 

combustíveis poluentes, o destino do lixo, etc. 

 Três décadas passadas sobre a implementação da Educação Ambiental em Portugal esta área 

continua mais atual que nunca. Guimarães (1995:9) escreve “hoje mais do que uma realidade, a 

Educação Ambiental tornou-se uma grande necessidade”. Um dos grandes desafios que se coloca 

ao cidadão do século XXI consiste na preservação do ambiente, sendo cada vez mais assumida a 

necessidade de salvaguarda da equidade entre gerações, assente num modelo de desenvolvimento 
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sustentável. Ao contrário do que tem vindo a acontecer, o binómio educação-ambiente incorpora 

agora a possibilidade de tornar explícitos objetivos que aludem à melhoria das relações ecológicas, 

incluindo as do homem com a natureza e as dos homens entre si, levando a um primeiro plano 

atitudes e valores como os de construir uma nova nova ética pessoal e social. A E.A é uma educação 

para a responsabilidade perante as gerações futuras, as diferentes formas de vida e a Terra em si 

mesmo. Assim, colocam-se a esta área educativa  metas ambiciosas em que o ser humano deve 

realizar o bem nas suas ações com o mundo, assegurando a preservação da espécie humana como de 

todos os seres vivos. Para que estas ações estejam asseguradas é necessário haver mudanças tanto a 

nível social como pessoa, uma vez que o surgimento de problemas decorre dos comportamentos 

individuais e estilos de vida na nossa sociedade. 

 

 Em 1975, para dar continuidade a medidas já adotadas sobre a Educação Ambiental, a 

UNESCO, a PNUMA e a PIEA reuniram-se num Seminário Internacional de Educação Ambiental 

em Belgrado com o intuito de se estabelecer um consenso em torno da necessidade de uma ética 

mundial, um acordo com as metas e finalidades da educação ambiental, expressado textualmente 

nestes termos: 

“tentar que a população mundial tenha consciência do meio ambiente e se interesse 

por ele e pelos seus problemas conexos e que conte com os conhecimentos e aptidões, 

atitudes, motivações, desejos necessários para trabalhar individual e coletivamente 

na busca de soluções para os problemas atuais e para prevenir os que possam vir a 

aparecer em seguida”. (Gonzáles Gaudiano 1999: 13) 

 

 O seminário possibilitou o acordo sobre seis objetivos básicos de Educação Ambiental, 

incluídas na Carta de Belgrado, considerado um documentos mais lúcidos sobre o mesmo tema: 

1) Tomada de consciência: ajudar as pessoas e os grupos sociais a adquirirem maior 

consciência do meio ambiente em geral e dos problemas conexos e a mostrarem-se 

sensíveis a eles; 

2) Conhecimentos: ajudar as pessoas e os grupos sociais a adquirirem uma 

compreensão básico do meio ambiente na sua totalidade, dos seus problemas e da 

sua presença e função da humanidade nele, o que interioriza uma responsabilidade 

crítica; 

3) Atitudes: ajudar as pessoas e os grupos sociais a adquirirem valores coletivos, um 

interesse profundo pelo meio ambiente e uma vontade que os impulsione a participar 

ativamente na sua proteção e melhoria; 
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4) Aptidões:ajudar as pessoas e os grupos sociais a adquirirem as aptidões necessárias 

para resolver os problemas ambientais; 

5) Capacidade de Avaliação: ajudar as pessoas e os grupos sociais a avaliarem as 

medidas e os programas de educação ambiental em função dos factores ecológicos, 

políticos, económicos, sociais, estéticos e educacionais; 

6) Participação: ajudar os indivíduos e os grupos sociais a desenvolverem o sentido de 

responsabilidade e a tomarem consciência da urgente necessidade de prestarem 

atenção aos problemas do meio ambiente, para assegurar que se adotem medidas 

adequadas a esse respeito. 

 Na carta de Belgrado destacou-se uma nova ética universal – uma ética dos indivíduos e das 

sociedades que correspondesse ao lugar da humanidade na biosfera. Essa ética que deu lugar ao 

reconhecimento e reflexão das relações complexas, em contínua evolução, do ser humano com o 

seu semelhante e com a natureza. Concluindo podemos retirar destes tópicos que constam da 

declaração de Belgrado as seguintes conclusões. Para que haja mudança tem que existir 

conhecimento, porque é a partir do conhecimento que nós fazemos as nossas escolhas conscientes, e 

a partir delas passar a ação. 

 Outro tópico abordado na carta de Belgrado são as atitudes, só podem existir atitudes 

consistentes se houver hábitos. É importante que os educadores ambientais criem rotinas com as 

crianças de modo a habituá-las aos comportamentos de respeito com a natureza. Para além dos 

hábitos é importante incutir o espírito crítico capacitando as crianças para saberem avaliar as 

situações decorrentes de medidas económicas, administrativas, ecológicas, etc. 

 Carapeto (1998:75), preconizou como Princípios Diretivos dos Programas de Educação 

Ambiental: 

1. (…) deve considerar o ambiente, na sua totalidade: natural, criado pelo Homem, ecológico, 

político, económico, tecnológico, social legislativo, cultural e estético. 

2. (…) deve ser um processo cont́nuo, extensivo ̀ vida, inteira, tanto escola, como estra-

escolar. 

3.  (…) deve adotar uma abordagem interdisciplinar. 

4. (…) deve sublinhar a import̂ncia duma participação ativa na prevenção e na solução dos 

problemas postos pelo ambiente. 

5. (…) deve examinar as quest̃es de ambiente numa perspetiva mundial, respeitando, no 

entanto, as diferenças regionais. 
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 Portanto, a Educação Ambiental deve incidir sobre a realidade como um todo numa 

abordagem inter e pluridisciplinar a partir de problemas concretos incluindo atividades escolares e 

extra-escolares promovendo uma participação cívica ao nível local e mundial. 

 Em suma, a definição de Educação Ambiental na carta de Belgrado afirma que: 

“ é um processo que visa formar uma população mundial consciente e preocupada 

com o Ambiente e com os seus problemas, uma população que tenha os 

conhecimentos, as competências, o estado de espírito, as motivações e o sentido de 

compromisso, que lhe permitam trabalhar individual e coletivamente na resolução das 

dificuldades atuais, e impedir que elas se aprendem de novo”. 

In Manual de Educação Ambiental, de J.A. Fernandes, 1983 

  

 Do apresentado se depreende que se trata de uma compreensão dos problemas direccionada 

para a ação. A Educação Ambiental não deve limitar-se à difusão de conhecimentos nem igualmente 

cair em formas pedagógicas desenraizadas de um atendimento efetivo do que está em jogo. 

 Assim, a Educação Ambiental tem como objetivo atingir todos os cidadãos, através de um 

processo pedagógico participativo permanente, procura incutir no educando uma consciência crítica 

sobre a problemática ambiental, especificamente, tende a fomentar no indivíduo uma dupla atitude 

de respeito por si próprio e pelo meio em que vive (Oliveira, 1989: 8). 

 

 2.2. O ambiente como tema e problema pedagógico 

 Há muito que o ambiente motiva impulsos reformistas e inovadores da ação pedagógica, no 

sentido de melhorar e repensar a educação em função da realidade que a circunda, mas também, e 

especialmente, com uma possibilidade de projetar as realidades ambientais em práticas pedagógicas 

alternativas relativamente à tradição escolástica: desde os conteúdos, métodos, princípios 

organizadores, sistema de ensino-aprendizagem, até aos seus acompanhamentos éticos e morais 

Caride & Meira (2004). 

 Os mesmo autores referem que desde o Renascimento que há preocupações com a 

compreensão científica das relações de educação-ambiente e com a adoção de novas estratégias que 

pudessem desenvolver de forma educativa as sociedades, para um maior protagonismo dos 

componentes cívicos e ecológicos. Já no século XVI, os humanistas constatavam que os 

<<contornos>> da vida podiam representar um elemento fundamental para a socialização cultural 

das novas gerações com o intuito de modernizar as instituições educativas na aplicação dos 

conteúdos do ensino. 

 Na segunda metade do século XIX, começou-se a desenvolver o método de ensino intuitivo, 

considerado por professores como o mais adequado à educação das classes populares. Este método 
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de ensino, parte da premissa, de que toda a educação deve começar pelos sentidos, levar à escola o 

mundo das coisas. Caride & Meira (2004:158) acrescentam que “<<ensinar a Natureza>>, poder 

conhecê-la, desfrutá-la e, inclusivamente, reconciliar-se individualmente com ela, constitui o 

principal convite da ação pedagógica.” Foi então que o conceito <<meio>> - a natureza- começou a 

ser valorizada como essencial componente à cosmovisão moderna, como modo particular de 

perceber o mundo, dando ênfase às relações humanas e procurando o conhecimento filosófico. Com 

o avanço da Revolução Industrial a espécie humana começa a decidir sobre as espécies animais e 

vegetais, as sociedades industrializadas vêem a natureza como um recurso para o seus propósitos 

económicos. Não se coloca totalmente de lado o facto de alguns projetos pedagógicos já 

incorporarem ideias e práticas educativas que sugerem uma relação mais abrangente e crítica do 

homem com a natureza. 

 A grande revolução, que introduz Darwin na compreensão do lugar do homem no mundo, 

remete-se como um uma espécie submetida como o conjunto de todos os seres vivos às mesmas 

leis, o homem perde assim a posição central. A condição de Darwin influenciou direta ou 

indiretamente muitos educadores e professores da Escola Nova. A principal contribuição da Escola 

Nova tinha como binómio de educação-ambiente, na procura do conhecimento, na descoberta do 

meio envolvente como um recurso que pode ser aproveitado pedagogicamente. Já se incorporavam 

ideias e práticas educativas que surgem como uma visão mais crítica do homem com a natureza. 

Essas ideias e práticas, propostas pelos pedagogos da Escola Nova, cingiam-se na filosofia de 

<<ensinar natureza>> que tem continuidade após a Segunda Guerra Mundial, nos diferentes níveis 

e ciclos do sistema educativo. Nos dias de hoje, é imprescindível uma tomada de consciência e 

mudança de atitude para com o nosso planeta, com o meio em que nos envolve. 

 

 3. Educação para a cidadania como área transversal ao tema Educação 

Ambiental 

 O termo “cidadania” no âmbito da sua aplicação ao ensino e à educação surgiu sem uma 

clara apresentação dos seus múltiplos significados. A história tem mostrado que ao longos dos 

tempos lhe estão associadas diferentes conceções que vão sendo retomadas e reformuladas. 

Segundo Cardona (2011:33) a “cidadania é um estado no qual (ou com o qual) a pessoa (ou ‘o/a 

cidadão/ã’) tem os direitos e/ou obrigações associados à pertença a uma comunidade alargada, 

especialmente a um Estado.” O cidadãos e cidadãs devem implementar plena igualdade, lutando 

pela progressiva concessão de direitos que aumente o número de pessoas a quem é conferido o 

estatuto de cidadania. 
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 A implementação e prática de uma educação para a cidadania efetiva nas nossas escolas 

necessitam de um esforço educativo premeditado e constante ao longo de toda a escolaridade , com 

o intuito de preparar crianças e jovens para a participação a vida em sociedade através do 

enriquecimento global como pessoas. 

 O nosso mundo encontra-se em acelerada mudança e há uma urgência em repensar a 

educação e o seu papel nas necessidades de reestruturar a organização curricular do ensino básico 

(Decreto-Lei nº 6/2001), segundo Araújo (2008:87) “surge do reconhecimento da import̂ncia da 

educação inicial e contínua do saber e das aprendizagens do aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a viver juntos e aprender a ser, que constituem os pilares que devem alicerçar e nortear 

as aprendizagens do ser humano ao longo da vida e que devem ser considerados como condições 

imprescind́veis para que a educação para a cidadania seja apreciada como...” completa Fonseca 

(2002:10) “um valor urgente e vital perante um mundo complexo e não isento de ameaças ao 

pŕprio reconhecimento dos direitos de cidadania a quem nele habita.” É necessário e importante 

que os nossos alunos sejam pessoas conscientes dos seus direitos mas também conscientes das suas 

responsabilidades enquanto cidadãos, portanto partimos do princípio de que educar para a cidadania 

implica educar para a consciencialização da relação recíproca entre direitos e deveres. 

 A Educação ambiental é um tema integrante na área da Educação para a Cidadania. É um 

dos temas mais abordados na nossa atualidade e é de grande pertinência social atual. “A educação 

ambiental é uma área do saber específico que exige uma formação específica, não só dos conteúdos 

cient́ficos, ditos ecoĺgicos, mas, sobretudo da abordagem pedaǵgica da educação ambiental.” 

(Esteves, 1998) 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), designação pela qual é hoje 

conhecida a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada em 1948, representou um 

passo fundamental para o ideal de uma “cidadania global, mundial, planet́ria”. Segundo Santos 

(2011) esta DUDH institui que todos os seres humanos do planeta têm os mesmos direitos, 

independentemente da sua nacionalidade. Portugal, ao assinar os Pactos que formalizaram esta 

Declaração (Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Poĺticos e Pacto Internacional sobre Direitos 

Económicos, Sociais e Culturais, adoptados pela Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas em 1966 e assinados por Portugal em Setembro de 1976) e ao incorporar os seus prinćpios 

na Constituição, vinculou-se também a esse entendimento alargado da cidadania. Mais 

recentemente, a Educação Ambiental primeiro e, depois, a Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável estendem-no às gerações futuras, já como uma outra dimensão da Cidadania. 

 Segundo Caride & Meira (2001:40), referem que: 
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“os que insistem em julgar o meio ambiente como um bem a preservar ou a melhorar, 

em que a educação pode – e deve – ajudar a promover valores, atitudes, 

comportamentos, etc., em pessoas e coletividades sociais, ao longo de todo o ciclo 

vital. Neste sentido, numa educação que deverá estender-se desde a infância até à 

velhice, junta-se a necessidade de avançar para uma sociedade ética e 

ecologicamente responsável, inscrita nos parâmetros de uma racionalidade ambiental 

alternativa: a educação para a natureza ou para uma sociedade sustentável constitui, 

na sua formulação mais geńrica, a via em que discorrem estes enquadramentos”. 

  Edwards (1994: 24-28) considera que a Educação Ambiental pode ser pensada com três 

componentes interligadas: Educação acerca do ambiente (conhecimento), Educação pelo ambiente 

(valores, atitudes e ações positivas) e Educação no ou através do ambiente (recurso). Ao 

analisarmos toda a junção destas três componentes pode-se transferir para a área de Educação para a 

Cidadania, para o exercício da responsabilidade e direitos numa sociedade democrática. 

 

 3.1. Linhas orientadoras e perfis de saída de Educação para a Cidadania 

 A área curricular de Educação para a Cidadania no 1º Ciclo do Ensino Básico tem como  

objetivo no tema transversal Educação Ambiental, segundo a Direção- Geral da Educação, na 

promoção de valores, na mudança de atitudes e de comportamentos face ao ambiente, de forma a 

preparar os jovens para o exercício de uma cidadania consciente, dinâmica e informada face às 

problemáticas ambientais atuais. Para o efeito, pretende-se que os alunos aprendam a utilizar o 

conhecimento para interpretar e avaliar a realidade envolvente, para formular e debater argumentos, 

para sustentar posições e opções, capacidades fundamentais para a participação ativa na tomada de 

decisões fundamentadas, numa sociedade democrática, face aos efeitos das atividades humanas 

sobre o ambiente. 

 Oliveira (2001: 8) afirma que é através da educação que “o individuo vai assumindo certos 

comportamentos e interiorizando um determinado quadro de valores.” É neste sentido que a área 

da Educação para a Cidadania tem como tema transversal a Educação Ambiental, especificamente, 

tende a fomentar no indivíduo uma dupla atitude de respeito por si próprio e pelo meio em que vive. 

 Segundo a proposta Curricular de Educação para a Cidadania, Santos et al. (2011: 10-11), 

apresentam algumas competências relativamente às aprendizagens esperadas dos alunos ao longo 

do Ensino Básico no que concerne à dimensão da Educação Ambiental: 

 A. Direitos e Responsabilidades 

– Respeita e defende os direitos fundamentais consagrados nos principais documentos 

relativos aos direitos humanos (DUDH, CDC, CEDH).2. 
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– Tem conscîncia de que os direitos humanos são uma construção permanente e aberta 

para a qual pode contribuir. 

– Participa na construção colectiva de regras, e/ou na sua mudança, orientada por 

prinćpios de justiça e equidade. 

– Observa, no seu quotidiano, leis e regras, assumindo responsabilidades consoante os 

ńveis de decisão. 

– Problematiza quest̃es relativas ao trabalho, lazer, consumo e gestão das finanças 

pessoais e da comunidade. 

 B. Identidades e diversidades 

– Assume e exprime a sua identidade pessoal, cultural e social. 

 C. Interdependência e mundialização 

– Demonstra interesse pelas quest̃es que afectam os outros e o mundo. 

– Compreende o significado da mundialização e os seus efeitos em termos do conceito e 

exerćcio da cidadania. 

– Entende processos de equiĺbrio, cooperação e coesão social no mundo e a situação de 

Portugal nesse contexto. 

– Interv́m na resolução de situaç̃es do seu quotidiano que tenham em vista a melhoria 

da qualidade de vida e do desenvolvimento sustent́vel nas suas diferentes dimens̃es. 

 

 Com base no cruzamento dos Processo- chave com as Áreas Nucleares,  Santos et al. (2011: 

12) construíram-se os seguintes “Perfis de Sáda”: 

– Saber que todos t̂m direitos e deveres – para com os pŕximos e para com as geraç̃es 

futuras – (ambiente, patriḿnio natural e cultural...). 

– Participar no estabelecimento de regras ou na sua mudança. 

– Estabelecer, cumprir acordos e compromissos e assumir as suas responsabilidades. 

– Interessar-se pelos problemas do mundo exterior ̀ escola, mundo pŕximo e distante. 

– Produzir mensagens medíticas de sensibilização para identificação e resolução de 

problemas. 



14 

 

– Respeitar os espaços da comunidade e cuidar dos espaços f́sicos e dos equipamentos da 

escola. 

 A Educação Ambiental deve ser assumida por todos, pela entidades públicas, pelos meios de 

comunicação social, pelas famílias mas o maior responsável, como agente de promoção de 

cidadania tem de ser a escola. Porque as famílias muitas vezes não tem tempo nem competência, os 

órgãos de comunicação social têm agendas preenchidas e constrangimentos financeiros (e os temas 

ambientais não são propriamente motivos de grande audiência), e as entidades oficiais estão por 

vezes muito distantes do cidadão comum, deve ser por isso a escola o principal agente de formação 

de consciência cívica sobretudo no que respeita à Educação Ambiental. 

 

 4. A Educação Ambiental no 1º Ciclo do Ensino Básico 

   

 4.1. A importância da Educação Ambiental no 1º Ciclo do Ensino Básico 

 O Instituto Nacional do Ambiente (INAMB) define Educação Ambiental como: 

“ um processo de formação contínua (que deve continuar após o fim da escolaridade) 

onde os conhecimentos, competências e motivações conduzem a um sentido de 

participação e empenhamento capazes de contribuir para a resolução dos graves e 

complexos problemas (desequilíbrios ambientais, esgotamento de recursos) de um 

mundo em rápida transformação, no sentido de defender, preservar e melhorar a 

qualidade ambiental.” 

Este conceito é assumido pela Direção Geral do Ensino Básico, segundo Pinto (2004). 

 Segundo Guimarães (1995), Educação Ambiental “trata-se de um processo longo e contínuo 

de aprendizagem, de uma filosofia de trabalho participativo em que todos, família, escola e 

comunidade, devem estar evolvidos”. Um processo de aprendizagem centrado no aluno gradativo, 

contínuo e respeitador de sua cultura e de sua comunidade. Deve ser um processo crítico, criativo e 

político com preocupação de transmitir conhecimentos a partir da discussão e avaliação feitas pelo 

aluno, da sua realidade individual e social, na comunidade em que vive. De forma a aclarar 

conceitos e fomentar valores éticos, a desenvolver atitudes racionais, responsável, solidárias entre 

os homens. Costa & Gonçalves (s.d) afirmam que a educação ambiental: 

“assenta assim em determinados prinćpios: educação através de uma participação 

ativa e global, utilizando-se vários métodos de atividades interactivas, incluindo 

serviço comunitário, a educação para os valores e a resolução de problemas. Estas 

ações têm como objectivo o desenvolvimento de atitudes e sistemas de valores que 

levem a uma melhoria do ambiente total: pensar globalmente e agir localmente – 
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educar a partir das condições ambientais locais para as condições do ambiente 

mundial.” 

 Embora não esteja explicitamente a área da Educação Ambiental, no entanto ela pode ser 

abordada em vários dos blocos e complementada na área da Educação para a Cidadania. 

 Pelos motivos dados anteriormente, este tema deve ser abordado nas escolas para que todos 

os membros da sociedade desenvolvam uma consciência ambiental e tenham atitudes responsáveis 

em relação ao meio ambiente. Oliveira (2001: 7) diz que “apesar deste papel, mas destacado, da 

Ecologia na E.A., (...) ver-se-́ como, de modo simples, se pode ligar a todas as disciplinas (…) 

pretende-se que cada uma possa contribuir para a construção de uma E.A. em que a Ecologia e a 

Biologia sejam a base dos conhecimentos necesśrios.” 

 

 4.2. A Educação Ambiental como área complementar ao Estudo do Meio 

  O Estudo do Meio é uma área curricular do 1º ciclo do Ensino Básico que se configura 

como a iniciação sistemática e integrada aos campos de conhecimento científico permitindo 

analisar, interpretar e compreender a realidade do mundo natural e social. Segundo a Direção- Geral 

de Educação o Estudo do Meio “constitui-se como uma aprendizagem estruturante quer da 

inserção da criança no universo social e natural a que pertence, quer no desenvolvimento científico 

futuro dos vários domínios de conhecimento relativos à realidade social e natural.”   

 Esta área convoca conhecimentos de vários domínios científicos, nomeadamente Geografia, 

História, Ciências da Natureza e encontra organizada em três domínios integradores que 

correspondem ao que estabelece o Currículo Nacional (2001, p.81) e que dá sentido articulado ao 

Programa de Estudo do Meio (Organização Curricular e Programas, 2004 : 99-131): 

– Localização no espaço e no tempo; 

– Conhecimento do ambiente natural e social; 

– Dinamismo das inter-relações natural-social. 

 

 Recorreu-se aos conteúdos do programa curricular da área do Estudo do Meio do 1º Ciclo 

do Ensino Básico, que auxiliou na seleção de atividades a realizar na área da Educação para a 

Cidadania relativamente ao tema de Educação Ambiental. 

Bloco 2 – À DESCOBERTA DOS OUTROS E DAS INSTITUIÇÕES 

 2. A VIDA EM SOCIEDADE 
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– Conhecer e aplicar algumas regras de convivência social. 

– Respeitar os interesses individuais e coletivos. 

Bloco 3 –  À DESCOBERTA DO AMBIENTE NATURAL 

 1. OS SERES VIVOS NO SEU AMBIENTE 

 Observar e identificar algumas plantas mais comuns existentes no ambiente pŕximo: 

– plantas espont̂neas; plantas cultivadas; reconhecer diferentes ambientes onde vivem as 

plantas; conhecer partes constitutivas das plantas mais comuns (raiz, caule, folhas, 

flores e frutos); registar variaç̃es do aspecto, ao longo do ano, de um arbusto ou de 

uma ́rvore. 

 Observar e identificar alguns animais mais comuns existentes no ambiente próximo: 

– animais selvagens; animais doméstico; reconhecer diferentes ambientes onde vivem os 

animais (terra, água, ar); reconhecer características externas de alguns animais (corpo 

coberto de penas, pelos, escamas, bico, garras...); recolher dados sobre o modo de vida 

desses animais (o que comem, como se reproduzem, como se deslocam...) 

Bloco 5 –  À DESCOBERTA DOS MATERIAIS E OBJETOS 

(madeira, terra, areia, barro, entre outros...) 

 1. REALIZAR EXPERIÊNCIAS COM ALGUNS MATERIAIS E OBJETOS DE USO 

CORRENTE 

– comparar alguns materiais segundo algumas das suas propriedade (degradação); 

agrupar materiais segundo essas propriedades; relacionar essas propriedades com a 

utilidade dos materiais; identificar a sua origem (natural / artificial). 

 3. MANUSEAR OBJETOS EM SITUAÇÕES CONCRETAS 

 - reconhecer a sua utilidade; conhecer e aplicar alguns cuidados na sua utilização. 

 

 5. O papel do professor como educador ambiental 

 A Educação Ambiental coloca vários desafios aos docentes, dos quais é importante tomar 

consciência. A diversidade de temas que podem ser trabalhados, obriga os professores, 

independentemente da sua formação de base, ao ato de estar em constante atualização e de fazer 

articulação com outras áreas curriculares muito diversas. É importante que o docente tenha a 

capacidade de analisar todo este processo, a articulação do conhecimento, juntamente com os 
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alunos. O ensino do 1º Ciclo é uma fase crucial para a abordagem deste tema, pois a Educação 

Ambiental articula-se com as diversas áreas curriculares, tendo o profissional de educação um 

regime de monodocência privilegiando uma posição para a realização de projetos de Educação 

Ambiental. Almeida (2002: 44) diz-nos que: 

 “Contudo se a tarefa se encontra aparentemente facilitada pela formação generalista 

dos educadores e professores do 1º Ciclo, importa ter a noção de que esta nem sempre 

é implementada no sentido de estimular as articulações entre a diferentes áreas do 

saber.” Almeida (2002: 44), refere ainda que a partir do 2º Ciclo do Ensino Básico esta 

visão integradora é impossibilitada “devido a uma organização curricular que partilha 

tempos, espaços e saberes e que é ainda fomentada pela própria formação dos 

docentes cuja provenîncia ́, invariavelmente, de uma ́rea de especialização”. 

 Outra dimensão, igualmente de grande importância é saber até que ponto é possível realizar 

projetos com alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, projetos que contribuam para a sensibilização 

dos mesmos, tanto mais que a complexidade dos problemas ambientais poderá constituir um 

obstáculo igualmente válido. O mesmo autor, Almeida (2002: 44), sublinha que “o simples 

entendimento de muitos problemas que assolam o planeta implica a compreensão de conceitos com 

elevado grau de abstração, para além de uma elevada maturidade conducente à interiorização de 

valores ambientais”. Desta forma, cabe ao professor o difícil papel de ser o mesmo a selecionar 

problemas suscetíveis de serem abordados com uma determinada turma de alunos, devendo dar 

prioridade ao meio envolvente. 

 No sentido de contribuir para uma melhoria nas atividades relacionadas com a Educação 

Ambiental, o professor deve ter em conta algumas características fundamentais que os deverão 

nortear, assim como explicitam alguns obstáculos que a priori podem dificultar a sua 

implementação (Almeida 2002: 45): 

1. O conceito de autenticidade 

 Devem ser selecionados problemas genuínos e procuradas as causas que os determinam 

numa abordagem obrigatoriamente interdisciplinar, que vá de acordo com o programa Curricular do 

Ensino Básico. Devem ser privilegiados os problemas locais pela sua maior visibilidade e facilidade 

em os abordar, o que consiste um planeamento mais consistente de atividades e ações a empreender, 

traduzindo numa dinâmica efetiva entre a escola e a comunidade envolvente. O professor deve ser 

um facilitador nas escolhas dos problemas e caminhos para os resolver sugeridos pelos alunos. A 

implementação das atividades devem perspetivar-se as reais possibilidades de contribuir para a 

resolução dos problemas selecionados. 

2. Obstáculos à implementação da Educação Ambiental 
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 A própria escola pode ser uma estrutura fechada que pode impedir que os professores e 

alunos possam trabalhar em ligação afetiva com a comunidade local. O entendimento errado dos 

docentes relativamente ao significado de Educação Ambiental, a dificuldade em compreender a 

natureza dos próprios problemas ambientais, e sobretudo dificuldade em flexibilizar o currículo. 

Generalizou-se que a ideia de que qualquer problema ambiental pode ser abordado em diferentes 

níveis etários, desde que a forma de os abordar se revele adequado ao grau de desenvolvimento 

cognitivo e socioafetivo dos alunos. O interesse pelas questões ambientais não é idêntico por todos 

os alunos e isso depende do nível de desenvolvimento económico, bem como o acesso à 

informação, que por sua vez é influenciado pelo nível cultural e económico. 

 Estes dois parâmetros podem ajudar o professor a melhor compreender as razões que podem 

estar por base de resistências e apoios da comunidade e das famílias dos alunos aos projetos 

implementados na escola, podem justificar em algumas situações, a sua adesão em função dos 

assuntos escolhidos e ainda o sucesso dos alunos como agente catalisadores da causa ambiental. 
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II. Estudo Empírico 

  

 1. Metodologia 

 O modelo de investigação adotado no estudo que se pretende levar a cabo, é de carácter 

qualitativo e filia-se na designada metodologia de estudo de caso com componente interventiva, 

porquanto se pretende contribuir para a melhoria da consciência ética dos alunos do 1º Ciclo do 

Ensino Básico relativamente à educação ambiental no âmbito da área de Educação para a 

Cidadania. A metodologia qualitativa, levanta questões éticas, principalmente, devido à 

proximidade entre o pesquisador e o pesquisado. 

 A metodologia utilizada deve também basear-se na reflexão, discussão e colaboração nas 

atividades realizadas com uma turma de 2º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico, partindo na análise 

dessas atividades encontrando estratégias adequadas para a sensibilização deste tema nos alunos, 

isto é, procurar melhorar as práticas de intervenção de Educação Ambiental segundo as linhas de 

Orientação e perfis de saída de Educação para a Cidadania e segundo o programa curricular de 

Estudo do Meio. 

 

 1.1. Investigação de caráter qualitativo 

 A investigação qualitativa em educação tem vindo a ser definido desde 1970 como um meio 

metódico de organização e tratamento de dados de uma investigação. A pesquisa qualitativa baseia-

se na pesquisa etnográfica e no estudo de caso, principalmente. Na área da educação, estas têm sido 

a formas mais perspicazes e com credibilidade para investigar questões relacionadas com a escola. 

 Segundo Martins (2006:68) a investigação qualitativa tem na sua essência cinco 

características: 

(1) A fonte directa dos dados é o ambiente natural e o investigador é o principal agente na 

recolha desses mesmos dados; 

(2) Os dados que o investigador recolhe são essencialmente de carácter descritivo; 

(3) Os investigadores que utilizam metodologias qualitativas interessam-se mais pelo processo 

em si do que propriamente pelos resultados; 

(4) A análise dos dados é feita de forma indutiva; 

(5) O investigador interessa-se, acima de tudo, por tentar compreender o significado que os 

participantes atribuem às suas experiências. 
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 1.2. Estudo de Caso 

 Para a realização deste projeto de intervenção, será adotada a metodologia de estudo de caso 

de natureza qualitativa. Segundo Araújo et al. (2008:4) o estudo de caso “trata-se de uma 

abordagem metodológica de investigação especialmente adequada quando procuramos 

compreender, explorar ou descrever acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão 

simultaneamente envolvidos diversos factores.” 

 A metodologia de estudo de caso é adequada para procurar compreender, explorar ou 

descrever acontecimentos. O investigador é confrontado com situações complexas quando o 

objetivo é descrever e analisar o fenómeno. O estudo de caso, na sua essência, parece herdar as 

caracteŕsticas da investigação qualitativa. (Meirinhos & Osório., 2010:54)Pretende-se adquirir um 

conhecimento mais profundo e a compreensão da situação real do conhecimento dos alunos acerca 

da educação ambiental, com intenção de promover nos mesmos atitudes de cuidado com o meio 

onde vivem, isto é, o meio ambiente. 

 O estudo de caso recorre a várias técnicas próprias de investigação qualitativa, 

nomeadamente o diário de bordo, a entrevista e a observação. Estes instrumentos, quando 

utilizados, constituem uma forma de otenção de dados diferentes tios, os quais proporcionam o 

cruzamento da informação (Araújo et al., 2008). Como já foi referido anteriormente o estudo de 

caso emprega vários métodos como a entrevista, observação participante e estudos de campo. 

Conforme o objetivo da recolha de informação assim será adaptado o método de recolha dessa 

informação. Seguidamente apresentam-se as fontes de dados que foram utilizadas para a recolha de 

informação deste trabalho de projeto: 

 

  1.2.1. Diário de bordo 

 Constitui um dos principais instrumentos do estudo de caso é utilizado para recolher as 

notas de campo. Isto é, o investigador vai registando as notas retiradas das suas observações no 

campo. No caso de ser investigador participante, autores como (Yin, 1994:88), alerta para o risco 

mas também para as excelentes oportunidades que esse papel pode proporcionar. O Diário de bordo, 

é sem dúvida, um auxílio importante para o desenvolvimento do projeto. 

 

  1.2.2. Entrevista semi-estruturada 

 A entrevista de acordo com Quivy & Campenhoudt (1992:11) mais do que uma ferramenta 

exploratória como apoio na construção da problemática de investigação, ajudam a fazer o balanço 

dos conhecimentos relativos ao problema de partida. É necessário que as entrevistas ocorram de 

uma forma aberta e flexível de forma a encontrar pistas de reflexão e ideias. Esta ferramenta 
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permite ao investigador  perceber a forma como os sujeitos interpretam aspetos comuns da 

sociedade. 

 Segundo Bogdan e Biklen (1994:134), a entrevita “é utilizada para recolher dados 

descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente 

uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspetos do mundo”. 

 O guião de cada uma das entrevistas contempla de seis a nove blocos, conforme se pode 

observar no APÊNDICE I.  Os dados da entrevista foram tratados através da técnica de análise de 

conteúdo. 

 

  1.2.3. Relatório 

No decorrer da investigação elaboram-se relatórios do tipo descritivo e reflexivo, também como 

ferramenta de recolha de dados. Neste caso, o relatório surgiu na fase final, de forma a redigir 

conclusões sobre os dados recolhidos. 

 

 2. Formulação do objeto de estudo 

 Como já foi referido anteriormente, este trabalho de investigação tem como principal 

objetivo encontrar estratégias que possam contribuir nos alunos atitudes de cuidado com o meio 

onde vivem, proporcionando oportunidades de aquisição de conhecimentos, valores, atitudes e 

interesse ativo para protegê-lo e melhorá-lo. Ou seja, contribuir para um processo de alteração de 

valores, mentalidades e atitudes de modo a criar uma consciencialização profunda e duradoura nos 

alunos relativamente aos problemas associados com as questões ambientais. 

 Em suma, pretende-se no final desta investigação atingir os seguintes objetivos: 

• Fomentar atitudes de respeito pela vida e pela natureza; 

• Promover a interdisciplinaridade das diferentes áreas curriculares e não curriculares, que 

conduzam à criação de valores, atitudes e práticas que adequem os alunos ao desempenho de 

funções socialmente úteis; 

• Divulgar os resultados obtidos de modo a alertar a comunidade e as entidades responsáveis 

do concelho para problemas ambientais. 

 

 3. Participantes no estudo 

 Para este projeto de investigação, visto tratar-se de um estudo numa só instituição, recorreu-

se a uma técnica de participantes não probabilística por conveniência. Os sujeitos de investigação 

foram constituídos pela turma de 2º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico de uma escola do concelho de 
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Beja e a respetiva professora titular de turma. Contou-se também, com a colaboração de dois 

especialistas na área da Educação Ambiental. 

 

 4. Contexto da investigação 

 

 4.1. Caracterização dos atores 

 Para o presente estudo colaborou uma turma de 2º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico e a 

respetiva professora. A docente tem 43 anos de idade e 20 anos de serviço. Possui Licenciatura em 

Formação de Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico, variante  Matemática e Ciências da 

Natureza. No que diz respeito aos alunos, as suas idades variam entre os 6 e os 10 anos, havendo 8 

meninos e 13 meninas. Na turma, seis dos seus elementos integra o PEI (Programa Educativo 

Individual). Segundo o Ministério da Educação esses alunos são regidos pelo Decreto de Lei 3/2008 

– Artigo 13º: 

 a) Apoio Pedagógico Personalizado; 

 b) Adequações Curricular Individual; 

 c) Adequações no processo de Avaliação; 

 d) Tecnologia de apoio. 

 

 5.  Técnicas e instrumentos de recolha de dados 

 Ao longo desta investigação foram utilizados diversos instrumentos de recolha de dados. 

Recorreu-se às entrevista semi-estruturadas a dois especialistas e à professora da turma (2º ano do 

1º Ciclo do Ensino Básico) de uma escola do concelho de Beja, para conhecer o tipo de 

metodologia utilizadas por esses mesmos especialistas e pela professora no âmbito da área de 

Educação Ambiental e quais as estratégias adequadas para melhorar as atividades desenvolvidas 

com os alunos de forma a consciencializar a educação ambiental no 1º Ciclo do Ensino Básico. Os 

guiões de entrevista podem-se encontrar em APÊNDICE I. 

  

 6. Análise e tratamento de dados 

 Numa investigação qualitativa o processo de recolha de dados, requer no investigador a 

necessidade de transcrever auscultações realizadas aos participantes, transcrever as gravações das 

entrevistas semi-estruturadas realizadas. Esta fase de tratamento de dados constitui basicamente 

com: identificação, transcrição e organização dos dados. A base de dados destes três processos, 

segundo Araújo et al. (2008:17)  dão origem às fases seguintes de análise de dados, como é o caso 
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da codificação e a criação de categorias. Relativamente aos dados obtidos através das entrevistas 

realizadas aos dois  especialistas e à professora, utilizou-se, para o seu tratamento, a técnica de 

análise de conteúdos. O tratamento de dados foi executado através da análise de conteúdo que é o 

processo de procura e organização sistemática de transcrições de entrevistas, de notas de campo e 

dos materiais  que foram acumulados ao longo da investigação, com o objetivo de aumentar a sua 

própria compreensão e de permitir apresentar os resultados encontrados. Segundo Moraes (1999) a 

análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa usada para descrever e interpretar toda a 

documentação e textos recolhidos. Essa análise pode conduzir a descrições sistemáticas, neste caso 

qualitativas, procurando ajudar a reinterpretar a informação e a atingir uma maior compreensão dos 

seus significados, num nível que vai mais além de uma leitura comum. 

 A análise de conteúdo faz parte de uma metodologia que busca teoria e prática, com maior 

tendência para as investigações sociais. Mais do que uma simples técnica de análise de dados, 

representa uma bordagem metodológica com características e possibilidades próprias. 

 

 7. Procedimentos 

 Este projeto de investigação foi estruturado em diversas fases. Numa primeira fase desta 

investigação realizou-se um levantamento de dados, recorrendo para isso a conversas informais e 

pesquisas bibliográficas de modo a caracterizar a situação ideal. 

 Numa segunda fase, foram construídos os instrumentos de recolha de dados que 

contribuíram para a caracterização da situação real do objeto de estudo, tal como a metodologia de 

investigação adequada para este trabalho de projeto. Na terceira fase, selecionou-se e construiu-se 

os instrumentos necessários para a recolha de dados. Numa quarta fase aplicou-se os instrumentos 

de recolha de dados construídos anteriormente, à amostra selecionada. Já numa quinta fase e após a 

recolha e análise dos dados obtidos, fez-se o confronto entre a situação real e a ideal acabando por 

identificar desta forma as necessidades e interesses existentes. Como sexta fase, faz-se uma leitura 

profunda de todo o trabalho de projeto com espírito crítico para refletir e concluir acerca da 

problemática em questão e proposta de novos instrumentos/atividades. Como sétima fase o 

tratamento de dados. E finalmente, apresentam-se as conclusões do estudo, suas implicações, 

limitações e sugestões para futuras investigações. 

 Estes processos constituíram em prioridade a base da elaboração da proposta de intervenção, 

que teve como finalidade a definição de estratégias com vista a contribuir para o desenvolvimento 

dos alunos nas atitudes de cuidado com o meio onde vivem, proporcionando oportunidades de 

aquisição de conhecimentos, valores, atitudes e interesse ativo para protegê-lo e melhorá-lo. 

 



24 

 

III. Análise de resultados 

 

 Tendo por base o objeto de estudo desta investigação e os seus objetivos optou-se por uma 

metodologia predominantemente qualitativa, utilizando a entrevista semi-estruturada individual 

como técnica de recolha de dados. 

 

 1. Sujeitos de estudo e sua caracterização 

 No quadro abaixo encontram-se os sujeitos aos quais foram realizadas as entrevistas semi-

estruturadas para o trabalho de investigação. 

 

Profissão Local de trabalho Tempo de serviço Grau académico 

professora do 

1º Ciclo 

Agrupamento de 

Escolas de Mário 

Beirão, Beja 

20 licenciatura 

 gestor 
Quinta Pedagógica de 

Silves 
28 mestrado 

professora 

universitária 

IPB – Escola 

Superior  Agrária de 

Beja 

30 doutoramento 

Tabela 1: Sujeitos de estudo e sua caracterização           

  

 Dos especialistas entrevistados, temos uma professora universitária no Instituto Politécnico 

de Beja - Escola Super Agrária, doutorada, e já conta com mais de trinta anos de serviço e temos, 

também, o gestor administrativo da uma Quinta Pedagógica que, fez este ano, 28 anos de serviço. A 

professora de 1º Ciclo, licenciou-se à 20 anos atrás, e é professora titular de uma turma de 2º ano no 

Agrupamento de Escolas de Mário Beirão em Beja. 

 Através do conhecimento que têm pelo tema de Educação Ambiental, os especialistas 

compartilharam a sua experiência e contribuíram para que este projeto se torna-se, assim, mais 

enriquecedor. A professora foi mais uma peça fundamental, contribuindo com o seu conhecimento 

enquanto professora de 1º Ciclo do Ensino Básico. 
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 2. A entrevista 

 De acordo com o tema “Educação Ambiental” foi elaborado um guião mais explicitado da 

entrevista que inclui a designação dos blocos, os objetivos específicos, os tópicos e o formulário de 

perguntas. 

 Como já foi referido anteriormente, foram realizadas três entrevistas a dois especialistas e a 

uma professora de 2º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico, de uma escola do concelho de Beja, no 

sentido de encontrar mais conhecimentos e estratégias adequadas para consciencializar os alunos do 

1º Ciclo para a importância da preservação da natureza. 

 Tendo em conta o tema do estudo, definiram-se como objetivos gerais para as entrevistas a 

realizar: recolher informação para caracterizar o caso em estudo; recolher informação para fazer o 

levantamento de estratégias/atividades em ação; prever possíveis estratégias e atividades que 

possam vir a ser implementadas. 

 

 2.1. A construção do guião de entrevista 

 O plano de entrevista foi elaborado tendo em conta os objetivos para a mesma e apresentou-

se uma estrutura geral dividida em tês seções: 

 Início: a fase inicial da entrevista teve como finalidade criar um clima de contextualização. 

Centrou-se em compreender acerca do percurso académico de cada especialista, tal como 

compreender como surgiu o interesse pelas questões ambientais. 

 Desenvolvimento: pretendia-se recolher informações acerca da importância da Educação 

Ambiental e o interesse e a importância que cada um dos especialistas atribui a esta iniciativa, assim 

como estratégias de atividade motivadoras e interessantes para os alunos do 1º Ciclo para a temática 

desenvolvida. 

 Fecho: na fase final da entrevista foi permitido aos inquiridos acrescentar alguma 

informação que considerassem importante e que ainda não tivessem tido oportunidade de 

apresentar. 

 

 2.2. A execução da entrevista 

 Foi estabelecido com cada especialista e professora a disponibilidade para efetuarem uma 

entrevista salientando o seu contributo para a investigação em curso. Explicitou-se ainda que o 

projeto em investigação tinha o intuito de compreender mais sobre a Educação Ambiental no 1º 

Ciclo do Ensino Básico e quais as estratégias mais adequadas para esta faixa etária. 

 Informou-se com cada especialista o tempo previsto da entrevista e combinou-se local, hora 

e a data da realização da mesma, assegurando-se assim, a presença e disponibilidade das professoras 
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bem como o respeito pelo tempo por eles despendido. As entrevistas foram realizadas durante o mês 

de maio de 2015. As entrevistas foram efetuadas individualmente e decorrem em salas calmas ou 

num jardim. 

 O registo das informações efetuou-se com o auxílio de um gravador de um computador 

portátil, previamente testados e nunca desligados durante a sessão de entrevista. O uso do gravador 

foi previamente autorizado pelos especialistas entrevistados e justificou-se por permitir o registo na 

íntegra do seu discurso. 

 

 2.3. Transcrição das entrevistas 

 As entrevistas foram transcritas de forma integral e fiel, respeitando-se algumas 

incongruências gramaticais próprias do discurso oral, bem como as repetições e as pausas.  Podem-

se encontrar em (APÊNCIDE II). 

 

 3. Análise das entrevistas 

 Com base na análise de conteúdo efetuada (APÊNDICE III) às informações provenientes 

das entrevistas semi-estruturadas que foram elaboradas aos dois especialistas e à professora de 1º 

Ciclo do Ensino Básico. 

 

 4. Análise de necessidades 

 Na tabela seguinte teremos o confronto entre as entrevistas realizadas aos dois especialistas 

e à professora do 1º Ciclo do Ensino Básico, real, com os autores mencionados no Enquadramento 

Teórico, ideal. Nas identificações de necessidades a comparação entre o real e o ideal e as ideias 

que se concluem dos mesmos. 

 

Real Ideal Identificação de Necessidades 

Definição de Educação 

Ambiental 

“Paixão pela natureza.” 

Albertina Raposo 

Educação Ambiental no 1º 

Ciclo 

“O que mais me chama atenção 

é provavelmente um aspeto 

A carta de Belgrado afirma que 

“ é um processo que visa 

formar uma população mundial 

consciente e preocupada com o 

Ambiente e com os seus 

problemas, uma população que 

tenha os conhecimentos, as 

competências, o estado de 

A carta de Belgrado assume que 

a definição de Educação 

Ambiental vai muito mais além 

da paixão pela natureza, tal 

como diz a especialista 

Albertina Raposo, ela tende a 

formar um cidadão consciente e 

preocupado com o mundo que o 
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negativo. Há muito pouca parte 

prática (…) embora haja muito 

conteúdo teórico (...)” Jorge 

Ponciano 

Importância da Educação 

Ambiental no 1º Ciclo 

“(...) a Educação Ambiental é 

uma obrigação, faz parte 

daquilo que nós podemos 

chamar de valores, valores 

próprios da criança.” Jorge 

Ponciano 

“É muito grande, é um caminho 

(…) como as manifestações de 

carinho são pilares 

fundamentais na vida 

emocional da criança, e 

portanto é muito importante que 

a pessoa (...)seja considerada do 

ponto de vista holístico, integral 

e que haja respeito pela 

componente f́sica (…) neste 

miúdos é um pilar essencial 

para a vida futura (...)” 

Albertina Raposo 

“É, porque os miúdos levam 

muita informação para casa 

(…) isso é muito importante.” 

Madalena Gonçalves 

Educação Ambiental presente 

nas escolas 

“Não, talvez não. (…) em 

termos político- estratégicos a 

espírito, as motivações e o 

sentido de compromisso, que 

lhe permitam trabalhar 

individual e coletivamente na 

resolução das dificuldades 

atuais, e impedir que elas se 

aprendem de novo”. In Manual 

de Educação Ambiental, de J.A. 

Fernandes, 1983 

 

 

 

“Tentar que a população 

mundial tenha consciência do 

meio ambiente e se interesse 

por ele e pelos seus problemas 

conexos e que conte com os 

conhecimentos e aptidões, 

atitudes, motivações, desejos 

necessários para trabalhar 

individual e coletivamente na 

busca de soluções para os 

problemas atuais e para 

prevenir os que possam vir a 

aparecer em seguida”. 

(Gonzáles, 1999: 13) 

 

 

 

Segundo Caride & Meira 

(2001:40), referem que: “os que 

insistem em julgar o meio 

ambiente como um bem a 

rodeia criando um sentido de 

compromisso e preocupação na 

resolução de problemas do 

quotidiano e em tudo o que 

tenha a ver com o ambiente. O 

autor González afirma que o 

conhecimento, aptidão, atitude 

e motivação são necessários 

nessa busca de resoluções para 

os problemas atuais que 

enfrentamos atualmente. As 

atividades propostas devem ir 

no sentido de consciencializar 

os alunos para o compromisso 

que estes devem ter com o 

planeta, como cidadãos. 

 

 

 

O especialista Jorge Ponciano, 

considera que a Educação 

Ambiental é uma obrigação e 

que faz parte dos valores 

próprios da criança. Caride & 

Meira afirmam que a Educação 

Ambiental deve permanecer em 

todo o ciclo vital, essa educação 

promoverá os valores, atitudes e 

comportamentos do cidadão. Já 

a especialista Albertina Raposo 

compara a Educação Ambiental 

com um ato de carinho, um 

pilar fundamental para a vida 
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Educação Ambiental não 

aumentou, está a diminuir. (…) 

a sensibilização já é um 

bocadinho maior mas para 

ações concretas de Educação 

Ambiental como por exemplo: 

a reciclagem.” Albertina 

Raposo 

“Sim, é uma preocupação. É 

uma coisa que eu falo muito 

com eles. De tudo.” Madalena 

Gonçalves 

Potencialidade da Educação 

Ambiental em equipamentos 

externos à escola 

“(...) só faz sentido pensar em 

Educação Ambiental se for feito 

um trabalho de equipa, trabalho 

de parceria. Só assim se 

consegue fazer.” Jorge 

Ponciano 

“Esse trabalho colaborativo que 

pode partir de um grupo e que 

não tem necessariamente que 

ser o grupo de professores (…) 

pode ser o tal grupo divergente 

em termos de conhecimento.” 

Albertina Raposo 

“Nesse aspeto acho que 

precisamos da colaboração de 

alguma entidades.” Madalena 

Gonçalves 

Factores externos na 

preservar ou a melhorar, em 

que a educação pode – e deve – 

ajudar a promover valores, 

atitudes, comportamentos, etc., 

em pessoas e coletividades 

sociais, ao longo de todo o 

ciclo vital. Neste sentido, numa 

educação que deverá estender-

se desde a infância até à 

velhice, junta-se a necessidade 

de avançar para uma sociedade 

ética e ecologicamente 

responsável, inscrita nos 

parâmetros de uma 

racionalidade ambiental 

alternativa: a educação para a 

natureza ou para uma 

sociedade sustentável constitui, 

na sua formulação mais 

genérica, a via em que 

discorrem estes 

enquadramentos”. 

 

 

 

Guimarães (1995:9) escreve 

“hoje mais do que uma 

realidade, a Educação 

Ambiental tornou-se uma 

grande necessidade.” 

 

 

Segundo Roth (1992) a literacia 

futura. Segundo os especialistas 

e os autores referidos 

anteriormente, a Educação 

Ambiental deve ser 

proporcionada desde a mais 

tenra idade e prolongar-se com 

cada um dos cidadãos durante 

toda a vida. Para isso, é 

necessário consciencializar 

cada criança logo desde muito 

cedo, proporcionar-lhe o 

contacto com a natureza. 

 

No que concerne à Educação 

Ambiental nas escolas, 

Albertina Raposo considera que 

está a diminuir, porém para 

ações mais concretas como a 

reciclagem haja uma maior 

sensibilização. Já Madalena 

Gonçalves confessa que o 

programa curricular se encontra 

muito exaustivo para abordar 

outros temas, o que se torna 

muito complicado trabalhar a 

Educação Ambiental. Por outro 

lado, Guimarães, reputa a 

Educação como uma grande 

necessidade atual. É necessário 

começar a levar muito a sério 

este tema nas escolas. 

 

Se os professores se encontram 
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consolidação da prática de 

Educação Ambiental 

“(...) depende da vontade da 

professora (…) plantar uma 

árvore no dia da árvore é muito 

bonito mas não chega, isso não 

é um projeto de Educação 

Ambiental. (…) Tem de haver 

uma continuidade.” Jorge 

Ponciano 

“Formatação dos docentes, 

muita limitação a esse nível. Eu 

acho que é medo.” Albertina 

Raposo 

Atividades em Educação 

Ambiental 

“Por vezes o mais dif́cil com 

essas crianças são, por vezes, os 

adultos. E muitas das vezes 

acontece é os adultos, sejam 

eles pais, professores têm 

aquela coisa de não mexe, não 

toca, não suja. E isso 

condiciona muito uma 

atividade.” Jorge Ponciano 

“O professor deve aproveitar o 

que tem na sala, deve ir vazio 

de ideias, receber todas as 

ideias e a partir dá trabalhar.” 

Albertina Raposo 

Atividades de sucesso em 

Educação Ambiental 

“É muito engraçado ver os 

ambiental define-se como um 

conhecimento consistente dos 

problemas, na resolução e na 

competência para a ação. 

Educar para o meio ambiente 

ou a favor do meio ambiente 

converte-se numa tarefa 

prioritária e, com ela, o 

reconhecimento e a promoção 

da educação ambiental (Caride 

& Meira, 2001: 14). 

 

 

Costa & Gonçalves (s.d) 

afirmam que a educação 

ambiental: 

“assenta assim em 

determinados princípios: 

educação através de uma 

participação ativa e global, 

utilizando-se vários métodos de 

atividades interactivas, 

incluindo serviço comunitário, 

a educação para os valores e a 

resolução de problemas. Estas 

ações têm como objectivo o 

desenvolvimento de atitudes e 

sistemas de valores que levem a 

uma melhoria do ambiente 

total: pensar globalmente e 

agir localmente – educar a 

partir das condições 

ambientais locais para as 

teoricamente preparados para 

abordar o tema de Educação 

Ambiental, deve agarrar ideias 

que surjam na sala, e partir para 

a ação. 

 

 

Tanto os especialistas Jorge 

Ponciano e Albertina Raposo 

como a professora Madalena 

Gonçalves reputam a Educação 

Ambiental como um trabalho 

em equipa, grupo divergente em 

termos de conhecimento,  um 

trabalho colaborativo com 

outras entidades senão a escola, 

os professores e os alunos. Só 

assim se consegue fazer 

Educação Ambiental. 

 

 

 

 

 

Roth define literacia ambiental 

como o conhecimento 

consistente de problema, na sua 

resolução e na competência 

para ação – o fazer e como 

fazer. No entanto Jorge 

Ponciano e Albertina Raposo 

assumem que os professores 

estão preparados teoricamente 
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miúdos irem à horta colher 

cenouras, couves e depois 

comer (…) quando fazem a 

sopa aqui (…) os miúdos 

adoram aquilo.” Jorge Ponciano 

“Não há dúvida nenhuma que 

se um aluno se sentir integrado, 

se vir o seu trabalho valorizado, 

respeitado, divulgado e se vir 

que esse trabalho é foco de 

novo tema e novo projeto, ele 

sente-se parte do trabalho e não 

tem como fugir. Ele 

responsabiliza-se 

automaticamente.” Albertina 

Raposo 

“Foi precisamente as nossas 

sementeiras. Eles ficaram 

encantados de começar a ver 

como era num recipiente, dito 

taparuere transparente, que se 

consegue ver a pequena raiz a 

furar e depois a planta a 

germinar.” Madalena Gonçalves 

Mudança no pensamento e 

atitude das crianças/alunos face 

a atividades de Educação 

Ambiental 

“Eu tenho a certeza que aquele 

miúdo que vai à horta, planta, 

que toca num animal, que dá 

passeio num burro (…) é feito 

m trabalho de consistência, com 

condições do ambiente 

mundial.” 

 

 

 

Costa & Gonçalves (s.d) 

afirmam que a educação 

ambiental “assenta assim em 

determinados princípios: 

educação através de uma 

participação ativa e global, 

utilizando-se vários métodos de 

atividades interactivas, 

incluindo serviço comunitário, 

a educação para os valores e a 

resolução de problemas. Estas 

ações têm como objectivo o 

desenvolvimento de atitudes e 

sistemas de valores que levem a 

uma melhoria do ambiente 

total: pensar globalmente e 

agir localmente – educar a 

partir das condições 

ambientais locais para as 

condições do ambiente

 mundial.” 

 

“A educação ambiental ́ uma 

área do saber específico que 

exige uma formação específica, 

não só dos conteúdos 

científicos, ditos ecológicos, 

mas, sobretudo da abordagem 

para a abordagem deste tema, 

porém não disponíveis, ou por 

falta de tempo para lecionar 

todo o conteúdo curricular ou 

por receio dos encarregados de 

educação, que entendem que os 

seus filhos devem, 

essencialmente, aprender a ler e 

a escrever. Os meus autores 

afirmam que a Educação 

Ambiental não se faz num dia, 

tem de haver uma continuidade. 

No entanto, Jorge Ponciano 

considera que, por vezes, o 

maior das atividades, são 

precisamente os adultos, que 

não estão predispostos a 

explorar, a sujar, a desorganizar. 

Uma condicionante 

importantíssima para o tema 

que aqui abordamos. 

 

Relativamente às atividades em 

Educação Ambiental, Costa & 

Gonçalves, assumem que as 

atividades devem ser interativas 

como serviços comunitários, a 

educação para os valores e a 

resolução de problemas, que 

levem a uma melhoria do meio 

local, o meio que os envolve. 



31 

 

peso e que vai mudar 

comportamentos.” Jorge 

Ponciano 

“Se as pessoas trabalharem 

nesse sentido, elas sentem-se 

parte do trabalho, sentem-se 

parte da ação e querem soluções 

para essa ação ou para esse 

problema (…) pesquisam, 

aprofundam, aprendem, geram 

relações colaborativas e criam 

trabalho e mudança de atitude.” 

Atitude de um Educador 

Ambiental 

“Um professor dispońvel é 

aquele que trás o garrafão de 

água para a escola porque não 

quer gastar garrafas de água de 

um litro e meio (…) é aquele 

que abre portas.” Albertina 

Raposo 

pedagógica da educação 

ambiental.” (Esteves, 1998) 

Tabela 2: Análise de necessidades 
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IV. Plano de ação 

  

 1. Seleção da temática 

  Em dias que a tecnologia invade as nossas vidas cada vez mais sedo, o contacto das 

crianças com a natureza torna-se difícil e por vezes raro. Entretanto, essa interação entre a criança 

com a natureza pode trazer inúmeros benefícios no desenvolvimento e formação do indivíduo e do 

cidadão. O mais importante neste processo é que as crianças compreendam que a vida está ligada à 

natureza, seja por ser uma fonte de fotossíntese, o que melhora a qualidade do ar, tal como 

compreender que os alimentos não vêem da prateleira do supermercado. 

 É muito importante que as crianças, desde cedo, aprendam através dos seus pais, 

educadores e professores a respeitar e a valorizar a natureza. Essa atitude de respeito face ao planeta 

terra, faz com que as crianças usufruam e apreciem o mundo natural em relação a esses sentimentos, 

contribuindo para o seu cuidado e preservação. De forma a conseguir com que as crianças 

mantenham esse respeito pela natureza o melhor caminho é enriquecer as suas vivências. Se as 

crianças não compreendem a essência da natureza nunca poderão cuidar dela. 

 Ora, a perceção do mundo faz-se nos primeiros anos de vida e é essencial que nas 

estratégias de ensino para alunos do 1º Ciclo sobre a diversidade daquilo que a rodeia, sejam 

utilizados contextos familiares que despertem a sua atenção e onde o pensamento crítico, a 

curiosidade e o espírito criativo possam desenvolver-se. A natureza estimula os cinco sentidos e 

permite a abertura a novas experiências assim como amplia a perceção das “coisas”. Vigotski (1896 

– 193) pensador importante da sua época relativamente aos conceitos do desenvolvimento 

intelectual da criança afirmava que as mesmas são seres da natureza e da cultura, uma vez que são 

corpos biológicos que se desenvolvem em interação com os outros membros de sua espécie, no 

entanto, o desenvolvimento pleno e bem-estar social das crianças depende de interações com o 

universo natural de que são parte. Pelos motivos dados anteriormente, este tema é de extrema 

importância e deve ser abordada nas escolas para que todos os membros da sociedade desenvolvam 

uma consciência ambiental e tenham atitudes responsáveis em relação ao ambiente. 

 

 2. Conceções dos recursos didáticos 

 Os materiais didáticos utilizados, foram planificados e construídos, originalmente, pelas 

investigadoras, tenho havido o cuidado de terem todos os elementos necessários para ajudar na 

identificação e desconstrução de conceções alternativos que os alunos nessas idades costumam 

apresentar sobre as temáticas em estudo. 



33 

 

 Considera-se aqui, recurso didático como sendo o instrumento que serve para ajudar os 

alunos a construírem aprendizagens significativas através da sua exploração ativa, assim como se 

considera que é um instrumento essencial para a prática do professor como instrumento auxiliar 

para a promoção das práticas, atividades e estratégias construtivas, fomentando a auto-implicação 

das crianças nas construção de conhecimentos. 

 Em suma, conceberam-se vários materiais para a realização das atividades havendo o 

cuidado que sempre que possível utilizar materiais reutilizados, deu-se valor e utilidade a materiais 

que as investigadoras e os alunos possuíam em cada mas já não tinham qualquer utilidade. 

 

 3. Atividades desenvolvidas 

 As atividades desenvolvidas decorreram no âmbito da área da Educação para a Cidadania 

a uma turma de 2º ano, numa escola no concelho de Beja. Essas atividades tinham como intuito 

demonstrar ou levar  a conhecer, aos alunos, o montado Alentejano. O interesse pelo tema surgiu 

por parte dos alunos numa conversa informal em sala de aula. Começou-se por pedir aos alunos que 

procurassem e recolhessem informações sobre o montado Alentejano junta das suas famílias. 

 Os alunos, em sala de aula, apresentaram a informação recolhida para a turma e em grande 

grupo escolheram-se as informações que mais nos interessavam e partiu-se, assim, para as 

atividades. As atividades desenvolvidas tiveram como propósito explorar o ciclo do montado 

alentejano desde o solo (terra), as plantas que se podem desenvolver nele, aos animais 

característicos. 

 Ao abordar todas essas atividades teve-se o cuidado de alertar e consciencializar, os 

alunos, para os cuidados a ter com o ambiente e com os seus problemas. O desenvolvimento destas 

atividades tinham como intuito principal a partilha de conhecimentos, as competências, as 

motivações e o sentido de compromisso, que permitam aos alunos adquirirem um sentido de 

compromisso com meio que nos envolve, a natureza. E como atividade de consolidação realizou-se 

uma visita de estudo a um montado Alentejano. Vejamos, a baixo, as atividades mais 

pormenorizadamente: 
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 3.1. Atividade 1 - O solo do montado  

 

 A finalidade principal desta atividade é que os alunos compreendam: 

– Constituição e características do solo; 

– O comportamento do solo quando misturado com água; 

– O conceito de sedimentação; 

– A importância e conservação do solo no planeta terra. 

 

 

 

Figura 3.1: Amostra de solo Alentejano 

“O solo do montado”. 

 

 Para o desenvolvimento desta atividade distribuiu-se por cada par de alunos uma caixa 

transparente com uma amostra de solo no seu interior, uma garrafa de 0,33 cl, um frasco 

transparente, uma lupa, lápis de cor e de carvão, e finalmente o protocolo da atividade. 

 

Materiais da atividade 

11 caixas de plástico 

solo da região alentejana 

11 garrafas de água de 0,33 cl 

11 frascos transparentes 

11 lupas 

Lápis de carvão e de cor 

borracha 

protocolo 

Tabela 3: Materiais da atividade 1                                                       

  

 Os alunos utilizaram o protocolo concebido e registaram as suas previsões e os resultados 

obtidas. Refletiram também sobre a importância, constituição e conservação do solo. 
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 3.2. Atividade 2 - As plantas 

  

 A finalidade principal desta atividade é que os alunos compreendam: 

– Existe diversidade de sementes; 

– Qual é a constituição da semente; 

– O ciclo evolutivo da semente – planta; 

– Necessidades básicas da semente e da planta. 

– A importância da planta no planeta terra. 

 

Figura 3.2: Sementas - “As plantas”.         

  

 Para o desenvolvimento desta atividade foi necessário recolher várias amostras de algumas 

diversidades de sementes, assim como as mesmas caixas transparentes com amostra de solo da 

região do Alentejo utilizadas na atividade anterior. Previamente, foi pedido aos alunos que 

recolhessem informações sobre plantas do montado alentejano junto da família e que trouxessem 

para a atividade toda a informação recolhida. 

 

Materiais da atividade 

sementes de feijão 

sementes de grão 

sementes de favas 

sementes de agrião 

sementes de salsa 

sementes de coentros 

11 caixas transparentes com solo 

alentejano 

água 

lupa 

Tabela 4: Materiais da atividade 2                                                        

  



36 

 

 Previamente, colocaram-se todos os conjuntos de sementes em cima de uma mesa para 

observamos que as sementes diferenciam na forma, cor, tamanho, textura, etc. Seguidamente, 

distribuiu-se uma semente de feijão por cada par de alunos, assim como uma lupa para observar o 

interior da semente e compreender que entre os constituintes tegumento, cotilédones e embrião, é 

este o último que vai originar a raiz, o caule e as folhas. Realizou-se o processo de semear. E por 

fim, abordou-se a importância das plantas no planeta terra. 

 

 3.3. Atividade 3 - Os animais 

  

  A finalidade principal desta atividade é que os alunos compreendam: 

– Como se classificam os animais; 

– O ambiente onde vivem; 

– Características externas; 

– Como nascem; 

– Do que se alimentam; 

– Como se deslocam. 

– A importância dos animais no planeta terra. 

 

 Para o desenvolvimento desta atividade foi pedido aos alunos que recolhessem junto da 

sua família informações necessárias sobre animais que podemos encontrar num montado. Na sala, 

foram organizados grupos conforme a informação trazida por cada um. Assim formaram grupos de 

quatro elementos para realizar um trabalho sobre um animal que podemos encontrar num montado 

alentejano. Depois da informação bem organizada, cada grupo escolhia a forma como queria a 

apresentação do trabalho, por exemplo cartaz, livro, etc. 

 

Material da atividade 

Lápis de cor, carvão e cera 

borracha 

caneta 

livros 

cartão 

cartolina 

folhas de papel cavalinho 

Tabela 5: Materiais da atividade 3                                             
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 Na conceção desta atividade abordaram-se as características de diversos animais. 

Começou-se por falar sobre o que se definia animais domésticos e selvagens, que isso não depende 

da espécie do animal, mas sim onde e como vive. Qual o ambiente de cada animal, se se desloca no 

meio aéreo, terrestre e/ou aquático, por exemplo a cegonha desloca-se pelo ar mas também em terra. 

 Procurou-se compreender as características externas dos animais, compreendemos que 

alguns animais têm pelos, outros escamas, pele, penas, etc. Os animais podem se reproduzir a partir 

de um ovo ou então na barriga da progenitora, caso seja de um ovo chama-se animal ovíparo, se for 

na barriga da progenitora chama-se vivíparo. Os animais podem se alimentar de ervas, carne ou 

então das duas coisas, dá-se o nome de , respetivamente, herbívoro, carnívoro ou omnívoro. 

Dependendo do animal depende assim também a sua maneira de se deslocar, pode ser a correr, a 

andar, a galopar,  a saltar, a nadar, etc. E para finalizar abordou-se a importância de todos os animais 

no planeta terra. 

 

 3.4. Atividade 4 – Peddy- paper no montado 

 A finalidade principal desta atividade é que os alunos: 

– Tenham contacto com a natureza; 

– Reconheçam algumas árvores do montado; 

– Reconheçam alguns animais do montado. 

 

 

 

 

Figura 3.4: Visita de estudo ao Parque Aventura 

“Peddy-paper no montado”. 

 Para o desenvolvimento desta atividade realizou-se uma visita de estudo ao Parque 

Aventura. No parque os alunos realizaram arborismo, isto é, percursos em árvores com cordas em 

que um dos exemplares é um sobreiro. Realizou-se ainda um peddy-paper no montado. 

 

Materiais da atividade 

5 placas de kapalaine 

Canetas de feltro 

Roupa e calçado confortável 

Tabela 6: Materiais da atividade 4                                                        
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 Na atividade de peddy-paper, os alunos teriam que seguir as pistas e conseguir responder às 

questões que lhes apareciam nesse percurso para poderem continuar. Essas questões abrangiam os 

conteúdos já abordados sobre plantas e animais do montado. 

 

 4. Avaliação do projeto 

 A validação das estratégias/atividades foi conduzida pela própria investigadora. Realizaram-

se quatro atividades com um total de 22 alunos do 2º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

 As atividades realizaram-se no interior da sala de aula, apenas a atividade de Paddy-paper 

aconteceu num montado. Segundo a professora titular da turma, não foram realizadas quaisquer 

atividades de Educação Ambiental, até às atividades implementadas pela própria investigadora. A 

docente diz ainda, não haver muito tempo para abordar este conteúdo e que os currículos estão cada 

vez mais extensos, mas refere ser um tema de extrema importância pois é através das crianças que a 

mensagem chega à casa das mesmas: “(...) nós já temos muito, é verdade. (...) Mas acho que faz 

parte. E precisamos. Porque de outra maneira não sei como vai chegar a tanta criança. (…) os 

alunos levam muita informação para casa (…) isso é muito importante.” 

  A ideia do projeto surgiu por parte dos alunos, pelo grande interesse e entusiasmo em 

quererem saber muitas características do montado Alentejano. A especialista Albertina Raposo 

considera que se deve “(...) estar aberto mentalmente, emocionalmente aos temas que vão surgindo, 

às ideias e sobretudo ao mundo de saber local. (…) E referenciar isso.” 

 Para trabalhar a Educação Ambiental basta agarrar em ideias e desenvolve-las, realizá-las, 

usando todos os recursos possíveis aluno, pais, funcionário, etc. 

 “Não tem tema posśvel. (…) é agarrar ideias para depois as desenvolver. (…) É uma 

questão de reunir ideias.  Da ideia passar à ação (…) Quanto mais aproveitar os recursos endógenos 

(…) sala de aula, os alunos, os pais dos alunos, os funcionários, tudo. E o que temos à disposição.” 

Albertina Raposo 

 Ao surgir o tema montado, a investigadora em conjunto com os alunos e após algumas 

pesquisas, entenderam que dentro do montado gostariam de ter mais conhecimento acerca do solo, 

das plantas e dos animais que o envolvem. 

 Primeiramente, trabalhou-se o solo. Os alunos, dentro da sala, tiveram a oportunidade de 

explorar uma amostra do solo alentejano, com o tato, que se encontrava no interior de taparueres 

transparentes. Os alunos demonstraram-se tão entusiasmados com a atividade, poucos eram aqueles 

que tinham tido essa oportunidade noutra situação. O gestor administrador afirma que os adultos, 
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tanto os professores como os próprios pais das crianças, são os principais causadores da limitação 

do contacto dos alunos com este tipo de atividades. 

 Segundo Jorge Ponciano “(...) muitas das vezes acontece é os adultos, sejam eles pais, 

professores têm aquela coisa de não mexe, não toca, não suja. E isso condiciona muito uma 

atividade. (…) Eu tenho a certeza que aquele miúdo que vai à horta, planta, que toca num animal, 

que dá passeio num burro, que vê uma casa típica Algarvia, que tem um espaço onde tem hipótese 

de brincar...” A especialista Albertina Raposo acrescenta ainda que “(...) o contacto com a natureza é 

uma sensação incŕvel.” 

 E por isso, o mesmo Jorge Ponciano afirma: “O que mais me chama a atenção é 

provavelmente um aspeto negativo. Há muito pouca parte prática. (…) Os condicionantes externos 

é (…) depende da vontade da professora (...) plantar uma árvore no dia da árvore é muito bonito 

mas não chega, isso não é um projeto de Educação Ambiental.” 

 Para que haja um projeto de Educação Ambiental é necessário, segundo a especialista 

Albertina Raposo “Tem de haver uma continuidade.” E só assim, pode haver um projeto de 

Educação Ambiental. Por outro lado, o gestor administrador da Quinta Pedagógica de Silves refere 

que “(...) depois falta a outra parte que é o manter. Embora haja muito conteúdo teórico mas depois 

há muito pouco a parte prática. E eu defendo que isto vai lá com a prática.” 

  Segundo a professora titular da sala considera que estas atividades proporcionaram uma 

nova atitude nos alunos, embora se tenha constatado que nem todos terão percebido a mensagem. 

 A atividade que mais despertou a atenção dos alunos segundo a professora Madalena “foi 

precisamente as nossas sementeiras (…) eles ficaram encantados de começar a ver as rázes, 

conseguia-se ver como era num recipiente, dito, taparuere transparente, que se consegue ver a 

pequena raiz a furar e depois a planta a germinar. (…) Na maioria deles sim. Não quer dizer que 

tenha sido em todos, porque é muito complicado conseguir chegar a todos os meninos.” 

 A professora acrescenta que “(...) basta ver que no ińcio do ano encontrava-se muito o 

pacotinho do leite, que eles bebem, no lixo comum (…) Mas o que é certo é que nós começámos, a 

pouco e pouco, a encher os sacos da reciclagem.” 

 A especialista Albertina Raposo, não considera que a Educação Ambiental esteja mais 

presente nas escolas porém “(...) a sensibilização já é um bocadinho maior mas para ações concretas 

de Educação Ambiental como por exemplo: a reciclagem.”   

 No entanto, não houve divulgação do projeto, apenas apresentou-se à turma o trabalho que 

cada grupo realizou, dentro do projeto, para os restante membros da turma. Porém, Albertina 

Raposo afirma considera que: 
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 “Não há dúvida nenhuma que se um aluno se sentir integrado, se vir o seu trabalho 

valorizado, respeitado, divulgado e se vir que esse trabalho é foco de novo tema e novo projeto, ele 

sente-se parte do trabalho e não tem como fugir. Ele responsabiliza-se automaticamente.” 

 Os alunos ao sentirem que o seu trabalho é valorizado, respeitado e divulgado, integra-se no 

trabalho e sente-se parte dele. 

  

 5. Pistas/ propostas de atividades 

 Após a reflexão e análise das atividades apresentadas, surgiram ideias para a realização de 

novas tarefas com a finalidade de melhorar o ensino aprendizagem, bem como a sensibilização  para 

a Educação Ambiental. Começaria por alterar a ordem das atividades e procuraria trabalhar sempre 

que possível vários conteúdos em simultâneo, utilizando para tal a construção da horta pedagógica.  

 Este projeto seria para ser realizado e desenvolvido ao longo de todo o ano letivo, desde 

setembro a junho. 

 Na nossa prática profissional constatou-se que houve uma diminuição de horas atribuídas à 

área do Estudo do Meio mas o programa manteve-se. Por isso, verificando que a oferta 

complementar de escola era a  Educação para a Cidadania e analisando os temas a tratar nesta área 

verificamos que era possível enquadrar aí este projeto de Educação Ambiental. 

 A área da Educação para a Cidadania acontece uma hora por semana. Por uma questão de 

logística, a área de Educação para a Cidadania, neste projeto, teria o horário repartido de trinta 

minutos em dois dias da semana, segunda-feira e quarta-feira. Durante o período de tempo desta 

área, todos os alunos terão de participar nas atividades propostas. 

 Durante os períodos de férias a horta terá de continuar a ser cuidada para que se mantenha 

tratada, desta maneira, falar-se-á com um funcionário da parte da jardinagem da escola para que nos 

possa ajudar durante esse período de férias. 

 

segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

Educação para a 
Cidadania 

(30 minutos) 

 Educação para a 
Cidadania 

(30 minutos) 

  

Tabela 7: Tempo por semana da área de Educação para a Cidadania 

 

 Antes de iniciar o projeto, o(a) professor(a), aborda com os alunos os processos essenciais 

para a sua realização, neste caso, para a criação da horta pedagógica. Aborda-se com os alunos 

desde a localização da horta, às ferramentas indispensáveis, a preparação e limpeza do terreno, a 

adubação utilizada, o tipo de plantas a cultivar, e finalmente os cuidados essenciais para manter a 
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horta bem tratada. É importante referir que caso a escola não possua das ferramentas necessárias, 

será pedido aos alunos que tenham disponibilidade de dispensar algumas ferramentas, que tenham 

em casa, que as tragam para a escola durante o período letivo. Outra solução, será requisitar 

ferramentas aos serviços de jardinagem da câmara municipal. 

 

Processos Descrição Características 

1º processo - Localização 

Dentro da área agrícola que a 

escola nos oferece escolhe-se o 

local apropriado para o cultivo 

das plantas hortícolas. 

- Terreno plano; 

- Boa luminosidade e voltado 

para o nascente; 

 

2º processo – Ferramentas 

Algumas ferramentas são 

essenciais para a preparação do 

terreno e plantação das plantas 

hortícolas. 

- Enxada: é utilizado para cavar 

e revolver a terra. 

Regador: serve para irrigar a 

horta. 

- Ancinho: é utilizado para 

remover torrões, pedaços de 

pedra e outros objectos, além de 

nivelar o terreno. 

- Sacho: é uma enxada menor 

que serve para abrir pequenas 

covas, sachar e afofar a terra. 

- Carrinho-de-mão: é utilizado 

para transportar terra, adubos e 

ferramentas. 

3º processo - Preparação do 

terreno 

Antes de iniciar a preparação 

dos canteiros, deve-se limpar o 

terreno com auxílio de algumas 

ferramentas como enxada, 

ancinho e carrinho-de-mão. 

- Com auxílio de uma enxada, 

revira-se a terra a uns 15cm de 

profundidade. 

- Com o ancinho, desmancham-

se os torrões, retirando pedras e 

outros objectos, nivelando o 

terreno. 
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4º processo - Adubação dos 

canteiros 

Preparação de um caixote de 

compostagem. 

Resíduos vegetais e animais, 

tais como palhas, galhos, restos 

de cultura, cascas e polpas de 

frutas, pó de café, folhas, 

esterco e outros, quando 

acumulados são decompostos e, 

com o tempo, transformam-se 

em adubo orgânico ou húmus, 

também conhecido por 

composto. 

5º processo – Ciclo de vida das 

várias plantas 

A selecção das plantas a 

cultivar na horta, deve ser feita 

sempre que possível recorrendo 

a um leque diversificado de 

culturas, tendo em atenção o 

ciclo de vida das várias plantas. 

No caso de algumas plantas 

poderá recorrer-se à sementeira 

directa (em local definitivo), 

para outras terá de recorrer-se à 

sementeira em viveiro, para 

posterior transplante. 

6º processo– Como cuidar da 

horta 

A horta deve ser regada 

regularmente. O solo não pode 

ficar encharcado para evitar o 

aparecimento de fungos. 

A horta tem que ser mantida 

limpa, as ervas daninhas e 

outras sujidades devem ser 

retiradas diariamente com a 

mão. A cada colheita, deve ser 

feita a reposição do composto 

para garantir a qualidade da 

terra e dos produtos hortícolas. 

Tabela 8: Processos essenciais para a realização da horta pedagógica 

 

  As atividades propostas abaixo, serão realizadas no âmbito da área da Educação para 

Cidadania. Estas enquadram-se dentro das Linhas Orientadoras de Educação para a Cidadania e, 

com o auxílio do Programa Curricular de Estudo do Meio de 2º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Importante será dizer que todas as atividades propostas têm como grande objetivo promover no 

alunos uma consciência e sensibilização pelo ambiente, os cuidados que temos de ter com o nosso 

planeta e o amor à natureza. 
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 5.1. Atividade 1 – A terra 

 A exploração da terra será a primeira atividade realizada neste projeto. Os alunos deverão 

compreender as características do solo e explorarem-no. Nessa exploração será muito provável que 

sejam encontrados alguns materiais em processo de degradação. Depois da recolha desses materiais 

poder-se-á abordar com os alunos os diferentes tipos de materiais e o tempo de degradação de cada 

um deles. 

 A compostagem deve ser das primeiras atividades a ser abordada e iniciada com os alunos. 

Pedir-se-à aos alunos que participem na recolha de resíduos orgânicos (verdes e castanhos) para que 

o processo de compostagem se inicie o mais rápido possível. A cozinha da escola pode ser também 

um local de recolha de resíduos orgânicos. Se as necessidades da compostagem forem bem 

atendidas é um processo que poderá levar cerca de dois a três meses, caso contrário só poderá ser 

utilizada cerca de três a seis meses. Por fim, a agricultura biológica enquadra-se num 

desenvolvimento sustentável pois tem em conta a qualidade de vida das gerações presentes e 

futuras, nesta casa chamada Terra. 

 

Tema Material Atividade 
Perfis de Saída / Programa Curricular 

Educação para a 
Cidadania 

Estudo do Meio 

Exploração 
do Solo 

- Lupa; 
- Ancinho; 
- Sacho. 

- Explorar o solo e 
compreender  a sua 
constituição,  tal como 
areia, rocha, húmus, 
água e “ar”; 
- Compreender o que 
acontece quando 
colocada água no solo. 

- Saber que todos têm 
direitos e deveres – 
para com os próximos 
e para com as gerações 
futuras – (ambiente, 
património natural e 
cultural); 
- Participar no 
estabelecimento de 
regras ou na sua 
mudança; 
- Estabelecer, cumprir 
acordos e 
compromissos e 
assumir as suas 
responsabilidades; 
- Interessar-se pelos 
problemas do mundo 
interior e exterior à 
escola, mundo 
próximo e distante; 
- Respeitar os espaços 

- Comparar alguns 
materiais segundo 
algumas das suas 
propriedades 
(degradação); 
- Agrupar 
materiais segundo 
essas 
propriedades; 
- Relacionar essas 
propriedades com 
a utilidade dos 
materiais; 
- Identificar a sua 
origem (natural/ 
artificial); 
- Reconhecer a 
sua utilidade; 
- Conhecer e 
aplicar alguns 
cuidados na sua 
utilização. 

Degradação 
do material 

- Materiais 
encontrados 
no solo. 

- Procurar e remover 
do solo todos os 
materiais (lixo) 
encontrados na terra; 
- Abordar e debater 
com os alunos, a 
quantidade de tempo 
(anos) que cada um dos 
materiais leva a 
degradar-se no solo. 

Compostage
m 

- Caixote de 
madeira com 
tampa e com 
as dimensões 

- Abordar com os 
alunos o que é a 
compostagem; 
- Esclarecer com os 
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1m x 1m x 
1m 
em cada cuba; 
- Resíduos 
orgânicos; 
- Água; 
- Tesoura de 
podar; 
- Ancinho; 
- Regador; 
- Terra. 

alunos quais os 
resíduos a compostar e 
a não compostar; 
- Incentivar os alunos a 
participar na recolha de 
resíduos orgânicos 
(verdes e castanhos); 
- Procedimento para 
realizar a 
compostagem; 
 
 

da comunidade e 
cuidar dos espaços 
físicos e dos 
equipamentos da 
escola. 

Tabela 9: Atividade 1 – A terra 

 

 5.2. Atividade 2 -  A água 

 Tal como o sol, a água é um recurso natural indispensável à vida no planeta Terra. Possui um 

enorme valor  ambiental fundamental à sobrevivência do Homem e dos ecossistemas no nosso 

planeta. A água é fundamental porque é um recurso natural único, escasso e essencial à vida de 

todos os seres vivos. E é dessa maneira que se deve abordar a água com os alunos. A importância de 

saber utilizar a água com responsabilidade, é um dos temas abordados neste projeto. 

 Na horta vão ser utilizados dois bidões sem tampa para que possam recolher água nos dias 

de chuva, essa água será utilizada para a rega das plantas da horta. 

 A construção de um lago é também um dos nossos objetivos, para que os alunos 

compreendam como podemos colocar água na terra sem ser absorvida pela mesma e fazer do nosso 

lago um pequeno ecossistema com plantas, peixes, rãs, cágados. E também de consumo para outros 

animais que por nela passem. 

  

Tema Material Atividade 
Perfis de Saída / Programa Curricular 

Educação para a 
Cidadania 

Estudo do Meio 

Recolha da 
água da chuva 

- 4 Bidões; - Colocação de 2 
bidões da horta para 
recolher a água da 
chuva; 
- A água recolhida 
servirá para regar a 
horta; 
- Compreender a 
importância da água no 
planeta terra e o motivo 
para o qual devemos 
poupá-la. 

- Saber que todos têm 
direitos e deveres – 
para com os próximos 
e para com as gerações 
futuras – (ambiente, 
património natural e 
cultural); 
- Participar no 
estabelecimento de 
regras ou na sua 
mudança; 
- Estabelecer, cumprir 

- Identificar a sua 
origem (natural/ 
artificial); 
- Reconhecer a 
sua utilidade; 
- Conhecer e 
aplicar alguns 
cuidados na sua 
utilização. 
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O lago 

- Sacho; 
- Tela com 
área 
suficiente 
para forrar 
todo o interior 
do lago 

- Pedras; 

- Construção de um 
pequeno lago; 
- Escavamos o buraco, 
levando em 
consideração os vários 
patamares para a 
colocação de plantas 
aquáticas; 
- Colocação da tela por 
toda a área do lago; 
- Enche-se com água; 
- Colocam-se pedras à 
volta de todo o lago; 
- Colocam-se as 
plantas e alguns 
animais. 

acordos e 
compromissos e 
assumir as suas 
responsabilidades; 
- Interessar-se pelos 
problemas do mundo 
interior e exterior à 
escola, mundo 
próximo e distante; 
- Respeitar os espaços 
da comunidade e 
cuidar dos espaços 
físicos e dos 
equipamentos da 
escola. 

Tabela 10: Atividade 2 – A água 

 

  

 5.3. Atividade 3 – As plantas 

 As plantas são indispensáveis à vida na Terra, são elas que libertam o oxigénio que permite a 

respiração dos seres vivos. Se as plantas não existissem a Terra seria um planeta sem vida. Além de 

se abordar com os alunos a importância das plantas no nosso planeta, abordar-se-á também, a sua 

constituição, onde nascem, quais as necessidades básicas necessárias para se desenvolverem e a 

diferença entre planta espontânea e cultivada. 

 Para obtermos as sementes e as plantas para a sementeira pedir-se-á aos alunos, caso tenham  

a disponibilidade, que tragam de casa. Outra opção seria fazer um acordo de cooperação com  um 

supermercado ou hipermercado em troca de publicidade do mesmo na apresentação do nosso 

projeto. Uma parceria em que, ambos os intervenientes, beneficiariam desta cooperação, sendo que 

esse hipermercado ou supermercado, em troca de pacotes de sementes, proporcionaria de  

publicidade gratuita, aquando da divulgação do projeto final. 

 

Tema Material Atividade 
Perfis de Saída / Programa Curricular 

Educação para a 
Cidadania 

Estudo do Meio 

Semear e 
plantar 

- Sementes; 
 

- Identificar as plantas 
espontâneas e cultivas; 
- Semear e plantar na 
horta na altura 
apropriada para cada 
tipo de planta; 

- Saber que todos têm 
direitos e deveres – 
para com os próximos 
e para com as gerações 
futuras – (ambiente, 
património natural e 

- Plantas 
espontâneas; 
- Plantas 
cultivadas; 
- Reconhecer 
diferentes 
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- Acompanhar o 
crescimento das 
plantas; 
- A importância da 
produção de frutos e 
legumes biológicos – 
os benefícios desses 
alimentos; 

cultural); 
- Estabelecer, cumprir 
acordos e 
compromissos e 
assumir as suas 
responsabilidades; 
- Interessar-se pelos 
problemas do mundo 
interior e exterior à 
escola, mundo 
próximo e distante; 
- Respeitar os espaços 
da comunidade e 
cuidar dos espaços 
físicos e dos 
equipamentos da 
escola. 

ambientes onde 
vivem as plantas; 
- Conhecer partes 
constituintes das 
plantas mais 
comuns(raiz, 
caule, folhas, 
flores e frutos); 
- Registar 
variações de 
aspeto, ao longo 
do ano, de um 
arbusto ou de uma 
árvore. 

Tabela 11: Atividade 3 – As plantas 

 
 Na tabela seguinte apresentam-se as sementeiras programadas para a horta pedagógica 

respetivas a cada mês do ano. Durante os meses de setembro, dezembro, maio e junho não haverá 

sementeiras, para realização de outras atividades ou para período de férias. 

 

Meses do ano Semear Plantar 

outubro Agriões; cenouras; coentros; espinafres; salsa. Morangueiros. 

novembro Alface; cebola; coentros; nabo.  

janeiro Hortaliças (em viveiro); nabiças; fava; ervilha.  

fevereiro Árvore de fruto; abóbora; melancia. Batata. 

março Tomate; espinafres; couve; melancia; girassóis; 
melão. 

Cebola. 

abril Melancia; melões; cenoura; morangos. Pimentos; tomates. 

Tabela 12: Sementeiras      
 
 5.4. Atividade 4 – Os animais 

 Durante a estação da primavera será muito provável que se possa observar um ecossistema 

na horta pedagógica. Os animais que forem encontrados e observados tornar-se-ão uma fonte de 

pesquisa para os alunos, tal como identificar as características externas, locomoção, alimentação e 

reprodução de cada animal. 

 

Tema Material Atividade 
Perfis de Saída / Programa Curricular 

Educação para a 
Cidadania 

Estudo do Meio 
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A vida animal - Lupa; 
- Lápis; 
- Papel. 

- Reconhecer a 
existência de animais 
na horta pedagógica; 
- Observar os 
diferentes ambientes 
onde vivem; 
- Identificar e 
caracterizar os animais 
que se encontram na 
horta (corpo coberto de 
penas, escamas, pelos, 
bico, garras...); 
- Procurar informações 
sobre o modo de vida 
desses animais (o que 
comem, como se 
reproduzem, como se 
deslocam); 
- Compreender a 
cadeia alimentar que 
ocorre na horta 
pedagógica ; 

- Saber que todos têm 
direitos e deveres – 
para com os próximos 
e para com as gerações 
futuras – (ambiente, 
património natural e 
cultural); 
- Estabelecer, cumprir 
acordos e 
compromissos e 
assumir as suas 
responsabilidades; 
- Interessar-se pelos 
problemas do mundo 
interior e exterior à 
escola, mundo 
próximo e distante; 
- Respeitar os espaços 
da comunidade e 
cuidar dos espaços 
físicos e dos 
equipamentos da 
escola. 

- Animais 
selvagens; 
- Animais 
domésticos; 
- Reconhecer 
diferentes 
ambientes onde 
vivem os animais 
(terra, água, ar); 
- Reconhecer 
características 
externas de alguns 
animais (corpo 
coberto de penas, 
pelos, escamas, 
bicos, garras...); 
- Reconhecer 
dados sobre o 
modo de vida 
desses animais (o 
que comem, como 
se reproduzem, 
como se 
deslocam...) 

Tabela 13: Atividade 4 – Os animais 

 
 4.5. Atividade 5 – Divulgação do projeto 

 Finalmente, como última atividade, temos a divulgação do projeto para a família e para as 

turmas do mesmo ano de escolaridade. 

 Quando as últimas sementeiras estiverem a dar sinais de que estão prontas a ser colhidas 

convidam-se as turmas para uma visita à horta pedagógica. Cada turma convidada, organizada em 

grupos, terá uma visita guiada por um dos alunos fundadores do projeto, que lhes apresentará a 

horta e responder a algumas questões colocadas. Os alunos convidados terão, também, a 

oportunidade de provar a fruta da época, previamente colhida, da horta pedagógica. 

 Noutro dia, realizar-se-á um piquenique no jardim municipal da cidade ou no campo, com os 

pais dos alunos da turma. Os alunos, confecionarão previamente, algumas receitas com os legumes 

e frutas colhidos da horta para que no dia do piquenique possam sirva de banquete para os 

convidados e lhes possam dar a provar todo esforço e empenho na horta pedagógica. 

 

Tema Material Atividade 
Perfis de Saída / Programa Curricular 

Educação para a 
Cidadania 

Estudo do Meio 
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Piquenique 
com os pais 
no jardim da 
cidade 

-Bebidas e 
comidas 
confecionadas 
pelos alunos; 

- Convidam-se os pais 
e/ou encarregados de 
educação dos alunos da 
sala para participarem 
num piquenique; 
- Os alunos 
confecionam alguns 
alimentos com as frutas 
e os legumes colhidos 
da horta pedagógica; 
- No piquenique 
apresenta-se aos pais o 
projeto elaborado ao 
longo do ano letivo. 

- Saber que todos têm 
direitos e deveres – 
para com os próximos 
e para com as gerações 
futuras – (ambiente, 
património natural e 
cultural); 
- Participar no 
estabelecimento de 
regras ou na sua 
mudança; 
- Estabelecer, cumprir 
acordos e 
compromissos e 
assumir as suas 
responsabilidades; 
- Interessar-se pelos 
problemas do mundo 
interior e exterior à 
escola, mundo 
próximo e distante; 
- Produzir mensagens 
mediáticas de 
sensibilização para 
identificação e 
resolução de 
problemas; 
- Respeitar os espaços 
da comunidade e 
cuidar dos espaços 
físicos e dos 
equipamentos da 
escola. 

- Higiene 
alimentar 
(identificação dos 
alimentos 
indispensáveis a 
uma vida 
saudável). 

Divulgação 
do projeto à 
escola 

- Projeto. 
 

- Apresentar e dar a 
conhecer o projeto a 
outras turmas; 
- Confeção de sopas, 
sobremesas e saladas 
com outras turmas; 

Tabela 14: Atividade 5 – Divulgação do projeto 
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V. Considerações Finais 

  

 Neste capítulo final, pretendemos apresentar uma sistematização dos resultados do estudo 

apresentados no capítulo anterior, os quais nos conduziram à construção das principais conclusões, 

tendo por base os objetivos do estudo definidos no capítulo II. Finalmente, indicam-se algumas 

limitações de natureza metodológica e propõem-se algumas sugestões para futuras investigações. 

 O objetivo da Educação Ambiental consiste na promoção de uma população consciente dos 

problemas ambientais que o nosso planeta atravessa no momento, uma população preocupada com 

o ambiente e com os seus problemas, uma população com literacia ambiental, as competências, o 

estado de espírito, as motivações e o sentido de compromisso, e com isso trabalhar individualmente 

e colaborativamente na resolução de problemas atuais, e impedir que se repitam de novo 

(Fernandes, 1983). 

 A perceção do mundo faz-se nos primeiros anos de vida e é essencial que nas estratégias de 

ensino para alunos do 1º Ciclo sobre a diversidade daquilo que o rodeia, sejam utilizados contextos 

familiares que despertem a sua atenção e onde o pensamento crítico, a curiosidade e o espírito 

criativo possam desenvolver-se. É muito importante que as crianças, desde cedo, aprendam através 

dos seus pais, educadores e professores a respeitar e a valorizar a natureza. Essa atitude de respeito 

face ao planeta terra, faz com que as crianças usufruam e apreciem o mundo natural em relação a 

esses sentimentos, contribuindo para o seu cuidado e preservação. De forma a conseguir com que as 

crianças mantenham esse respeito pela natureza o melhor caminho é enriquecer as suas vivências. 

 Segundo Caride & Meira (2001) a educação para a natureza deve ajudar na promoção de 

valores, atitudes e comportamentos em pessoas ao longo de todo o ciclo vital, neste sentido deve 

estender-se desde a infância até à velhice, junta-se a necessidade de uma população ética e 

ecologicamente responsável . 

 Após todo o trabalho desenvolvido é este o momento de efetuar a respetivas conclusões, 

tendo em conta as questões que orientaram o respetivo estudo, e os objetivos que nos propusemos 

alcançar e que serviram de guia do percurso realizado. 

 Tendo este estudo subordinado ao tema “Educação Ambiental como área transversal à área 

de Educação para a Cidadania”, realizaram-se três entrevistas a dois especialistas e à  professora 

titular da turma de 2º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico, os atores deste projeto de investigação. 

  A análise de necessidades decorrente dos resultados obtidos evidenciou que os professores 

estão preparados teoricamente para abordar o tema, porém não estão disponíveis para, ou por falta 

de tempo para abordar todos os conteúdos curriculares ou por receio dos encarregados de educação, 
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que entendem que a escola deve proporcionar, essencialmente, o ensino da área do Português e da 

Matemática. 

 Quando realizado o plano de ação constatou-se que as atividades proporcionadas aos alunos 

evidenciavam sinais de interesse e motivação pelo tema, teoricamente, no geral, os alunos sabiam o 

que fazer ou não fazer relativamente, por exemplo, à reciclagem. Porém, as atividades realizadas 

demonstraram-se insuficientes, pois a Educação Ambiental não se trabalha num dia, nem num mês, 

nem em três meses. A Educação Ambiental deve ser um tema ou um projeto de longa duração, 

proporcionando aos alunos atividades e vivências com a natureza. Esse contacto com a natureza 

pode trazer inúmeros benefícios no desenvolvimento e formação do indivíduo e do cidadão. 

 

“O erro não ́ um corpo estranho, uma falha na aprendizagem. Ele é essencial, é parte do processo. 

Ninguém aprende sem errar. O homem tem uma estrutura cerebral ligada ao erro, é intrínseco ao 

saber – pensar a capacidade de avaliar e refinar, por acerto e erro, até chegar a uma aproximação 

final.”      Pedro Demo 

 

 Depois da reflexão do plano de ação, houve alterações realizadas nessas atividades 

implementadas com uma turma de 2º ano. As alterações realizadas vão desde o tempo de duração de 

todo o projeto que , neste caso, seria para todo o ano letivo, até às atividades propostas.  Propôs-se a 

elaboração de uma horta pedagógica, bem como diversas atividades que se poderiam trabalhar com 

ela, desde a água, solo, plantas e animais, com a finalidade de melhorar o ensino aprendizagem, 

bem como a sensibilização  dos alunos para a Educação Ambiental. 

 Relativamente à minha formação enquanto futura educadora e professora de 1º Ciclo do 

Ensino Básico, este trabalho proporcionou uma melhor compreensão a cerca do tema “Educação 

Ambiental”. Se este tema já tinha um grande significado antes de todo o estudo, neste momento, 

ainda mais significado tem. Este estudo não se dá por acabado, é apenas um início de um longo 

processo que o futuro nos espera. 

 

“Não há nada mais trágico neste mundo do que saber o que é certo e não fazê-lo. 

                Que tal mudarmos o mundo começando por ńs mesmos ?”  Martim Luther King 
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GUIÕES DE ENTREVISTA 
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Guião de Entrevista ao Gestor da Quinta Pedagógica de Silves 

 

Temática: Qual a importância das atividades ligadas à Quinta Pedagógica de Silves 

 

Objetivos da entrevista: 

– Recolher informação para caracterizar o entrevistado 

– Recolher informação para caracterizar o contexto da Quinta pedagógica de Silves 

– Compreender a relação do elemento em estudo com as características da Quinta Pedagógica 

de Silves 

– Recolher informação para caracterizar o caso em estudo 

– Recolher informação para fazer o levantamento de estratégias/atividades em ação 

– Prever possíveis estratégias e atividades que podem vir a ser implementadas 

– Compreender quais as perspetivas de aprendizagem com o recurso às atividades da Quinta 

Pedagógica de Silves 

 

Entrevistado: Sr. Administrador Jorge Ponciano 

Designação dos Blocos Objetivos Específicos Tópicos 
Formulário de 

perguntas 

Bloco A 
Legitimação da 

entrevista e motivação 
do entrevistado 

- Conseguir que a 
entrevista se torne 
necessária, oportuna e 
pertinente 
- Motivar o 
entrevistado 
- Garantir a 
confidencialidade 
 

- Apresentação do 
entrevistador/entrevista
do 
- Motivo da 
entrevistado 
- Objetivos 

 

Bloco B 
Identificação e 

caracterização do 
entrevistado 

- Identificar tempo de 
serviço do entrevistado 
- Registar em que ano 
terminou a formação 
- Identificar as funções 
da entrevista com a 
Quinta Pedagógica 
- Perceber as suas 
motivações 
 

- Anos de trabalho 
ativo na área 
 
 
 
 
- Habilitações 
académicas 
 
 
 
- Ano de conclusão da 
formação 
 

- Tenho informação que 

o Sr. Jorge Ponciano 

estudou Administração 

e Gestão Educacional 

na Universidade de 

Évora, mas 

precisamente na Escola 

de Ciências Sociais, 

quer contar-me um 
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- Interesses pessoais 
 

pouco desse seu 

percurso académico? 

- Há quanto tempo 

trabalha como gestor da 

Quinta Pedagógica de 

Silves? E o que o levou 

a escolher este 

caminho? Como surgiu 

o interesse pelas 

questões ambientais? 

Conte-nos um pouco da 

sua história. 

Bloco C 
Caracterização da 
Quinta Pedagógica 

- Compreender o 
funcionamento da 
Quinta Pedagógica 

 - Caracterização da 
Quinta Pedagógica 

- A Quinta Pedagógica 

de Silves é um projeto 

da Câmara Municipal 

de Silves, quais são os 

grandes  objetivos da 

criação deste projeto? 

Bloco D 
As atividades 
desenvolvidas 

- Verificar a 
importância das 
atividades realizadas na 
Quinta Pedagógica 
 
 
- Saber como surgem 
as atividades 
 
 
 
- Recolher dados sobre 
as atividades realizadas 

- Atividades 
 
- Inspiração das 
atividades 
 
- Público 
 
- Faixa etária 
 
- Projetos com escolas 
 
- Educação Ambiental 
 
- Educação Ambiental 
no desenvolvimento 
das crianças 

- Que atividades 

podemos encontrar na 

Quinta Pedagógica de 

Silves? 

- Quando planeia as 

atividades da Quinta 

Pedagógica, onde busca 

inspiração para as 

desenvolver? 

- Diferenciam as 

atividades 

relativamente à faixa 

etária do público que 

recebem? 

- A quinta Pedagógica 
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de Silves desenvolve 

projetos com escolas? 

Que projetos são esses? 

- Como define 

educação ambiental? 

- Qual foi a atividade 

mais significativa que 

participou ou elaborou, 

na área da educação 

ambiental? 

- Qual a importância da 

educação ambiental na 

formação das crianças? 

Bloco E 
Educação ambiental no 

1º Ciclo do Ensino 
Básico 

- Importância da 
Educação Ambiental no 
1º Ciclo do Ensino 
Báico 

- Educação Ambiental 
no 1º Ciclo 
 
- Atividades de 
Educação Ambiental 
para 1º Ciclo 
 
- Mudança de atitude 
face às atividades 
desenvolvidas no 
âmbito da Educação 
Ambiental 
 
- Importância da 
preservação da 
Natureza na Educação 

- O que mais lhe chama 

a atenção no trabalho 

de educação ambiental 

com alunos do 1º Ciclo 

do Ensino Básico? 

- Das atividades 

desenvolvidas na 

Quinta Pedagógica qual 

é a que desperta mais 

curiosidade nos alunos 

do 1º Ciclo do Ensino 

Básico? 

- Acha que após uma 

visita à Quinta 

Pedagógica, ocorre 

mudanças significativas 

no pensamento e 

atitudes das 

crianças/alunos face ao 

meio ambiente? 
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- Considera que as 

atividades que a Quinta 

Pedagógica 

proporciona, sensibiliza 

as crianças quanto à 

importância da 

preservação da 

natureza? 

Bloco F 
Estratégias de melhoria 

- Saber quais as 
estratégias que deverão 
ser adotadas para 
melhorar 
 
 
 
- Saber as modificações  
que o gestor gostaria de 
realizar 

- Dificuldades no 
desenvolvimento de 
atividades de Educação 
Ambiental 
 
- Principais problemas 
enfrentados na 
consolidação da prática 
 
-Potencialidade da 
EducaçãoAmbiental em 
segmentos exteriores à 
escola 
 
- O grande desafio 

- O que considera mais 

difícil ao desenvolver 

atividade de educação 

ambiental com as 

crianças aqui na Quinta 

Pedagógica? 

- Quais são os 

principais problemas 

enfrentados na 

consolidação da prática 

de educação ambiental, 

aqui na Quinta 

Pedagógica? 

- Qual é a sua opinião 

sobre a potencialidade 

da educação ambiental 

em segmentos externos 

à escola, como é o caso 

da Quinta Pedagógica 

de Silves? 

- Na sua perspetiva, 

qual é o grande desafio 

da Quinta Pedagógica 

quanto à sensibilização 

da educação ambiental 
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com crianças? 

Bloco G 
Finalização da 

entrevista 

- Agradecer a ajuda 
prestada 

- Agradecimento da 
ajuda prestada 

- Que outros 
contributos gostaria de 
acrescentar ao seu 
testemunho? 
- Obrigada pela 
disponibilidade e por 
nos facultar toda esta 
informação. Tem um 
peso bastante 
significativo para o 
trabalho. 
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Guião de Entrevista à professora Albertina Raposo 

 

Temática: Qual a importância da educação ambiental no 1º Ciclo 

 

Objetivos da entrevista: 

– Recolher informação para caracterizar o entrevistado 

– Recolher informação para caracterizar o caso em estudo 

– Recolher informação sobre a importância para o entrevistado acerca da Educação Ambiental 

nas escolas 

– Recolher informação para fazer o levantamento de estratégias/atividades em ação 

– Prever possíveis estratégias e atividades que podem vir a ser implementadas 

 

Entrevistado: Professora Albertina Raposo 

Designação dos Blocos Objetivos Específicos Tópicos 
Formulário de 

perguntas 

Bloco A 
Legitimação da 

entrevista e motivação 
do entrevistado 

- Conseguir que a 
entrevista se torne 
necessária, oportuna e 
pertinente 
- Motivar o 
entrevistado 
- Garantir a 
confidencialidade 
 

- Apresentação do 
entrevistador/entrevista
do 
- Motivo da 
entrevistado 
- Objetivos 

 

Bloco B 
Identificação e 

caracterização do 
entrevistado 

- Identificar tempo de 
serviço do entrevistado 
  
- Registar em que ano 
terminou a formação 
 
- Identificar as funções 
da entrevista com a 
Quinta Pedagógica 
 
- Perceber as suas 
motivações 
 

- Anos de trabalho 
ativo na área 
 
 
 
 
- Habilitações 
académicas 
 
 
 
- Ano de conclusão da 
formação 
 
 
 
- Interesses pessoais 
 

- Tenho conhecimento 

que a professora 

Albertina é professora 

no Instituto Politécnico 

de Beja na Escola 

Agrária, pode-me 

contar um pouco sobre 

que disciplinas leciona? 

- Como surgiu o 

interesse pelas questões 

ambientais? Conte-me 

um pouco da sua 
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história. 

Bloco C 
Educação Ambiental 

- Definição de 
Educação Ambiental 
 
- Origem dos 
problemas ambientais 
 
- Tecnologia e ciência 
como resolução dos 
problemas ambientais 
 
- Educação ambiental 
como promissora dos 
problemas ambientais 
 
 

- Definição de 
educação ambiental 
 
- Problemas ambientais 
 
- Tecnologia e ciência 
 
- A educação ambiental 
como promissora dos 
problemas ambientais 

- Como define a 

educação ambiental? 

- Qual é a origem dos 

problemas ambientais 

na sua opinião? 

- Por que a tecnologia e 

a ciência não 

conseguem resolver 

esses problemas? 

- Em relação ao meio 

ambiente propriamente 

dito, considera a 

educação ambiental 

como promissora para a 

reversão necessária dos 

problemas ambientais 

que enfrentamos? 

Bloco D 
Educação ambiental 

nas escolas 

- Educação ambiental 
presente nas escolas 
 
- Mudanças na 
educação 
 
- Modificação  do 
sistema educacional 
vigente para que ocorra 
consolidação da 
educação ambiental 
 
- Abordagem de 
educação ambiental nas 
escolas 
 
- Propor um “modelo” 

de educação ambiental 

 
 

- Educação Ambiental 
presente na escola 
 
- Mudanças na 
educação 
 
- Temática ambiental 
abordada na escola 
 
- O “modelo” de 
educação ambiental 

- Na sua avaliação, 

atualmente, o tema 

meio ambiente está 

mais presente nas 

escolas? 

- Falar em educação 

ambiental é falar em 

mudanças na educação. 

- O que considera 

importante ser 

modificado dentro do 

sistema educacional 

vigente para que ocorra 

consolidação da 

educação ambiental? 
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- Como é que a 

temática ambiental 

deve ser abordada nas 

escolas? 

- Seria possível propor 

um “modelo” de 

educação ambiental? 

Bloco E 
Os professores como 

educadores da 
educação ambiental 

- O professor como 
educador ambiental 
 
- Perfil ideal do 
educador ambiental 
 
- Compreensão da 
interdisciplinaridade da 
educação ambiental no 
1º Ciclo 
 
- Proporcionar vivência 
na natureza 

- Professor 
 
- Perfil ideal de um 
educador ambiental 
 
- Vivência na natureza 

- O professor está 

preparado para ser 

educador ambiental? 

- Qual seria para si o 

perfil ideal de um 

educador ambiental? 

- Qual o benefício do 

educador ao 

proporcionar uma 

vivência na natureza? 

Bloco F 
Educação Ambiental no 

1º Ciclo do Ensino 
Básico 

- Educação ambiental 
na formação dos alunos 
 
- Como introduzir o 
tema de forma eficaz 
 
- Quais os recursos 
pedagógicos 

- Educação ambiental 
na formação dos alunos 
de 1º Ciclo 
 
- Alunos do 1º Ciclo 
 
- Sala de aula 
 
- Recursos pedagógicos 

- Qual a importância da 

educação ambiental na 

formação dos alunos do 

1º Ciclo do Ensino 

Básico? 

- De que forma se pode 

introduzir este tema de 

forma eficaz no 1º 

Ciclo do Ensino 

Básico? 

- Como é que é possível 

fazer isso em sala de 

aula? 

- Quais os recursos 

pedagógicos mais 

indicados para 
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atividades de 

sensibilização 

ambiental? 

Bloco G 
Maiores dificuldade e 
estratégias de melhoria 

- Saber quais as 
maiores dificuldades 
 
-Saber as estratégias 
que deverão ser 
adotadas para melhorar 
 
 
 

- Maiores dificuldades 
que se apresentam na 
Educação Ambiental ao 
alunos do 1º Ciclo 

- Quais as maiores 

dificuldades que se 

apresentam aos alunos 

do 1º Ciclo do Ensino 

Básico na compreensão 

da Educação 

Ambiental? 

 

Bloco H 
Finalização da 

entrevista 

- Agradecer a ajuda 
prestada 

- Agradecimento da 
ajuda prestada 

- Que outros 
contributos gostaria de 
acrescentar ao seu 
testemunho? 
- Obrigada pela 

disponibilidade e por 

nos facultar toda esta 

informação. Tem um 

peso bastante 

significativo para o 

trabalho. 
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Guião de Entrevista à professora Madalena Gonçalves 

 

Temática: Qual a importância da educação ambiental no 1º Ciclo 

 

Objetivos da entrevista: 

– Recolher informação para caracterizar o entrevistado 

– Recolher informação para caracterizar o caso em estudo 

– Recolher informação sobre a turma lecionada pela professora neste último ano letivo 

– Recolher informação sobre a importância para o entrevistado acerca da Educação Ambiental 

nas escolas 

– Recolher informação para fazer o levantamento de estratégias/atividades em ação 

– Prever possíveis estratégias e atividades que podem vir a ser implementadas 

 

Entrevistado: Professora Madalena Gonçalves 

Designação dos Blocos Objetivos Específicos Tópicos 
Formulário de 

perguntas 

Bloco A 
Legitimação da 

entrevista e motivação 
do entrevistado 

- Conseguir que a 
entrevista se torne 
necessária, oportuna e 
pertinente 
- Motivar o 
entrevistado 
- Garantir a 
confidencialidade 
 

- Apresentação do 
entrevistador/entrevista
do 
- Motivo da 
entrevistado 
- Objetivos 

 

Bloco B 
Identificação e 

caracterização do 
entrevistado 

- Identificar tempo de 
serviço do entrevistado 
  
- Registar em que ano 
terminou a formação 
 
- Perceber as suas 
motivações 
 

- Anos de trabalho 
ativo na área 
 
 
 
 
- Habilitações 
académicas 
 
 
 
- Ano de conclusão da 
formação 
 
 
 
- Interesses pessoais 

- Como foi o seu 

percurso académico? O 

que a levou a escolher 

esta profissão? 



64 

 

 

Bloco C 
Educação Ambiental no 

1º Ciclo 

- Importância da 
Educação Ambiental 

- Educação ambiental 
no 1º Ciclo 
 

- Considera a Educação 

Ambiental um tema 

importante e 

indispensável a abordar 

com os alunos do 1º 

Ciclo do Ensino 

Básico? 

Bloco D 
Educação ambiental 

nas escolas 

- Educação ambiental 
presente nas escolas 
 
 
 
 
 

- Educação ambiental 
 
- Escola 
 
- Sistema educacional 
 
 

- Na sua avaliação, 

atualmente, o tema 

meio ambiente está 

mais presente nas 

escolas? 

Bloco E 
Os professores como 

educadores da 
educação ambiental 

- O professor como 
educador ambiental 
 
- Perfil ideal do 
educador ambiental 
 
- Proporcionar vivência 
na natureza 
 
- Responsabilidade do 
professor enquanto 
educador ambiental 

- Professor 
 
- Perfil do professor 
 
- Escola 
 
- Atitude responsável 
 
- Vivência na natureza 
 
- Educador ambiental 

- Como é que os 

professores e a escola 

podem contribuir para 

que os alunos criem 

uma atitude 

responsável com o 

ambiente? 

– Os professores 

reclamam que possuem 

muitos cargos. Não 

seria uma 

responsabilidade muito 

grande colocar esse 

processo para os 

professores fazerem? 

Ou eles têm que ser 

mais pró-ativos? 

Bloco F 
Educação Ambiental no 

2º ano do 1º Ciclo do 
Ensino Básico 

- Educação ambiental 
na formação dos alunos 
 
- Como introduzir o 

- Educação ambiental 
 
- Alunos de 2º ano 
 

- Considera que a turma 

de 2º ano da qual é 

professora titular tem 
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tema de forma eficaz 
 
- Quais os recursos 
pedagógicos 

 consciência dos 

cuidados a ter com o 

ambiente ou acha que 

ainda são muito 

pequenos para 

compreenderem? 

Bloco G 
Mudanças de 

pensamento e atitude 
nos alunos 

- Mudança de atitude e 
pensamento 
 
- Alunos do 2º ano do 
1º ciclo do Ensino 
Básico 
 
- Ano letivo 
 
 

- Mudanças de atitude e 
pensamento 
 
- Alunos 
 
 

- Verificou alguma 

diferença nas atitudes 

dos seus alunos desde o 

início até ao final do 

ano letivo 

relativamente à 

Educação Ambiental? 

- Ocorreram mudanças 

significativas no 

pensamento e atitude 

dos alunos? 

Bloco H 
Atividades de 

Educação Ambiental 

- Propostas de 
atividades de Educação 
Ambiental 
 
- Atividades em 
Educação Ambiental 
 
- Sucesso de atividades 
propostas 

- Atividades 
 
- Atividades de sucesso 
 
- Curiosidade 

- Costuma realizar 

atividades de Educação 

Ambiental com os 

alunos? 

- Das atividades que 

desenvolve qual é a que 

desperta mais 

curiosidade nos alunos? 

 

Bloco I 
Finalização da 

entrevista 

- Agradecer a ajuda 
prestada 

- Agradecimento da 
ajuda prestada 

- Que outros 
contributos gostaria de 
acrescentar ao seu 
testemunho? 
- Obrigada pela 

disponibilidade e por 

nos facultar toda esta 

informação. Tem um 
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peso bastante 

significativo para o 

trabalho. 
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Transcrição da entrevista ao Gestor da Quinta Pedagógica de Silves 

 

Entrevista ao Sr. Administrador Jorge Ponciano - Quinta Pedagógica de Silves 

Ano – 2015 

 

Entrevistadora – E                                                                   Sr. Administrador - A 

 

Objetivos da entrevista: 

– Recolher informação para caracterizar o entrevistado 

– Recolher informação para caracterizar o contexto da Quinta pedagógica de Silves 

– Compreender a relação do elemento em estudo com as características da Quinta Pedagógica 

de Silves 

– Recolher informação para caracterizar o caso em estudo 

– Recolher informação para fazer o levantamento de estratégias/atividades em ação 

– Prever possíveis estratégias e atividades que podem vir a ser implementadas 

– Compreender quais as perspetivas de aprendizagem com o recurso às atividades da Quinta 

Pedagógica de Silves 

 

Entrevistado: Sr. Administrador Jorge Ponciano 

 

Entrevistadora (E) – Sou aluna de Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo em 

Educação Básica no Instituto Politécnico de Beja. Encontro-me neste momento a realizar o Projeto  

Final sobre Educação Ambiental no 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Gostaria que me concedesse esta entrevista, pois sendo uma pessoa sensível aos aspetos 

relacionados com a Educação Ambiental, a sua prestação pareceu-me importante. 

Espero não demorar mais que 30 a 40 minutos. O meu objetivo é recolher informações sobre, como 

desenvolver atividade do âmbito de Educação Ambiental que possam sensibilizar crianças do 1º 

Ciclo do Ensino Básico, mediante as Linhas Orientadoras de Educação para a Cidadania e do 

Programa Curricular de Estudo do Meio do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Importa-se que grave esta entrevista? Tem alguma objeção a fazer? 
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E- Tenho informação que o Sr. Jorge Ponciano estudou Administração e Gestão Educacional 

na Universidade de Évora, mas precisamente na Escola de Ciências Sociais, quer contar-me 

um pouco desse seu percurso académico? 

A- A certa altura da minha atividade profissional eu senti necessidade de reforçar e verificar se as 

práticas ainda estavam adequadas à realidade e ter também novas perspetivas de futuro. Eu cheguei 

à brilhante conclusão que o mestrado foi fundamental para este espaço, porque acabei por validar 

teoricamente algumas das ideias e dos projetos que estavam a ser postos em prática. Ainda à pouco 

lhe disse daquela nossa ideias de certificar a qualidade, e portanto, implicava a aplicação de 

questionários a todos os visitantes. E portanto aproveitei uma das cadeiras para validar 

cientificamente os questionários. Foi uma fase bastante engraçada, e mesmo as atividades, por 

exemplo, no nosso plano estratégico teve também a colaboração de alguns professores lá do 

mestrado. E portanto, foi um contributo muito válido. Mas também é assim que eu acho que os 

mestrados devem ser vistos, eu acho que os mestrados devem ser feitos após alguma experiência 

profissional para termos a certeza da decisão. 

 

E- Há quanto tempo trabalha como gestor da Quinta Pedagógica de Silves? E o que o levou a 

escolher este caminho? Como surgiu o interesse pelas questões ambientais? Conte-nos um 

pouco da sua história. 

A- A minha vinda para a Quinta Pedagógica não foi propriamente uma escolha minha, foi uma 

decisão do executivo de altura, e pronto vim cá parar. Ao cá chegar deparei-me com um espaço um 

bocadinho morto, muito pouco adequado ou nada adequado ao público que são não só as crianças, 

mas são elas o nosso público maioritário, e portanto houve aqui uma necessidade de repensar o 

espaço todo com algumas condicionantes que é o espaço físico que é o que temos. Agora, houve 

sim um grande esforço da nossa parte que foi olhar para o espaço para as suas potencialidades e 

como te disse à pouco e acho que é fundamental que é ver o espaço com os olhos daqueles que nos 

visitam. E acho que o segredo, que é que se pode chamar segredo, o grande segredo é esse. Depois, 

houve sempre uma preocupação muito grande da nossa parte, no seguinte, este espaço existe e à 

nossa volta temos muito parceiros, temos juntas de freguesia, temos associações, temos o hospital, 

temos muitos parceiros e numa fase muito difícil financeiramente nós tivemos que ter aqui muito 

imaginação e criatividade e perceber até que ponto os parceiros poderiam ser efetivamente 

parceiros. Ou seja, colaborar connosco em atividades. Aí começaram a aparecer hospitais, 

associações ambientalistas, escolas... Na parte do ambiente, é obvio, que nunca podemos esquecer 

onde estamos, nós estamos na Serra de Silves, e portanto temos que valorizar as potencialidades que 

a serra nos dá. Depois, houve também muita preocupação no seguinte: Quintas Pedagógicas há 
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muitas, e portanto nós tínhamos que fazer a diferença, sendo efetivamente diferentes. Agora, como é 

que nós podemos ser diferentes e únicos? Com aquilo que é nosso. Nós estamos na serra, estamos 

no Algarve e temos que valorizar aquilo que é nosso. Aí apareceram os projetos mais ligados à 

educação ambiental, por exemplo, o projeto que está a avançar, que estamos a criar um viveiro de 

árvores e vamos lançar no próximo ano um desafio ao concelho que é: por cada eucalipto cortado e 

arrancado, nós oferecemos duas árvores típicas do Algarve, amendoeiras, sobreiros. Nós 

descobrimos uma raça de bovinos Algarvio que está em via de extinção e então nós sonhámos com 

esse projeto. Nós hoje somos uma das únicas identidades do Algarve que aposta na recuperação 

desta raça. Nós somos donos, proprietários de uma vaca arraçada e da única pura no mundo inteiro. 

 

E- A Quinta Pedagógica de Silves é um projeto da Câmara Municipal de Silves, quais são os 

grandes  objetivos da criação deste projeto? 

A- A Quinta Pedagógica em si foi criada no dia 1 de dezembro de 2001. Agora... como todos os 

projetos os objetivos foram-se alterando. Em 2012, coincidiu com a minha vinda para cá os 

objetivos mudaram um  bocadinho. Objetivos há muitos, aqueles objetivos formais de ser um 

parceiro da comunidade educativa, todos esses são iguais em todas as Quinta Pedagógicas. Nós 

temos dois objetivos muito nossos. Um é promover as raças Algarvias não só em termos de animais, 

mas também em termos de fauna e flora. E depois o nosso grande objetivo é ter o espaço de 

referência, do gênero a sul de Lisboa. Quando atingir já os dez mil visitantes, e somos já o espaço 

do gênero visitado a sul de Lisboa. 

 

E- Que atividades podemos encontrar na Quinta Pedagógica de Silves? 

A- Nós dividimos as nossas atividades em dois grandes grupos. Num grupo temos a oferta regular 

em que contamos com: 

“Um dia na Quinta” - os miúdos vêm passar um dia à quinta, à horta, vão dar comer aos animais; 

“1 + 1 = a Biscoito” - é numa faixa mais para os primeiros anos do 1º Ciclo, que é promover as 

equações matemáticas, portanto é fazer contas com biscoitos. 

“Hoje vou fazer compota” - levar os miúdos a ir à horta apanhar fruto e depois virem para a casa 

fazerem compotas doces. 

“O ciclo do pão” - acho que o nome diz tudo. 

“Veterinário por um dia” -  é uma parceria que nós temos com o nosso veterinário municipal, nesse 

dia o médico dá uma palestra sobre cuidados a ter com os animais, portanto não só os nossos da 

quinta mas também com os animais domésticos. Por exemplo, o médico coloca o estetoscópio no 

coração de um coelho para eles perceberem como é que a coisa funciona. Há sempre aquela 
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preocupação de os cuidados a ter com os animais domésticos. Ou seja, a nossa preocupação não é 

só os nossos animais, mas também a mensagem que os miúdos levam para casa, mas isso em todas 

as atividades. Não é só o aqui, mas é ajudarmos e contribuirmos para a formação do aluno como ser 

humano e como homem. A “Farmácia rural” é provavelmente das nossas atividades que menos 

fazemos. Mas é muito engraçado, é ir ao nosso passado e pensar, por exemplo, quando nós éramos 

miúdos e tínhamos dor de garganta a nossa avó fazia um xarope de cenoura. “O meu nome é doce” 

é fazer o nome em biscoito. Depois temos as outras atividades que são projetos que já acontecem há 

pelo menos dois anos que é “Plantar emoções, tocar um coração” em que toso os visitantes são 

convidados a plantar um legume, esse legume é tratado por nós e entregue depois à Paróquia de 

Silves para fazer sopa para os carenciados. Em dois anos entregámos mais que três mil e quinhentos 

quilos. Temos um outro projeto que é “A semana da primavera biológica” em que escolas do 

concelho de Silves são convidadas a vir plantar uma horta com seis legumes diferentes, depois 

numa segunda fase vêm fazer sopa, portanto promover também a alimentação saudável. Tivemos 

este ano, pela primeira vez, a semana da proteção civil, numa semana tivemos cerca de seiscentos 

visitantes, são abordados temas como a segurança infantil, prevenção rodoviária, entre outros. Foi 

muito interessante. Temos uma outra atividade que é “A quinta vai à cidade” vamos a eventos ou a 

mercados onde fazemos parcerias com juntas de freguesia. E então, por exemplo, no mercado, em 

cada cinco euros de compras, de produtos locais, o vendedor dá um senha e essa senha significa um 

biscoito num sítio onde a quinta está. Fazer e oferecer biscoitos. Depois, ao nível interno da 

Câmara, fazemos muitas atividades internas, por exemplo, ontem estivemos no Silves Tour  a fazer 

divulgação da quinta, oferecendo biscoitos a mais de mil e trezentas pessoas. 

 

E- Quando planeia as atividades da Quinta Pedagógica, onde busca inspiração para as 

desenvolver? 

A- Isso é uma pergunta um bocado difícil. De onde é que me vem a inspiração? Eu acho que vem 

do dia-a-dia. E daquela nossa máxima que é temos que ver o espaço com olhos de quem nos visita. 

Portanto, muitas vezes temos que vestir a pele de um miúdo que tem cinco anos ou seis anos. E eu 

sou muito observador, eu acho que vem muito de mim, da minha maneira de ser, por exemplo, a 

minha tese de mestrado foi sobre educação e criatividade numa cidade educadora. E acho que 

efetivamente em tempos de crise como é este que estamos a viver, só com criatividade e inovação é 

que se consegue dar a volta. Por exemplo, há um célebre autor americano que diz que “uma cidade 

ou é criativa ou não é cidade” deixa de ser cidade. Portanto, eu acho que temos que ser criativos, 

inovadores e dar largas à nossa imaginação, ao sonho. E isso já depende de cada um de nós, eu sou 

muito criativo. Eu acho que é mesmo por aí, é ver o espaço na pele de quem nos visita, então a 
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criatividade vem mesmo por aí. Para não estar sempre a falar em crianças, nós por vezes recebemos 

grupos de Santas Casas, de idosos. E o que é que um idoso gosta de ver quando vem cá? Então 

nesse dia, o que nós fazemos e eles adoram é tiborna. Ou seja, eles fazem o pão e no final molham o 

pão no azeite com o alho e o sal. E sempre que possível pedimos a colaboração de um colega nosso, 

que toca acordeão. E pronto é um dia diferente. 

 

E- Diferenciam as atividades relativamente à faixa etária do público que recebem? 

A- Sempre. Mesmos aquelas atividades da oferta regular é obvio que são sempre adequadas à faixa 

etária. Não faz sentido pôr miúdos de doze anos ou de quinze anos a fazer quanto é 1 + 1. Tudo isto 

é adaptado à faixa etária. Nós temos grupos de miúdos que têm Necessidade Educativas Especiais 

ou mesmo indeficiente. Vou dar um exemplo de uma instituição que nos visitou, por exemplo a 

CRACEP que são miúdos que têm deficiências profundas, é obvio que a atividade tem que ser 

adaptada às capacidades do utente. 

 

E- A quinta Pedagógica de Silves desenvolve projetos com escolas? Que projetos são esses? 

A- Eu acho que já te falei um bocadinho sobre eles. Nós estamos a privilegiar a alimentação 

saudável, no próximo ano e o próximo ano é o ano letivo, nós vamos privilegiar o ambiente, a 

educação ambiental. Não só a triagem e a recolha do lixo, e isto estamos a desenvolver esforços 

com outros parceiros, eu acho que não vou cometer nenhum confidência, mas um dos nossos 

parceiros será a Algar. E portanto a ideia é que haja uma estratégia conjunta não só da quinta, mas 

da câmara, da Algar e de outros parceiros para que se consiga fazer um projeto global de educação 

ambiental. Mas não só, educação ambiental, a nutrição, a higiene oral, vamos querer trabalhar com 

os centros de saúde. 

 

E- Como define educação ambiental? 

A- (o entrevistado quis responder em último e acabou por responder na questão seguinte.) 

 

E- Qual foi a atividade mais significativa que participou ou elaborou, na área da educação 

ambiental? 

A- Nós temos aqui, já há três anos seguidos, a “Semana da primavera biológica”. A “Semana da 

primavera biológica” começa sempre com uma palestra com os cuidados de risco de incêndio. Nós 

temos uma parceria com os sapadores florestais, eles trazem para aqui alguns meios e há sempre 

uma sensibilização. Nesse dia os miúdas vão à horta plantar para depois fazerem a sopa, mas há esta 

palestra de risco de incêndio, eles entram dentro de um carro de primeira intervenção, portanto são 
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os jipes com agulhetas, águas e equipamentos. E portanto, é muito sensibilizante olhar para um 

miúdo, dar-lhe um panfleto que é feito de propósito para essa atividade, mas é extremamente 

emocionante ver o miúdo vestir uma farda de bombeiro ou sapador florestal, saltar para dentro do 

carro e poder usar o utensílios. E depois, curiosamente, essa parte que eu acho que dá alento ao 

nosso trabalho é saber que esses miúdos ingressam na escolinha do bombeiros, é quase perceber que 

o nosso trabalho está no caminho certo e portanto estamos a chegar onde queremos. Poderia 

também dizer que o nosso projeto de reflorestação, que é por cada eucalipto oferecemos duas 

árvores, obviamente que nós estamos a fazê-lo já e desde há dois anos nos nossos terrenos. Nós 

estamos a dar o exemplo, e portanto por cada eucalipto cortado plantamos uma árvore. E é muito 

emocionante ver os miúdos quando voltam cá ainda numa fase de sete anos e depois voltam aos 

nove ou aos dez e vêem as árvores que plantaram. E isso dá-nos alguma força, gosto mesmo de 

dizer que dá-nos a certeza que estamos no caminho certo. 

 

E- Qual a importância da educação ambiental na formação das crianças? 

A- A parte da formação cívica ou pessoal existe a educação ambiental. Para mim, a educação 

ambiental é uma obrigação, faz parte daquilo que nós podemos chamar valores, valores próprias da 

criança. Vou brincar... é o pacote básico! Nós somos o que somos hoje porque temos valores. Além 

dos valores morais, o ambiente também é um valor moral. Nós só somos ser humano enquanto 

houver valor. E o valor ambiental é um deles. Tem que obrigatoriamente fazer parte daquilo que nós 

somos. E isto respondo-te àquilo que é educação ambiental. Educação ambiental é um valor. E 

como valor tem de ser parte integrante de nós como ser humano. E nós enquanto funcionários desta 

casa e este é o nosso papel é formarmos para os valores entre eles o ambiental. 

 

E- O que mais lhe chama a atenção no trabalho de educação ambiental com alunos do 1º Ciclo 

do Ensino Básico? 

A- O que mais me chama a atenção é provavelmente um aspeto negativo que é fala-se muito de 

educação ambiental nas escolas mas provavelmente não o mais. Há muito pouca parte prática. E 

esse tem sido um dos nossos trabalhos. Quando te digo que temos que trabalhar em conjunto, temos 

mesmo que trabalhar em conjunto. No dia da árvore, os miúdos vêm cá plantar uma árvore, são eles 

que abrem a cova, são eles que plantam, são eles que se identificam com aquela árvore. Eu ando a 

tentar lançar um desafio às escolas que é, quase todas as escolas têm um pedacinho de terra, de 

terreno, porque não fazer uma horta escolar, e aquilo corre tudo muito bem no dia em que nós 

vamos lá. Mas depois falta a outra parte que é o manter. Embora haja muito conteúdo teórico mas 
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depois há muito pouco a parte prática. E eu defendo que isto vai lá com a prática. Faz o que eu digo 

porque fazes o que eu faço. Acho que é por aí. 

 

E- Das atividades desenvolvidas na Quinta Pedagógica qual é a que desperta mais curiosidade 

nos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico? 

A- Eu acho que todas elas despertam muito interesse e eles gostam muito. Efetivamente é assim, o 

fazer o pão eles fazem o pão, o fazer a compota eles fazem a compota. Aquela que a mim me 

desperta maior admiração é a sopa. É muito engraçado ver os miúdos irem à horta colher cenouras, 

couves e depois comer. Porque normalmente os miúdos dizem que não comem sopa sem ser 

passada. E o engraçado é que quando fazem a sopa aqui, nós temos aquelas máquinas à antiga de 

cortar a cenoura e os miúdos adoram aquilo. E há sempre um aviso nosso que é: quanto mais 

cenoura tu cortares mais vais ter que comer, porque a sopa não é passada. A couve é ripada. E fico 

admirado com a quantidade de sopa que eles comem. Cada miúdo acaba por comer de dois a três 

pratos de sopa. Não só nós ficamos admirados, mas também os pais e os professores que os 

acompanham. E isto causa muita admiração. Eles costumam-se justificar que a sopa é deles, foram 

eles que a fizeram. E esta das atividades que cria maior admiração. 

 

E- Acha que após uma visita à Quinta Pedagógica, ocorrem mudanças significativas no 

pensamento e atitudes das crianças/alunos face ao ambiente? 

A- Tenho a certeza. E não é à toa que nós temos um slogan da quinta que é “Plantar emoções, tocar 

um coração”.  Eu tenho a certeza que aquele miúdo que vai à horta, planta, que toca num animal, 

que dá passeio num burro, que vê uma casa típica Algarvia, que tem um espaço onde tem hipótese 

de brincar. Porque é muito importante conciliar a hora do aprender, do formar com a hora do 

brincar. E eles aqui têm essa experiência. Eu acredito que nós, efetivamente, estamos a plantar 

emoções. E que estando a plantar emoções estamos a tocar um coração. Os miúdos quando saem 

daqui a emoção vai lá plantada. Acredito que é feito um trabalho com consistência, com peso e que 

vai mudar comportamentos. 

 

E- Considera que as atividades que a Quinta Pedagógica proporciona, sensibilizam as 

crianças quanto à importância da preservação da natureza? 

A- Sim, obvio. 

 

E- O que considera mais difícil ao desenvolver atividade de educação ambiental com as 

crianças? 
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A- Por vezes o mais difícil com essas crianças são, por vezes, os adultos. Sejam eles pais, sejam 

eles os professores que acompanham. Fazer atividades de educação ambiental num caso concreto 

em termos práticos implica que haja disponibilidade da criança para se envolver com a natureza. E 

para se envolver temos que dar largas à imaginação, à criatividade e pôr a criança à vontade. E isso 

implica, por vezes, sujar a roupa, os sapatos. E muitas das vezes o que acontece é os adultos, sejam 

eles pais, professores têm aquela coisa do não mexe, não toca, não suja. E isso condiciona muito 

uma atividade. Plantar árvores, fica muito bonito no papel. Mas levar o menino a plantar árvores na 

serra é outra coisa. A atitude dos adultos condiciona muito. 

 

E- Quais são os principais problemas enfrentados na consolidação da prática de educação 

ambiental, aqui na Quinta Pedagógica? 

A- Há condicionantes internos e condicionantes externos. Os condicionantes externos é o facto do 

nosso público alvo estar a mudar e a vinda deles cá depende da vontade da professora em querer 

fazer uma visita de estudo, seja por iniciativa própria ou seja por desafios proporcionados por nós. 

E isso dá-nos algum problema que é na continuidade do projeto ambiental. Plantar uma árvore do 

dia da árvore é muito bonito mas não chega, isso não é um projeto de educação ambiental. Tem de 

haver uma continuidade. A parte interna tem a ver com, cada vez que muda o responsável do 

espaço, acaba por mudar toda a lógica que se tem vindo a fazer.  No nosso caso concreto, esta 

equipa já cá está há quatro anos. Modéstia à parte, acho que o trabalho tem sido muito bom, tem 

dado frutos. 

 

E- Qual é a sua opinião sobre a potencialidade da educação ambiental em equipamentos 

externos à escola, como é o caso da Quinta Pedagógica de Silves? 

A- Eu sou muito favorável a essa questão dos espaços externos. Eu acho que as coisas começam 

precisamente na escola e a escola deve estar aberta à comunidade. Não faz sentido uma escola estar 

fechada num espaço de quatro paredes, o espaço físico. Portanto, tem de estar aberta. Tal como a 

quinta tem de estar aberta à comunidade. Não faz sentido eu só pensar em mim e esquecer tudo 

aquilo que está à volta. Eu acho que nesta fase no campeonato e atendendo à realidade do concelho 

de Silves, só faz sentido pensar em educação ambiental se for feito um trabalho de equipa, trabalho 

de parceria. Só assim se consegue fazer. 

 

E- Na sua perspetiva, qual é o grande desafio da Quinta Pedagógica quanto à sensibilização 

da educação ambiental com crianças? 
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A- Eu sou uma pessoa que sonha, sou um sonhador. O grande objetivo para a sensibilização 

ambiental era que quando se falasse em sensibilização ambiental ou em projetos de educação 

ambiental no concelho de Silves, automaticamente, estivesse associado à Quinta Pedagógica. Esse 

será sempre o nosso grande objetivo. Valorizar o que é nosso, promover a serra, valorizar. 

Participarmos em tudo, envolvermo-nos em tudo, tudo aquilo que esteja a ser preparado ou 

dinamizado pela comunidade. Sempre que se falar em educação ambiental que seja associado a 

Quinta Pedagógica. No dia em que conseguirmos que isso aconteça estou feliz. 

 

E - Sr. Jorge Ponciano, só tenho a agradecer pela sua participação e pelo compartilhamento da sua 

experiência em educação ambiental, uma prática educacional que, sem dúvida, alavanca e sustenta o 

sonho de tornar a vida mais sustentável. A sua contribuição é uma luz a mais para iluminar a nossa 

caminhada. Muito obrigada. 
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 Transcrição da entrevista à professora Albertina Raposo 

 

Entrevista à professora Albertina Raposo – Professora no Instituto Superior de Beja – Escola 

Agrária 

 

Ano – 2015 

 

Entrevistadora – E                                                       Professora Albertina Raposo– A 

 

Objetivos da entrevista: 

– Recolher informação para caracterizar o entrevistado 

– Recolher informação para caracterizar o caso em estudo 

– Recolher informação sobre a importância para o entrevistado acerca da Educação Ambiental 

nas escolas 

– Recolher informação para fazer o levantamento de estratégias/atividades em ação 

Prever possíveis estratégias e atividades que podem vir a ser implementadas 

 

Entrevistado: Professora Albertina Raposo 

 

Entrevistadora (E) – Sou aluna de Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo em 

Educação Básica no Instituto Politécnico de Beja. Encontro-me neste momento a realizar o Projeto  

Final sobre Educação Ambiental no 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Gostaria que me concedesse esta entrevista, pois sendo uma pessoa sensível aos aspetos 

relacionados com a Educação Ambiental, a sua prestação pareceu-me importante. 

Espero não demorar mais que 30 a 40 minutos. O meu objetivo é recolher informações sobre, como 

desenvolver atividade do âmbito de Educação Ambiental que possam sensibilizar crianças do 1º 

Ciclo do Ensino Básico, mediante as Linhas Orientadoras de Educação para a Cidadania e do 

Programa Curricular de Estudo do Meio do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Importa-se que grave esta entrevista? Tem alguma objeção a fazer? 

 

E – Qual a importância da sua formação académica relativamente com a área de Educação 

Ambiental? 
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A – Eu acho que a formação de base é a porta que se abre para fazermos qualquer coisa na área 

profissional. Mas eu tenho um bocadinho de dificuldade em desligar a área profissional da área 

pessoal, ou seja, tudo o que faço na área profissional é sempre com muita paixão e muito entrega. 

Isso confunde-se muito com o pessoal. E por isso o que eu acho na verdade é que independente da 

área, quem quer faz. Porque o que a área inicial no dá são ferramentas predispõem para a 

aprendizagem, para a pesquisa. No fundo é considerar a escola, como dizia um pedagogo brasileiro, 

não como uma gaiola mas como o espaço que dá a liberdade para o voo. E o voo não se ensina, o 

voo potencia-se. E portanto, qualquer aluno com uma licenciatura, na minha opinião, deve ser capaz 

de dirigir a sua vida em função daquilo que mais gosta e do caminho que vai encontrando pela 

frente. A área de formação, não digo que não seja importante no sentido de facilitar as 

aprendizagens porque se calhar os professores com quem nos cruzamos têm um peso muito 

importante nas nossas vidas, nas nossas escolhas mas não é condição essencial para... E há muitos 

exemplos disso, o coordenador do núcleo de Beja e Évora da Quercus é um médico. O dinamizador 

de um grupo Eco-comunidades na Planície, é um grupo absolutamente informal que existe via 

facebook, no ano passado conseguiu organizar o 1º Eco-festival no dia do ambiente. Este ano 

articularam-se à câmara, à escola... Fazem no fundo um trabalho em rede. E vamos organizar o 2º 

Eco-festival. O dinamizador ou coordenador é um médico e depois tem agricultores, tem arquitetos, 

tem um conjunto de pessoas no grupo que se unem, não pela formação mas pelo foco. Por aquilo é 

que é o seu interesse comum. Eu acho que é muito difícil trabalhar individualmente e portanto, para 

que as coisas funcionem em grupo tem de haver um foco comum. Saberes diferentes completam-se 

para que haja um efetivo trabalho colaborativo. 

 

E - Como surgiu o interesse pelas questões ambientais? Conte-me um pouco da sua história. 

A – Eu fiz a formação, nos anos 80, em Engenharia Zootécnica. Vim para a escola dar aulas. Eu 

quando entrei para a universidade há trinta e tal anos atrás não havia pesquisas fáceis, não havia 

muitos aconselhamentos, não havia sensibilização como há hoje e abertura. No fundo, os miúdos do 

12º ano quando vão... há muitos pessoas que acham que não, que eles naquela idade não sabem o 

que querem. A minha experiência em casa diz-me que eles sabem exatamente o que querem. E o 

meu filho entrou o ano passado e ele sabia exatamente o que queria e para onde queria ir. No meu 

tempo não. Eu sabia o que não queria. Eu não sabia que área queria, porque eu tinha gostado de 

muitas coisas desde ginástica, bailarina, artista de circo, hospedeira, coisas desse tipo. Estas não 

eram profissões bem vistas, portanto a minha família sempre me desencorajou daquilo que eu 

gostava. E portanto, eu só sabia aquilo que não queria. Eu sabia que não queria nada relacionado 

com medicinas, sangues e enfermagens e sabia que também não gostava muito de história. E sabia 
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que gostava de animais. Então, um colega meu disse-me que em Évora existia um curso muito giro, 

onde eles ensinam a tratar muito bem os animais. E foi assim que eu fui parar a Engenharia 

Zootécnica. Quando lá cheguei percebi que aquilo era produção, produção, produção... intensivo, 

intensivo, intensivo. Ainda não havia a questão da agricultura biológica, das produções mais amigas 

do ambiente e portanto, eu rapidamente percebi que aquilo não era para mim. Eu tinha um primo 

que era veterinário e trabalhava em aquacultura – peixes e ele disse-me: “porque não vens fazer um 

estágio em peixes?”. E eu disse: “quem sabe os peixes são aqui melhor cuidados e não é só o 

intensivo.” E fui fazer um estágio em peixes, curiosamente a escola abriu e foi para aquacultura que 

eu entrei. E portanto fiz o curso. Mas eu sabia que a Engenharia Zootécnica não era a minha onda. E 

aceite, ele cargo de vir para a escola dar aulas, que era uma coisa que eu gostava, achava eu que 

gostava. Já tinha tido uma experiência e como tinha gostado muito achei que sim.  E vim dar aulas 

de aquacultura. Entretanto fui para o mestrado em Estudos Marinhos e Costeiros que tinha uma 

forte componente de ecologia. Eu fiz o mestrado em Faro e havia ali o Parque Natural da Ria 

Formosa, que era o sítio onde eu passava os meus dias a estudar. E criei, assim, grande vincula com 

aquele grupo e com aquele Parque Natural. E curiosamente, houve um ano, em que houve um 

congresso de Educação Ambiental e porque era lá perto. E eu tenho um irmão que na altura 

começou a fazer agricultura biológica e eu convidei-o para ir ao encontro de Educação Ambiental 

porque íamos visitar Doñana, parque onde eu nunca tinha ido. Então, o meu irmão chegou à minha 

casa, que era no Algarve, e eu fiz uma quiche para o jantar. J´não sei o que tinha a quiche, só sei que 

tinha cogumelos de lata. E ele disse-me assim: “a quiche está tão boa, tão boa! Tu sabes como é que 

ela poderia ter ficado espantosa se tu em vez desses cogumelos tivesses usado bons cogumelos!” E 

aquilo ficou a mexer comigo. E a partir daí, de vez em quando eu penso naquela quiche e acho que 

aquilo me desperta para. Ou seja, esse acordar para a Educação Ambiental é uma coisa que está 

presente no meu dia-a-dia. Eu não sei se o motivo foi exatamente este ou não. Mas pode ter sido a 

quiche, pode ter sido o contacto com o Parque Natural da Ria Formosa, pode ter sido o contacto 

com muito biólogos, muito estudo daquela fauna aquática. Não sei, um bocadinho disto tudo. Mas 

mais do que isto tudo é a paixão que as pessoas põem no assunto. 

 

E - Como define a educação ambiental? 

A – Paixão pela natureza. 

 

E - Qual é a origem dos problemas ambientais na sua opinião? 

A – Antrópica, na maior parte das vezes. 
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E- Em relação ao ambiente propriamente dito, considera a educação ambiental como 

promissora para a reversão necessária dos problemas ambientais que enfrentamos? 

A – A Educação Ambiental é necessária mas não é suficiente. Se é promissora depende muito na 

minha opinião, do modo como é dinamizada, do modo como é implementada no terreno. E o que é 

que eu quero dizer com isto: pode haver projetos ambientais muito lindos que ganham enormes 

prémios, que são documentos fabulosos de oitocentas páginas, mas que se não são sentidos por cada 

um não têm impacto nenhum na natureza. E pode haver coisas que nem estão escritas, não têm 

impacto, pequenas ações que se vão fazendo no dia-a-dia e que tem um forte impacto naquela 

população alvo com quem se faz. E o segredo para isso, acho que é muito esta dualidade, não fazer 

as coisas top-down, impostas, mas fazer as coisas bottom-up. Pedir a colaboração das pessoas e em 

função disso agir. 

 

E - Na sua avaliação, atualmente, o tema Educação Ambiental está mais presente nas escolas? 

A – Não, talvez não. Podemos falar a diferentes níveis: um deles cruza-se um bocadinho com esta 

temática de Educação Ambiental que é o programa Eco-escolas, ou seja, é uma estratégia definida 

de cima para dizem, em baixo, faça-se Educação Ambiental. Eco-escolas foi um programa que 

enquanto houve tempos letivos, as escolas abraçaram e até faziam alguma coisa e depois com estas 

reduções que o ministério trouxe às escolas e estas alterações, hoje no concelho de Beja existem três 

eco-escolas. Um delas é a nossa e pela primeira vez, a outra é um ATL – Coronel Sousa Tavares e a 

outra é o colégio de Bringele com miúdos até ao 9º ano. Portanto, em termos político-estratégicos a 

Educação Ambiental não aumentou, está a diminuir. No dia-a-dia, se calhar a sensibilização já é um 

bocadinho maior mas para ações concretas de Educação Ambiental como por exemplo: a 

reciclagem. Porque é tão flagrante que todas as crianças conhecem o verde, o amarelo e  o azul, que 

os adultos já têm um bocadinho de vergonha se não reciclarem. Mas em termos institucionais e 

formais no desenvolvimento da Educação Ambiental, não me parece que haja um grande trabalho 

nesse sentido. 

E - Falar em educação ambiental é falar em mudanças na educação. O que considera 

importante ser modificado dentro do sistema educacional vigente para que ocorra 

consolidação da educação ambiental? 

A – Para mim a resposta é muito clara: que se mude a estratégia. Que não haja estratégias, as tais 

que eu chamei top-down e que se comece a trabalhar colaborativamente de baixo para cima 

capacitando as pessoas. Qualquer que seja o nível de ensino, desde a pré ao nível superior 

integrando os alunos, e não só os alunos, os funcionários, os professores, a equipa da limpeza, o 

porteiro, todos para o tal objetivo comum. Esse trabalho colaborativo que pode partir de um grupo e 
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que não tem necessariamente que ser o grupo dos professores, pode ser o tal grupo divergente em 

termos de conhecimento. E o que eu acredito é que se as pessoas trabalharem nesse sentido, elas 

sentem-se parte do trabalho, sentem-se parte do problema, sentem-se parte da ação e querem 

soluções para essa ação ou para esse problema. E portanto pesquisam, aprofundam, aprendem, 

geram relações colaborativas e criam trabalho e mudança de atitude. E a única coisa que falta fazer 

é essa: ter a coragem de dizer às instituições para se sentirem livres para agir colaborativamente 

criando capacitação e empowerment nas vossas comunidades. Não há dúvida nenhuma que se um 

aluno se sentir integrado, se vir o seu trabalho valorizado, respeitado, divulgado e se vir que esse 

trabalho é foco de novo tema e novo projeto, ele sente-se parte do trabalho e não tem como fugir. 

Ele responsabiliza-se automaticamente. Não podemos pedir a um aluno faz para depois arrumar o 

trabalho. 

 

E- Como é que a temática ambiental deve ser abordada nas escolas? 

A – Não tem tema possível. Não é agarrar chavões, é agarrar ideias para as depois desenvolver. É 

uma questão de reunir ideias. Da ideia passar à ação e tirar daí aprendizagens e quando essas 

aprendizagens são boa e o sucesso é grande devemos partilhá-la. No fundo, apelar a estas ações. 

 

E - Seria possível propor um “modelo” de educação ambiental? 

A – Não. Em minha opinião, não. Aliás, quanto mais fugir a modelos melhor. Usar menos manuais. 

Quanto mais aproveitar os recursos endógenos e estou a falar da sua sala de aula, os alunos, os pais 

dos alunos, os funcionários, tudo. E o que temos à disposição. 

 

E -  O professor está preparado para ser educador ambiental? 

A– Preparado técnica e cientificamente, pedagogicamente, não me parece que haja aí problema 

porque é uma coisa que se faz. Como aprender a tocar piano. Se tocamos uma vez tocamos mal, 

mas se tocamos cem mil vezes acabamos por tocar um bocadinho. Disponível para, já é outra 

história. Não sei se o professor está disponível para. Um professor disponível para, é aquele que traz 

o garrafão de água para a escola porque não quer gastar garrafas de água de meio litro ou, ou, ou.... 

ou porque faz os seus caixotes para reciclar porque não quer … mas é aquele que também abre 

portas... e portanto, baseia-se naquilo que é o conhecimento local e que é fortíssimo, para aprender e 

para dinamizar as aprendizagens e para gerar mais aprendizagem, mais conhecimento a partir dessas 

aprendizagens. 

 

E - Qual seria para si o perfil ideal de um educador ambiental? 
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A – Não há perfil. Eu acredito muito nos professores. Eu acho que os professores não se conseguem 

substituir enquanto atores envolvidos no processo de aprendizagem, condutores dessa 

aprendizagem, não aquele que vai para a sala debitar matéria. Porque não conseguimos competir 

com tecnologia alguma. Em termos de Ciências da Natureza e Estudo do Meio há documentários 

brutais dos quais nós conseguimos tirar excertos e a partir daí gerar aprendizagens riquíssimas. 

Agora, debitar ensinamentos, acho que é já uma coisa do século passado. E portanto eu acho que 

todo e qualquer professor pode ser um bom educador de Educação Ambiental no sentido de gerar a 

tal mudança de atitude. Uma coisa é sensibilizar, é dizer às pessoas que acontece assim, ou vamos 

chamar a atenção para a importância de conservar o montado mas isso não gera mudança de atitude. 

A educação gera mudança em cada um. Portanto, a ideia é que no final do ano letivo é que aquela 

turma saia dali mais rica e que tenha mudado a sua atitude. Eu, enquanto professor, tenho obrigação 

ética de educar nesse sentido. 

E - Qual o benefício do educador (professor) ao proporcionar uma vivência na natureza? 

A – Acho que contribui um bocadinho para diminuir a carteira do psicólogo ou do psiquiatra. Na 

verdade, eu acho que o contacto com a natureza é uma sensação incrível e acho que não devia ser 

permitido alguém não poder fazer isso. Como acontece nas cidades, por exemplo. Se não fossem as 

quintas pedagógicas, os miúdos não tinham qualquer contacto. Eles pensam que a galinha vem do 

super-mercado. 

 

E- Qual a importância da Educação Ambiental na formação dos alunos do 1º Ciclo do Ensino 

Básico? 

A – É muito grande, é um caminho. Como um abraço, como as manifestações de carinho são pilares 

fundamentais na vida emocional da criança, e portanto é muito importante que a pessoa, seja 

independentemente ser o aluno ou o professor... seja considerado do ponto de vista holístico, 

integral e que haja respeito pela sua componente física. E para isso, o cuidado com a alimentação é 

fundamental, o contacto coma  natureza é fundamental, mas também as outras componentes: a 

componente emocional, a componente  mental e eventualmente a componente espiritual. Tudo isso 

se deve desenvolver na mesma pessoa. E portanto a Educação Ambiental nestes miúdos é um pilar 

essencial para a sua vida futura, na altura podem até não perceber mas são coisas que marcam 

garantidamente. 

 

E - De que forma se pode introduzir este tema de forma eficaz no 1º Ciclo do Ensino Básico? 

A – É fazer automaticamente, sem pensar, sem racionalizar muito. Quando eu digo racionalizar eu 

não estou a dizer ao professor para não pensar no tema, para não o trabalhar e para não o preparar. 
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Mas em parte, até estou. O professor deve de aproveitar o que tem na sala, deve ir vazio de ideias, 

receber todas as ideias e a partir daí trabalhar. O aluno não tem de ver no professor, aquele que sabe 

tudo. Tem de ver como aquele que está disposto a aprender com ele e a ajudar na sua aprendizagem. 

  

E - Como é que é possível fazer isso em sala de aula? 

A – Trabalhar colaborativamente. Nunca ver o professor num patamar acima do aluno. Mas estar 

aberto a mentalmente, emocionalmente aos temas que vão surgindo, às ideias e sobretudo ao mundo 

de saber local. O primeiro passo é abertura, disponibilidade para receber aquilo que existe.  E 

referenciar isso. 

 

E - Quais os recursos pedagógicos mais indicados para atividades de sensibilização ambiental? 

A – Eu não tenho resposta para isso. Porque recebo o que está à mão, e sobretudo, recebo as ideias 

dos alunos. 

 

E – Quais as maiores dificuldades que se apresentam aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico 

na compreensão de Educação Ambiental? 

A – Formatação dos docentes, muita limitação a esse nível. Eu acho que é medo. Medo de não 

cumprir os conteúdos, medo de não cumprir os programas, medo de não cumprir as metas, medo 

dos pais que querem ao fim de uma semana que o menino leia e escreva como se tivesse andado na 

escola quatro anos. E os professores são confrontados com esses medos todos. E é preciso ter a 

coragem para perceber a realidade que está para além do contexto da turma. Não só a família do 

aluno, mas o conjunto das famílias, o que é que aqueles pais, enquanto conjunto de pais da turma, 

está disposta a fazer em colaboração com o professor. Humildade. 

 

E - Professora Albertina Raposo, só tenho a agradecer pela sua participação e pelo 

compartilhamento da sua experiência em educação ambiental, uma prática educacional que, sem 

dúvida, alavanca e sustenta o sonho de tornar a vida mais sustentável. A sua contribuição é uma luz 

a mais para iluminar a nossa caminhada. Muito obrigada. 
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 Transcrição da entrevista à professora Madalena Gonçalves 

 

Entrevista à professora Madalena Gonçalves – Professora de 1º Ciclo do Ensino Básico – Escola do 

1º Ciclo de Mário Beirão, Beja 

 

Ano – 2015 

 

Entrevistadora – E                                                      Professora Madalena Gonçalves– A 

 

Objetivos da entrevista: 

– Recolher informação para caracterizar o entrevistado 

– Recolher informação para caracterizar o caso em estudo 

– Recolher informação sobre a turma lecionada pela professora neste último ano letivo 

– Recolher informação sobre a importância para o entrevistado acerca da Educação Ambiental 

nas escolas 

– Recolher informação para fazer o levantamento de estratégias/atividades em ação 

– Prever possíveis estratégias e atividades que podem vir a ser implementadas 

 

Entrevistado: Professora Madalena Gonçalves 

 

Entrevistadora (E) – Sou aluna de Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo em 

Educação Básica no Instituto Politécnico de Beja. Encontro-me neste momento a realizar o Projeto  

Final sobre Educação Ambiental no 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Gostaria que me concedesse esta entrevista, pois sendo uma pessoa sensível aos aspetos 

relacionados com a Educação Ambiental, a sua prestação pareceu-me importante. 

Espero não demorar mais que 30 a 40 minutos. O meu objetivo é recolher informações sobre, como 

desenvolver atividade do âmbito de Educação Ambiental que possam sensibilizar crianças do 1º 

Ciclo do Ensino Básico, mediante as Linhas Orientadoras de Educação para a Cidadania e do 

Programa Curricular de Estudo do Meio do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Importa-se que grave esta entrevista? Tem alguma objeção a fazer? 

 

E – Como foi o seu percurso académico? O que a levou a escolher esta profissão? 
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A – Eu sempre adorei matemática. Era a minha disciplina preferida para além da Educação Física, 

era isso ou ser veterinária. Veterinária era aquele ideal porque adoro cães, só que gostar de animais 

não chega é preciso tratar deles e essa parte afastou-me um bocadinho. Depois, como gostava muito 

de matemática e quando acabei o 12º ano entrei em Produção animal e em Matemática e Ciências  

aqui em Beja. E optei por Matemática porque era aquilo que me dizia mais, que me tocava mais. E 

o que me fez tirar o curso foi mesmo a Matemática. 

 

E – Considera a Educação Ambiental um tema importante e indispensável a abordar com os 

alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico? 

A- É. Porque os alunos levam muito informação para casa. Os miúdos se gostarem e começarem a 

falar desde cedo, não só eles enquanto futuros adultos mas levam muitos ensinamentos para casa 

para os próprios pais que às vezes não colaboram, ou porque desconhecimento ou por desinteresse. 

E se forem os filhos a  fazer, os filhos a sugerir, os filhos a incutir torna-se até mais fácil para eles. 

Começam a colaborar e, às vezes, nem se apercebem que estão a fazer. Isso é muito importante. 

 

E – Na sua avaliação, atualmente, o tema ambiente está mais presente nas escolas? 

A – Sim, é uma preocupação, é uma coisa que eu falo muito com eles de tudo. Principalmente, aqui 

no Alentejo, da água, da importância da água. Porque a água é um bem muito escasso e que as 

pessoas usam e abusam sem pensar no dia de amanhã e  naqueles que não a têm como nós temos. E 

que é fundamental para a vida em todos os aspetos e que as pessoas desperdicem como se não 

acabasse. Na verdade sabemos que não é bem assim.  Infelizmente, sabemos que a verdade não é 

assim. 

 

E – Como é que os professores e a escola podem contribuir para que os alunos criem uma 

atitude responsável com o ambiente? 

A – Nesse aspeto acho que precisamos da colaboração de algumas entidades. Este ano tivemos a 

EMAS que nos ajudou com alguns projetos  a nível das Etars, do tratamento das águas residuais que 

também é importante não só não desperdiçar aquela que está própria para consumo como saber 

tratar aquela que nós utilizamos e que, embora não possa ser utilizada para fins domésticos, pode 

ser utilizada para regas e que sustentam à mesma o ambiente e também se tornam positivas dessa 

maneira. Por isso, normalmente, com parcerias e com projetos sobre o ambiente, não só o ambiente 

ao nível da água, mas a nível, também, da poluição sonora, da poluição do ambiente. Fazer ver os 

meninos que tudo o que fazemos hoje tem consequências amanhã. E há coisas que podem ser 
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perfeitamente evitáveis e se eles habituarem desde novos a ouvir, se calhar, é mais fácil perceberem 

que há alternativas e que é melhor para eles e para todos. 

 

E – Os professores reclamam que possuem muitos cargos. Não seria uma responsabilidade 

muito grande colocar esse processo para os professores fazerem? Ou eles têm que ser mais 

pró-ativos? 

A – É assim, nós já temos muito, é verdade. Porque os currículos estão cada vez mais complicados, 

muito extensos, desde o 1º ano, é uma coisa impressionante. Mas acho que faz parte. E precisamos. 

Porque de outra maneira não estou a ver como vai chegar a tanta criança. Porque, realmente, todos 

passam pela escola. Podem não passar por outras instituições, podem não passar por ATLs, podem 

não ter oportunidade de realizar outras atividades. Mas a escola é obrigatória e sendo ela 

obrigatória, é a maneira mais rápida e mais eficaz de conseguirmos chegar a todas as casas, porque 

praticamente quem não tem uma criança, tem um professor, tem alguém que está ligado ao ensino e 

se calhar é a maneira mais fácil de conseguirmos  chegar a toda a gente. Por isso, apesar de ser mais 

uma responsabilidade se calhar faz mesmo falta que seja, não digo tudo, mas que seja também um 

bocadinho na escola, sim. É importante. 

 

E – Considera que a turma de 2º ano da qual é professora titular tem consciência dos cuidados 

a ter com o ambiente ou acha que ainda são muito pequenos para compreenderem? 

A – É assim, há muita coisa que eles já começam a fazer. Já o ano passado começámos, a nível de 

agrupamento ou de escola que era da separação do lixo. Nós já tínhamos os nossos caixotezinhos, o 

do plástico, o do papel... E é uma coisa que se os miúdos começarem logo de pequenos chega a um 

ponto que já não é necessário aquela pergunta: Isto vai para o amarelo? Isto vai para o azul? Eles 

começam a saber já distinguir o que é que vai para o papelão, o que é que vai para o vidrão, o que é 

que vai para o lixo doméstico. E eles próprios começam a levar para casa e começam a perceber. 

Este ano voltámos a ter já com algumas turmas mais avançadas que iam fazer a recolha do lixo 

reciclado para depois poder meter nos contentores apropriados para poder ser reciclado mais tarde. 

Por isso acho que foi positivo. 

 

E – Verificou alguma diferença nas atitudes dos seus alunos desde o início até ao final do ano 

letivo relativamente à Educação Ambiental? 

A – Talvez. Basta ver que no início no ano encontrava-se muito o pacotinho do leite que eles bebem 

na escola no lixo comum. E no fim já se... embora tivesse o guardanapinho de papel junto ao papel. 

Tinha que se explicar que tudo o que tivesse gordura, pronto o papel que tivesse sujo tinha que ir 
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para o lixo doméstico. Mas o que é certo é que nós começámos a pouco e pouco a encher os sacos 

da reciclagem. E foi engraçado ver. Foi realmente uma coisa que se constatou. 

 

E – Ocorreram mudanças significativas no pensamento e atitude dos alunos? 

A – Na maioria deles sim. Não quer dizer que tenho sido em todos. Porque é muito complicado 

conseguir chegar a todos os meninos. No entanto, eu acho que na grande maioria percebeu. E já 

faziam uso. Em vez de irem despejar o pacote do leite no lixo mais próximo, eles já tinham a 

intenção de colocar no local correto na reciclagem. 

 

E - Costuma realizar atividades de Educação Ambiental com os alunos? 

A - Com este grupo não. Com outros já tenho feito. Já plantámos árvores, já fizemos hortas 

biológicas. Aqui torna-se um bocado mais difícil precisamente porque está no centro escolar, o 

espaço é de todos. Existe uma horta biológica, mas essa horta está direcionada para meninos que 

têm currículo específico. E nesse aspeto torna-se complicado estar a pedir um espaço que já está a 

ser usado. Mas tenta-se sempre fazer. Fizemos a nossa hortinha dentro da sala de aula. O que foi só 

uma amostra. Mas foi engraçado, eles gostaram muito. 

 

E – Das atividades que desenvolve qual é a que desperta mais curiosidade nos alunos? 

A – Foi precisamente as nossas sementeiras. Eles ficaram encantados de começar a ver as raízes, 

conseguia-se ver como era num recipiente, dito taparuere transparente, que se consegue ver a 

pequena raiz a furar e depois a plantar a germinar. Foi muito giro para eles e adoraram. 

 

E - Professora Madalena Gonçalves, só tenho a agradecer pela sua participação e pelo 

compartilhamento da sua experiência em educação ambiental, uma prática educacional que, sem 

dúvida, alavanca e sustenta o sonho de tornar a vida mais sustentável. A sua contribuição é uma luz 

a mais para iluminar a nossa caminhada. Muito obrigada. 
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3.1. Entrevista realizada ao especialista Jorge Ponciano, gestor da Quinta Pedagógica de Silves. 

 À questão colocada sobre “(...) as atividades da Quinta Pedagógica de Silves(...)” o gestor 

afirmou que: 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco D 

As atividades desenvolvidas 

- Atividades “(...) a nossa preocupação não é 

só os animais, mas também a 

mensagem que os miúdos 

levam para casa, mas isso em 

todas as atividades.” 

 

“(...) é ajudarmos e 

contribuirmos para a formação 

do aluno enquanto ser humano 

e como homem.” 

 

 Quando se questionou o entrevistado acerca da “inspiração das atividades da Quinta 

Pedagógica” e de como o mesmo as planeia, obtivemos a seguinte resposta: 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco D 

As atividades desenvolvidas 

- Inspiração das atividades “Eu acho que vem do dia-a-dia. 

E daquela nossa máxima que é 

temos que ver o espaço com 

olhos de quem nos visita.” 

 

“(...) muitas vezes temos de 

vestir a pele de um miúdo (...)” 

 

 O especialista ao ser questionado sobre o desenvolvimento de projetos com escolas 

respondeu o seguinte: 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco D 

As atividades desenvolvidas 

- Projetos com escolas “Nós estamos a privilegiar a 

alimentação saudável, no 

próximo ano letivo nós vamos 
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privilegiar o ambiente, a 

Educação Ambiental.” 

 

“(...) a ideia é que haja uma 

estratégia conjunta não só da 

Quinta, mas da Câmara, da 

Algar e de outros parceiros para 

que se consiga fazer um projeto 

global de Educação 

Ambiental.” 

 

  O Sr. Gestor deu também o seu parecer no que toca ao desenvolvimento das crianças 

segundo a Educação Ambiental: 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco D 

As atividades desenvolvidas 

- Educação Ambiental no 

desenvolvimento das crianças 

“(...) a Educação Ambiental é 

uma obrigação, faz parte 

daquilo que nós podemos 

chamar valores, valores 

próprios da criança.” 

 

“Além dos valores morais, o 

ambiente também é um valor 

moral.” 

 

“Tem que obrigatoriamente 

fazer parte daquilo que nós 

somos.” 

 

“E como valor tem de ser parte 

integrante de nós como ser 

humano.” 
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 O gestor da Quinta Pedagógica de Silves explicou que na sua perspetiva o ensino da 

Educação Ambiental no 1º Ciclo a seu ver tem um grande aspeto negativo: 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco E 

Educação Ambiental no 1º 

Ciclo do Ensino Básico 

- Educação Ambiental no 1º 

Ciclo 

“O que mais me chama a 

atenção é provavelmente um 

aspeto negativo. Há muito 

pouca parte prática.” 

 

“Mas depois falta a outra parte 

que é o manter. Embora haja 

muito conteúdo teórico mas 

depois há muito pouco a parte 

prática. E eu defendo que isto 

vai lá com a prática.” 

 

 Relativamente à questão “Das atividades desenvolvidas na Quinta Pedagógica quel é a que 

desperta mais curiosidade nos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico?” ao qual o Sr. Jorge Ponciano 

respondeu: 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco E 

Educação Ambiental no 1º 

Ciclo do Ensino Básico 

- Atividades de Educação 

Ambiental para 1º Ciclo 

“É muito engraçado ver os 

miúdos irem à horta colher 

cenouras, couves e depois 

comer.” 

 

“E o engraçado é que quando 

fazem a sopa aqui (…) os 

miúdos adoram aquilo.” 

 

“Eles costumam justificar-se 

que a sopa é deles, foram eles 

que a fizeram.” 
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 Quando se colocou a questão “(...) após uma visita à Quinta Pedagógica ocorrem mudanças 

significativas no pensamento e atitudes das crianças/alunos face ao meio ambiente”o Sr. Gestor 

afirmou muito afincadamente que tinham a certeza disso. 

 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco E 

Educação Ambiental no 1º 

Ciclo do Ensino Básico 

- Mudança de atitude face às 

atividades desenvolvidas dentro 

da Educação Ambiental 

“Tenho a certeza. E não é à toa 

que temos um slogan da Quinta 

que é << Plantar emoções, tocar 

um coração>>.” 

 

“Eu tenho a certeza que aquele 

miúdo que vai à horta, planta, 

que toca num animal, que dá 

passeio num burro, que vê uma 

casa típica Algarvia, que tem 

um espaço onde tem hipótese 

de brincar.” 

 

“É feito um trabalho de 

consistência, com peso e que 

vai mudar comportamentos.” 

  

 Quando questionado se as atividades de Educação Ambiental são importantes na 

sensibilização das crianças quanto à preservação da natureza a reposta foi bastante clara: 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco E 

Educação Ambiental no 1º 

Ciclo do Ensino Básico 

- Importância da preservação da 

natureza na educação 

“Sim, obvio.” 

 

 O Gestor afirma que relativamente a atividades de Educação Ambiental “em termos práticos 

implica que haja disponibilidade da criança para se envolver com a natureza” e ainda que: 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 
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Bloco F 

Estratégias de melhoria 

- Dificuldades no 

desenvolvimento de atividades 

de Educação Ambiental 

“Por vezes o mais dif́cil com 

essas crianças são, por vezes, os 

adultos.” 

 

“E muitas das vezes acontece é 

os adultos, sejam eles pais, 

professores têm aquela coisa de 

não mexe, não toca, não suja. E 

isso condiciona muito uma 

atividade.” 

 

 No que concerne aos problemas enfrentados na consolidação da prática de Educação 

Ambiental o gestor afirma que existem factores externos e internos. Relativamente ao primeiro fator 

o gestor afirma que: 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco F 

Estratégias de melhoria 

- Principais problemas 

enfrentados na consolidação da 

prática 

“Os condicionantes externos é 

(…) depende da vontade da 

professora (...) plantar uma 

árvore no dia da árvore é muito 

bonito mas não chega, isso não 

é um projeto de Educação 

Ambiental.” 

 

“Tem de haver uma 

continuidade” 

 

 A opinião do especialista aquando perguntado sobre a potencialidade da Educação 

Ambiental em equipamentos externos à escola o mesmo respondeu que apesar de considerar que “as 

coisas começam precisamente na escola e a escola deve estar aberta à comunidade” porém: 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco F 

Estratégias de melhoria 

-Potencialidade da 

EducaçãoAmbiental em 

“(...) só faz sentido pensar em 

Educação Ambiental se for feito 
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segmentos exteriores à escola um trabalho de equipa, trabalho 

de parceria. Só assim se 

consegue fazer.” 

   

 Finalmente, o Gestor afirma que o grande desafio da Educação Ambiental segundo a Quinta 

Pedagógica de Silves é: 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco F 

Estratégias de melhoria 

- O grande desafio “Valorizar o que é nosso, 

promover a serra...” 

 

“(...)envolvermo-nos em tudo, 

tudo aquilo que esteja a ser 

preparado ou dinamizado pela 

comunidade.” 

 

 3.2. Entrevista realizada à professora Albertina Raposo da Escola Superior Agrária de 

Beja: 

 

 Questionou-se a especialista relativamente à sua perspetiva de definição de Educação 

Ambiental e a resposta foi: 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco C 

Educação Ambiental 

- Definição de educação 

Ambiental 

“Paixão pela natureza.” 

 

 Relativamente à Educação Ambiental como promissora para a reversão necessária dos 

problemas ambientais a especialista afirma: 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco C 

Educação Ambiental 

- Educação Ambiental como 

promissora dos problemas 

ambientais 

“A Educação Ambiental é 

necessária mas não o 

suficiente.” 
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“Se é promissora depende 

muito, na minha opinião, do 

modo como é dinamizado, do 

modo como é implementado no 

terreno.” 

 

“E o segredo para isso, acho 

que é muito esta dualidade, não 

fazer as coisas top-down, 

impostas, mas fazer as coisas 

bottom-up.” 

 

“Pedir a colaboração das 

pessoas e em função disso 

agir.” 

 

 Aquando questionado se a Educação Ambiental estava cada vez mais presente nas escolas a 

especialista responde que: 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco D 

Educação Ambiental nas 

escolas 

- Educação Ambiental presente 

na escola 

 

 

“Não, talvez não.” 

 

“(...) em termos poĺtico-

estratégicos a Educação 

Ambiental não aumentou, está a 

diminuir.” 

 

“(...) a sensibilização já é um 

bocadinho maior mas para 

ações concretas de Educação 

Ambiental como por exemplo: 

a reciclagem.” 
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 A especialista afirma que é necessário haver uma estratégia que englobe toda a comunidade 

educativa para o mesmo objetivo para que haja mudanças dentro do sistema educacional que  

consolide a Educação Ambiental, criando a capacitação e empowerment nas comunidades: 

 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco D 

Educação Ambiental nas 

escolas 

- Mudanças na educação 

 

 

“Esse trabalho colaborativo que 

pode partir de um grupo e que 

não tem necessariamente que 

ser o grupo de professores (…) 

pode ser o tal grupo divergente 

em termos de conhecimento.” 

 

“(...) se as pessoas trabalharem 

nesse sentido, elas sentem-se 

parte do trabalho, sentem-se 

parte do problema, sentem-se 

parte da ação e querem soluções 

para essa ação ou para esse 

problema (…) pesquisam, 

aprofundam, aprendem, geram 

relações colaborativas e criam 

trabalho e mudança de atitude.” 

 

“Não há dúvida nenhuma que 

se um aluno se sentir integrado, 

se vir o seu trabalho valorizado, 

respeitado, divulgado e se vir 

que esse trabalho é foco de 

novo tema e novo projeto, ele 

sente-se parte do trabalho e não 

tem como fugir. Ele 

responsabiliza-se 

automaticamente.” 
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 A especialista à questão colocada “Como é que a Educação Ambiental deve ser abordada 

nas escolas” a mesma responde: 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco D 

Educação Ambiental nas 

escolas 

- Temática ambiental abordada 

na escola 

 

“Não tem tema posśvel. (…) é 

agarrar ideias para depois as 

desenvolver.” 

 

“É uma questão de reunir 

ideias.  Da ideia passar à ação 

(...)” 

 

 Perguntou-se à especialista se seria possível propor um modelo de Educação Ambiental à 

qual a sua opinião foi: 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco D 

Educação Ambiental nas 

escolas 

- O “modelo” de educação 

ambiental 

“Não. Em minha opinião, não.” 

 

“Quanto mais aproveitar os 

recursos endógenos (…) sala de 

aula, os alunos, os pais dos 

alunos, os funcionários, tudo. E 

o que temos à disposição.” 

 

 A especialista considera que “o professor está preparado técnica e cientificamente para ser 

educador de Educação Ambiental” porém afirma também que: 

 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco E 

Os professores como 

educadores da Educação 

Ambiental 

- Professor “Dispońvel para, já é outra 

história.” 

 

“Um professor dispońvel é 

aquele que trás o garrafão de 



98 

 

água para a escola porque não 

quer gastar garrafas de água de 

um litro e meio (…) é aquele 

que também abre portas (...)” 

 

“(...) baseia-se naquilo que é o 

conhecimento local e que é 

fortíssimo, para aprender e para 

dinamizar as aprendizagens e 

para gerar mais aprendizagem, 

mais conhecimento a partir 

dessas aprendizagens.” 

 

 Para a professora Albertina não há um perfil ideal para o educador ambiental: 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco E 

Os professores como 

educadores da Educação 

Ambiental 

- Perfil ideal de um educador 

ambiental 

“Não há perfil.” 

 

“(...) os professores não se 

conseguem substituir enquanto 

atores envolvidos no processo 

de aprendizagem, condutores 

dessa aprendizagem, não aquele 

que vai para a sala debitar 

matéria.” 

 

“(...)acho que todo e qualquer 

professor pode ser um bom 

educador de Educação 

Ambiental no sentido de gerar a 

tal mudança de atitude. ” 

 

“Eu, enquanto professor, tenho 

obrigação ética de educar nesse 
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sentido.” 

 

 Quando colocada a questão “Qual o benef́cio do educador/professor ao proporcionar uma 

vivência na natureza?” a resposta foi a seguinte: 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco E 

Os professores como 

educadores da Educação 

Ambiental 

- Vivência na natureza “(...) o contacto com a natureza 

é uma sensação incŕvel.” 

 

“(...) nas cidades, por exemplo 

(…) se não fossem as Quintas 

Pedagógicas, os miúdos não 

tinham qualquer contacto. Eles 

pensam que a galinha vem do 

super-mercado.” 

 

 A professora Albertina, quando lhe colocada a questão “se a Educação Ambiental é 

importante na formação dos alunos do 1º Ciclo?”, a mesma responde que: 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco F 

Educação Ambiental no 1º 

Ciclo do Ensino Básico 

- Educação ambiental na 

formação dos alunos de 1º 

Ciclo 

“É muito grande, é um 

caminho.” 

 

“(...) como as manifestações de 

carinho são pilares 

fundamentais na vida 

emocional da criança, e 

portanto é muito importante que 

a pessoa (…) seja considerada 

do ponto de vista holístico, 

integral e que haja respeito pela 

componente f́sica.” 

 

“O contacto com a natureza é 
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fundamental (…)” 

 

“A Educação Ambiental neste 

miúdos é um pilar essencial 

para a sua vida futura, na altura 

podem até não perceber mas 

são coisas que marcam 

garantidamente.” 

 

 A docente aborda algumas estratégias para a implementação de atividades de Educação 

Ambiental no 1º Ciclo do Ensino Básico: 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco F 

Educação Ambiental no 1º 

Ciclo do Ensino Básico 

- Estratégias eficazes “O professor deve aproveitar o 

que tem na sala, deve ir vazio 

de ideias, receber todas as 

ideias e a partir dá trabalhar.” 

 

“O aluno não tem de ver no 

professor como aquele que sabe 

tudo. Tem de ver como aquele 

que está disposto a aprender 

com ele e a ajudar na sua 

aprendizagem.” 

 

 Trabalhar a Educação Ambiental, em sala de aula, deve ser um trabalho colaborativo afirma 

a docente: 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco F 

Educação Ambiental no 1º 

Ciclo do Ensino Básico 

- Sala de aula “Trabalhar colaborativamente.” 

 

“(...) estar aberto mentalmente, 

emocionalmente aos temas que 

vão surgindo, às ideias e 
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sobretudo ao mundo de saber 

local. (…) E referenciar isso.” 

 

 Quanto aos recursos pedagógicos que devem ser utilizados a professora responde que: 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco F 

Educação Ambiental no 1º 

Ciclo do Ensino Básico 

- Recursos pedagógicos “(...) recebo o que está à mão, e 

sobretudo, recebo as ideias dos 

alunos.” 

 

 Para concluir, a professora fala das maiores dificuldades que se pode encontrar nos alunos 

do 1º Ciclo quando abordado este tema: 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco H 

Estratégias de melhoria 

- Estratégias “Formatação dos docentes, 

muita limitação a esse nível. Eu 

acho que é medo.” 

 

“(...) medo dos pais que querem 

ao fim de uma semana que o 

menino leia e escreva como se 

tivesse andado na escola quatro 

anos. E os professores são 

confrontados com esses medos 

todos.” 

 

“E é preciso ter a coragem para 

perceber a realidade que está 

para além do contexto da 

turma.” 

 

“Humildade.” 
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 3.3. Entrevista realizada à professora Madalena Gonçalves, professora titular da turma de 

2º ano da escola Mário Beirão no concelho de Beja : 

 

 Questionou-se a professora Madalena acerca da importância da Educação Ambiental com 

alunos do 1º Ciclo e a mesma respondeu: 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco C 

Educação Ambiental no 1º 

Ciclo 

- Educação Ambiental no 1º 

Ciclo 

“É, porque os alunos levam 

muita informação para casa 

(…) isso é muito importante.” 

 

 Colocou-se a pergunta “(...) atualmente, o tema ambiente está cada vez mais presente nas 

escolas?” e obtivemos a seguinte resposta: 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco D 

Educação Ambiental nas 

escolas 

- Escola “Sim, é uma preocupação. É 

uma coisa que eu falo muito 

com eles. De tudo.” 

 

 A professora Madalena afirma que é “através de parcerias” que se pode criar uma atitude 

responsável nos alunos com o ambiente: 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco E 

Os professores como 

educadores da educação 

ambiental 

- Perfil do professor “Nesse aspeto acho que 

precisamos da colaboração de 

algumas entidades.” 

 

“Por isso, normalmente, com 

parcerias e com projetos sobre o 

ambiente.” 

 

 A docente diz não haver muito tempo para abordar este conteúdo e que os currículos estão 

cada vez mais extensos, porém afirma que é através da escola que esta mensagem pode passar mais 

facilmente para as crianças: 
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Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco E 

Os professores como 

educadores da educação 

ambiental 

- Educador Ambiental “É assim, nós já temos muito, é 

verdade.” 

 

“Mas acho que faz parte. E 

precisamos. Porque de outra 

maneira não sei como vai 

chegar a tanta criança.” 

 

 Relativamente à turma de 2º ano da qual foi professora titular, a docente, afirma que alguns 

dos alunos começam a ter consciência dos cuidados a ter com o planeta: 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco F 

Educação Ambiental no 2º ano 

do 1º Ciclo do Ensino Básico 

- Alunos de 2º ano “(...) há muita coisa que eles já 

começam a fazer.” 

 

“(...) se os miúdos começarem 

logo desde pequenos chega a 

um ponto que já não é 

necessário aquela pergunta: Isto 

vai para o amarelo?” 

 

 “Verificou alguma diferença nas atitudes dos seus alunos desde o ińcio até ao final do ano 

letivo?” e a docente respondeu: 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco G 

Mudanças de pensamento e 

atitude nos alunos 

- Mudanças de atitude e 

pensamento 

“Talvez. Basta ver que no ińcio 

do ano encontrava-se muito o 

pacotinho do leite, que eles 

bebem, no lixo comum.” 

 

“Mas o que é certo é que nós 

começámos, a pouco e pouco, a 

encher os sacos da reciclagem.” 
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 A docente respondeu o seguinte, quando colocada a questão se ocorreram mudanças 

significativas no pensamento e atitude dos alunos: 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco G 

Mudanças de pensamento e 

atitude nos alunos 

- Alunos “Na maioria deles sim. Não 

quer dizer que tenha sido em 

todos, porque é muito 

complicado conseguir chegar a 

todos os meninos.” 

 

“(...) na grande maioria 

percebeu e já fazem uso.” 

 
 
 A docente afirma não ter realizado atividades de Educação Ambiental com este grupo: 
 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco H 

Atividades de Educação 

Ambiental 

- Atividades “Com este grupo não.” 

 

 Por fim, a docente afirma ter sido a germinação a atividade que despertara maior curiosidade  

nos alunos: 

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

Bloco H 

Atividades de Educação 

Ambiental 

- Atividades de sucesso “Foi precisamente as nossas 

sementeiras.” 

 

“Eles ficaram encantados de 

começar a ver as raízes, 

conseguia-se ver como era num 

recipiente, dito, taparuere 

transparente, que se consegue 

ver a pequena raiz a furar e 
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depois a planta a germinar.” 

 


