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Resumo 

Relatório das Práticas de Ensino do Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico:  

Este projeto de investigação, surgiu no âmbito dos estágios profissionais em  Educação 

Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico em que se verificou algumas 

restrições devido a pandemia do covid-19. 

Esta investigação incidiu sobre a reutilização de materiais e a educação ambiental, que 

era potenciada em contexto de estágio pela educadora, na dinamização das atividades. 

Este tema é relevante ser abordado em contexto escolar, pois possibilita a sensibilização 

e a preservação do ambiente e a diminuição dos problemas ambientais existentes no 

planeta.  

A abordagem deste tema nas escolas possibilita que os alunos desenvolvam capacidades 

e se tornem ativos, participativos e críticos perante as questões relacionas com o meio 

ambiente. Desta forma, neste estudo, procurou-se encontrar estratégias que conduzissem 

à motivação das crianças e dos alunos para participar em ações que possam contribuir 

para a diminuição dos problemas existentes com a sustentabilidade do planeta. 

Nesta investigação foi utilizada a metedologia de investigação-ação  que teve como 

objetivo observar e analisar situações e vivências, numa perspetiva de intervenção 

reflexiva. Para que fosse possível as realizações desta investigação foram utilizadas 

alguns instrumentos de recolha de dados.  

 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Reutilização de materiais, Sustentabilidade. 
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Abstract 

Report on Teaching Practice of the Masters in Preschool Education and Teaching 

of the 1 st Cycle of Basic Education:  

This research project arose within the scope of the professional internships in Pre-

School Education and Teaching of the 1 st Cycle of Basic Education, in which there 

were some restrictions imposed due to the covid-19 pandemic.  

This investigation focused on the re-use of materials and environmental education, 

which was enhanced in the context of an internship by the educator, in a scholarly 

context, as it enables awareness and preservation of the environment and the reduction 

of environmental pressures existing on our planet. 

Addressing this issue in schools enables students to develop skills and to become active 

participants and critical of issues related to the environment, Thus, in study, we sought 

to find strategies that would motivate children and students to particate in actions that 

can contribute to reducing the existing problems with the continuing sustainability of 

the planet.  

In this investigation, the research methodology that was used, with the objective aimed 

at observing and analyzing various situations and experiences, from perspective of 

reflective intervention. In order to make this investigation possible, some tools for data 

collection were used.  

 

Keywords: Environmental Education, Re-use of Materials, Sustainability. 
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Introdução 

O presente estudo insere-se no âmbito do curso de Mestrado em Educação Pré-

Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, mais especificamente no âmbito das 

Práticas Profissionais em Educação Pré-Escolar e em 1º Ciclo do Ensino Básico. 

 A temática  incidiu sobre os materiais reutilizáveis como recurso para atividades 

na educação Pré-Escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico visto que, pelo que se observou no 

inicio do estágio, a educadora recorria a materiais reutilizáveis para a concretização de 

atividades, valorizando o desenvolvimento de competências ambientais. No decorrer do 

relatório são referidos alguns autores que refletiram e escreveram sobre a importância da 

educação ambiental no ensino, enaltecendo as suas vantagens, a relevância do estudo da 

sustentabilidade, e da implementação de medidas que possibilitam minimizar os problemas 

ambientais.  

Dos vários autores consultados selecionaram-se algumas afirmações 

consideradas importantes para o desenvolvimento deste trabalho: 

Lima (2020:165) acrescentou: “estas novas gerações mais ativas, participativas e sensíveis 

são a esperança para um futuro ambiental mais sustentável. É nelas e nas suas ações que 

queremos acreditar que o Planeta terá uma segunda oportunidade”. 

Além disso, Milhazes (2020:190), reflete também sobre como deve ser explorado o 

desenvolvimento sustentável nas escolas: “é importantíssimo incluir, nos programas, 

conteúdos relacionados com a área ambiental, não só sobre o que está a acontecer ao nosso 

planeta, mas também soluções sobre o que cada um pode fazer no seu dia-a-dia”. 

Assim, esta investigação pretende dar resposta às seguintes questões: 

• Que conhecimento e que competências poderão ajudar os nossos alunos a tomar 

decisões que promovam a proteção ambiental? 

• Que estratégias utilizar para desenvolver ações/atividades de sensibilização para 

a proteção do meio ambiente?  

Neste estudo irá ser abordado o enquadramento teórico, onde serão referidos  alguns 

conceitos, como é o caso de educação ambiental, sustentabilidade, educação para o 

desenvolvimento sustentável, e o modelo dos 5 R`s (recusar, reduzir, reutilizar, reciclar e a 

compostagem). Segue-se uma abordagem à investigação que integra a identificação da 
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problemática e os objetivos, a metedologia de investigação-ação, os instrumentos de 

recolha de dados e os participantes no processo. 

No terceiro capítulo, é apresentada a parte da intervenção e da caracterização dos 

contextos em que foram dinamizadas atividades de prática profissional, os seus objetivos, 

bem como os resultados. 

Em conclusão, será apresentada a reflexão/ avaliação da intervenção e as 

considerações finais que pretendem revelar a importância deste trabalho.
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Fundamentação teórica 

O presente tema de investigação “Os materiais reutilizáveis como recurso para 

atividades na Educação do Pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico”, remete para o 

desenvolvimento sustentável promovido pela Educação Ambiental nas escolas. O 

conceito de Educação Ambiental tem sido tema de discussão em vários órgãos 

institucionais. Tal sucede, pela emergência de se lutar por um meio em que os 

problemas ambientais sejam solucionados, isto é, que possamos viver num ambiente 

agradável e sem a preocupação de a qualquer momento acontecer uma catástrofe 

proveniente da irresponsabilidade do ser humano.  

 

1.1 Educação Ambiental  
 

Como afirma Câmara, (2018:6) a conferência de Estocolmo foi importante para 

a construção do conceito de Educação Ambiental (EA) na medida em que: “a educação 

deve integrar questões ambientais, quer às gerações mais jovens, quer aos adultos, 

contruindo as bases de uma opinião pública bem informada, e de uma conduta sobre a 

proteção e melhoramento do ambiente”. Como foi referido pelo autor, os princípios da 

Educação Ambiental foram definidos em 1972 (Conferência de Escolmo), com o 

objetivo de desenvolver, na sociedade, a consciência ecológica e a sensibilização para as 

consequências das ações de todos para com o ambiente.  

De acordo com o mesmo autor, (2018:6) foi implementado na conferência de 

Belgrado (1975) o conceito de EA: “enquanto processo permanente e participativo de 

explicitação de valores, e instrução sobre problemas relacionados com a gestão e defesa 

do Ambiente”. 

Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (2017:9), “os princípios diretivos 

dos programas de EA, aprovados pela Carta de Belgrado, devem:  

• Considerar o Ambiente na sua globalidade (natural, ecológica, 

económica, tecnológica, social, etc.); 

• Ser um processo contínuo, tanto escolar como extraescolar; 

• Adotar uma abordagem interdisciplinar; 

• Sublinhar a importância duma participação ativa na prevenção e 

na solução dos problemas ambientais (…)”. 
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Consequentemente, entende-se que o conceito de Educação Ambiental surgiu na 

conferência de Belgrado, esta que visava proteger o meio ambiente. Além disso, foi com 

a carta de Belgrado, que foram traçados os princípios que norteiam os programas de 

Educação Ambiental Nacionais e Internacionais. 

Mrazek (1993:11) cit. por Uzzel et al. (1998:31), também apresenta uma 

perspetiva que remete a EA como uma abordagem de interdisciplinaridade, em que 

salienta que a Educação Ambiental, “é um processo interdisciplinar de desenvolvimento 

de uma cidadania consciente e conhecedora do ambiente tanto nos seus aspetos naturais 

como nos que são construídos e alterados pelo homem”. 

Assim, a Educação Ambiental permitiu enaltecer os novos 

conhecimentos/aprendizagens adquiridos, possibilitando a abertura a novos horizontes. 

Oliveira (1992:8), refere que, “através da Educação, o indivíduo vai assumindo 

certos comportamentos e interiorizando um determinado quadro de valores. A Educação 

Ambiental, especificamente tende a fomentar no indivíduo uma dupla atitude de 

respeito por si próprio e pelo meio em que vive. O desenvolvimento das sociedades 

atuais tem conduzido a uma degradação generalizada do meio ambiente e a uma 

rarefação dos recursos naturais”. 

Segundo Schmidt e Guerra (2013) cit. por Reis (2021), estes referem que a 

Educação Ambiental: “é um processo de aprendizagem que procura incrementar a 

informação e o conhecimento sobre os problemas ambientais, promovendo o sentido 

crítico e a capacidade de intervir civicamente”. 

De acordo com a opinião dos autores, é cada vez mais importante que se 

promova a Educação Ambiental, de forma a incutir valores, fomentar o espírito crítico 

sobre o meio ambiente, desenvolver o respeito e estabelecer novos comportamentos 

para com a natureza. Isto pois, vivemos numa sociedade demasiado industrializada, em 

que utilizamos muitos produtos e objetos que advêm de recursos não renováveis, como 

é o caso do petróleo, do carvão, da madeira, etc.    

Seguindo a mesma linha de pensamento, A Novo Verde - Sociedade Gestora de 

Resíduos de Embalagens (2016:3) salienta: 

“após muitos anos de uma ‘sociedade de consumo’, caracterizados por um intenso 

desenvolvimento económico, é urgente alterar o paradigma e respeitar o Planeta, 

destacando os pilares ambiental e social fazendo uma gestão inteligente de recursos 

naturais (escassos). Esta mudança de atitudes e comportamentos carece da participação 
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de todos, ao criarmos uma sociedade mais ponderada no consumo (evitando o 

desperdício) e mais ecológica na utilização de recursos”. 

De acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente (2017:11), “a atual Lei de 

Bases da Política do Ambiente (Lei nº19/2014, de 14 de abril) reforça a EA como um 

dos objetivos da política do Ambiente, apostando na educação para o desenvolvimento 

sustentável e dotando os cidadãos de competências ambientais, tendo em vista a 

proteção e a melhoria do Ambiente em toda a sua dimensão humana.” A lei prevê, dessa 

forma, a implementação de uma educação para o desenvolvimento e consumo 

sustentáveis, permitindo a melhoria de competências ambientais e comportamentos 

mais conscientes.  

A Educação Ambiental permite a que os cidadãos desenvolvam uma atitude 

crítica e de responsabilidade em relação aos problemas ambientais.   

O Conselho Nacional de Educação (2012:106), declara que a Educação 

Ambiental, “não se limita a reagir perante o curso do real, procurando, pelo contrário, 

suscitar respostas individuais e coletivas, sociais e institucionais, que retifiquem os 

fatores negativos e reforcem as tendências positivas em presença”. 

Em suma, a Educação Ambiental proporciona aos cidadãos uma mudança nas 

suas práticas e hábitos de consumo, e estabelece atitudes e medidas corretas, mais 

conscientes e sustentáveis em relação ao planeta. 

 

1.1.1 O papel das escolas na promoção da Educação Ambiental 
 

Segundo Caride e Meira (2001:209): “a educação integra-se nos discursos e 

práticas de uma «educação global», para todos e durante a vida, mantendo entre os seus 

objetivos contribuir para um melhoramento substancial do bem-estar humano e dos 

meios que tornam possível a vida”. 

A Educação Ambiental é uma prática que permite o desenvolvimento de 

comportamentos, atitudes e competências ambientais na sociedade. Assim, faz sentido a 

que esta seja inserida no currículo das escolas, pois esta promove a 

interdisciplinaridade, com o intuito dos alunos construírem o seu conhecimento através 



6 
 

de uma cidadania mais consciente. Fortalecendo o respeito pelo meio ambiente e 

permitindo que cada um atue de forma mais responsável no dia-a-dia. 

O Conselho Nacional de Educação (1995:219) explica como a EA deve ser 

implementada nas escolas: “através de uma renovação permanente de orientações, 

conteúdos, métodos, projetos interdisciplinares e de um saber constantemente reajustado 

à evolução do ambiente e à sua relação com o desenvolvimento socioeconómico”. 

É neste sentido que Câmara (2018:5) refere que “a Escola não pode limitar a ser 

um mero espaço de transmissão de saberes académicos, de forma fragmentada e 

descontextualizada, tornando-se imperioso que se preocupe com a formação dos jovens 

enquanto cidadãos de pleno direito, preparando-os para o exercício de uma cidadania 

ativa, responsável e esclarecida face às problemáticas da sociedade civil”. 

Em contrapartida, no seio familiar nem sempre existe a possibilidade de se 

transmitir aos educandos as competências ambientais, pelo que a escola torna-se 

fundamental no que concerne à transmissão da educação ambiental.  

Como afirma Uzzel et al. (1998:20): “para produzir o efeito preconizado no 

discurso da educação ambiental, a escola terá de se abrir em moldes diferentes às 

famílias e à comunidade local; terá de passar a ser vista como um agente ativo da 

criação de mudança e não um transmissor passivo de informação e valores”. Lima 

(2020:165) acrescentou: “estas novas gerações mais ativas, participativas e sensíveis são 

a esperança para um futuro ambiental mais sustentável. É nelas e nas suas ações que 

queremos acreditar que o Planeta terá uma segunda oportunidade”. 

 Assim sendo, a escola deve ser ativa na consciencialização ambiental, tendo a 

responsabilidade de proporcionar a mudança de atitudes e valores nos seus alunos. Pois, 

é nas gerações mais jovens que se deve ensinar e capacitar para as futuras mudanças e 

intervenções em relação à sociedade. 

A escola e a sociedade precisam de estar interligadas para que ocorra uma 

mudança, e essa transformação passa por envolver os alunos no conhecimento do que é 

a sustentabilidade. Permitindo a que os alunos transmitem às famílias e à população os 

conhecimentos que adquirem, tornando-se participativos e atuantes na sociedade. 
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Em relação à formação dos professores e funcionários no que concerne à EA, 

Maia (2020:190), refere que “deviam ter formação nesta área, para que pudessem passar 

essa informação aos alunos de forma mais completa”. 

Como resultado, ao possuírem conhecimentos próprios e serem responsáveis por 

transmitir uma vasta abundância de conhecimentos, os profissionais de educação devem 

chamar a atenção dos alunos nesta vertente da EA, permitindo-lhes perceber os 

problemas que os rodeiam.  

Compreende-se então, que a EA deve ser promovida nas escolas de modo a 

formar futuros cidadãos, conscientes pela responsabilização de manter o meio ambiente 

saudável para todos, possibilitando às gerações futuras oportunidades e qualidade de 

vida. É neste sentido que surge o conceito de «sustentabilidade», esta relaciona-se com 

a satisfação das nossas necessidades, no sentido de não comprometer as gerações 

futuras. 

 

1.2 Desenvolvimento sustentável nas escolas 
 

O conceito de sustentabilidade é definido por vários autores com conceções 

idênticas, em que estes explicam o conceito como uma prática ambientalista e educativa 

sobre os desafios para mudar as formas de pensar e agir em relação ao meio ambiente.   

Segundo Barros e Sjapinakis (2010:28), “ensinar a sustentabilidade faz parte da 

história e da prática da educação ambiental. A educação ambiental partiu dos meios 

mais informados da sociedade civil. Estes foram os primeiros a compreender que a 

degradação ambiental não poderia ser entendida de forma restrita, devendo antes ser 

perspetivados a partir de um modelo interpretativo”. 

Teixeira (2020:26), define o conceito de sustentabilidade pela “satisfação das 

necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de as gerações futuras 

satisfazerem as suas próprias necessidades”. 

  De acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente (2017:7), “viver bem dentro 

dos limites do Planeta é a mensagem forte da sustentabilidade. Consciencializar os 

cidadãos para os desafios desta ambição passa por uma forte aposta nas dimensões 

tradicionais de Educação Ambiental”. 
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Compreende-se, então, que a sustentabilidade exige que as ações dos cidadãos 

não deteriorem o Planeta, de modo que os recursos naturais sejam conservados e 

preservados para as gerações futuras. Para tal, é essencial implementar medidas e 

desenvolver atitudes no âmbito da defesa, da preservação, e da melhoria do meio 

ambiente. 

Ainda de acordo com a mesma fonte de pesquisa (2017:15), a EA deve ser capaz de: 

• “Despertar novas modalidades de participação cívica; 

• Mobilizar para a criação de valores, políticas ambientais e 

quotidianos; 

• Pautar-se por um diálogo crítico e reflexivo sobre os problemas 

ambientais, participando na sua resolução”. 

 

É no sentido de criar uma prática, que surge a conceção de «Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável». Esta tem como objetivo, considerar e melhorar um 

mundo onde todas as ações tomadas possam ajudar no desenvolvimento do mesmo. 

Schmidt et al. (2010:57), considera que a Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável promove “diretamente a emergência de mudanças concretas nos modos de 

vida das pessoas para viverem de um modo que explicitamente procure evitar contribuir 

para o esgotamento de recursos não renováveis de que as futuras gerações possam 

necessitar”. 

Desta forma, é importante criar uma educação para o futuro em que os cidadãos 

se esforcem para fazer mudanças nas suas vidas, tenham um estilo de vida mais 

sustentável e estejam cientes dos impactos que as suas ações negativas têm no meio 

ambiente. 

Segundo Breiting et al. (2006:16), para um bom desenvolvimento sustentável, 

“(…) são necessários cidadãos ativos, criativos e críticos, capazes de resolver os 

problemas e os conflitos com espírito de cooperação e capazes de associar os 

conhecimentos teóricos a inovações e ideias práticas”. 

Em suma, o desenvolvimento sustentável tem o propósito de melhorar as 

condições de vida de todos, preservando-se o meio envolvente a curto, mas também a 

longo prazo. Tendo como objetivo um desenvolvimento economicamente eficaz, 
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socialmente equitativo e ecologicamente sustentável. Para tal implicaria um uso 

razoável dos recursos da Terra e a preservação das espécies e dos habitats naturais. 

De acordo com o Ministério da Educação (2006:19), este salienta que: “trazer o 

desenvolvimento sustentável para a sala de aula implica começar por percorrer três 

processos cognitivos: 

•  Analisar o modo como os padrões decorrentes do comportamento 

humano podem constituir uma ameaça à segurança do planeta; 

• Refletir sobre o modo como o desenvolvimento económico ignora 

o seu impacte sobre o ambiente; 

• Refletir sobre: “Que conhecimento e que competências poderão 

ajudar os nossos alunos a tomar decisões éticas que promovam a proteção 

ambiental?”. 

Assim, e como foi referido anteriormente pelos autores, a educação para o 

desenvolvimento sustentável permite que os recursos sejam explorados de forma 

sustentável sem que exista a sobre-exploração dos recursos do planeta. 

Deste modo, para que exista um desenvolvimento sustentável, é imprescindível 

que crianças, alunos e adultos desenvolvam algumas competências, tais como: serem 

ativos, e críticos em relação às consequências que a ação humana tem na destruição da 

natureza, e dar importância às notícias que leem sobre os impactos ambientais.  

Nas escolas, pretende-se também desenvolver o pensamento crítico, em que se 

pretende que os alunos pensem sobre as questões ambientais e a destruição do planeta.  

O ser humano tem de ter a capacidade de perspetivar medidas que reduzam as 

consequências das suas intervenções no ambiente. Com a abordagem da Educação 

Ambiental nas escolas, deseja-se que ocorram mudanças preconizadas pelos alunos e 

pelos adultos nas escolas e na sociedade.  

Maia (2020:231) afirma que: “(…) a preocupação com a sustentabilidade é uma 

escola que se preocupa com o impacto que o ser humano tem sobre esse recurso que é 

de todos e procura agir para reduzir esse impacto. Essa preocupação será tão mais forte 

e consequentemente quanto o trabalho que fizermos para desenvolver nos alunos a 

consciência de si, dos outros e do mundo”.  
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Assim sendo, a escola deve assumir um papel ativo, na promoção de atividades e 

tarefas que potenciem o desenvolvimento sustentável, permitindo a redução dos 

impactos ambientais que o ser humano desenvolve.  

A autora (2020:235) reflete acerca dos planos de desenvolvimento sustentável 

nas escolas em que: “todos os programas assentam num esforço colaborativo, partem da 

integração da sustentabilidade no currículo e da articulação entre disciplinas, adotando 

uma metodologia de projeto. Em todos eles, a iniciativa está do lado dos alunos - eles 

são os agentes transformadores da escola; os adultos estão lá como meros orientadores, 

facilitadores e supervisores”. 

 Conforme a perspetiva da autora, os documentos orientadores curriculares 

devem estar subjacentes às aprendizagens relacionadas com a sustentabilidade e a 

Educação Ambiental. Estes documentos devem, ainda, enfatizar a importância de 

abordar esse tema no ensino por meio da metodologia de projeto, centrada no aluno, 

para que se adquira um conhecimento holístico e contextualizado. 

Milhazes (2020:190) reflete também sobre como deve ser explorado o 

desenvolvimento sustentável nas escolas: “é importantíssimo incluir, nos programas, 

conteúdos relacionados com a área ambiental, não só sobre o que está a acontecer ao 

nosso planeta, mas também soluções sobre o que cada um pode fazer no seu dia-a-dia”. 

Ou seja, na formação da Educação Ambiental, é importante que sejam 

implementadas soluções capacitando os alunos de se consciencializarem sobre as 

medidas a tomar para preservar o meio ambiente. 

 

 1.3 O modelo dos 5 R´s  
 

Sendo o desenvolvimento sustentável uma forte potência para reduzir os 

impactos ambientais, torna-se relevante apresentar o modelo dos 5R`s, sendo este um 

referencial estratégico com princípios e deveres cívicos que apontam para a 

sustentabilidade, evitando a produção e exploração massiva de resíduos. 

Como afirma Teixeira (2020:125): “com a crescente evolução da quantidade de 

produtos disponíveis no mercado tem-se verificado também um aumento significativo 

da produção de resíduos. Como uma primeira medida para se combater este problema 

foi criado o modelo de atuação 3 R: Reduzir, Reutilizar, Reciclar (…)”. 
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A autora (2020:125) refere que o movimento Desperdício Zero: “(…) adicionou 

mais dois R’s a este modelo: o primeiro, «Recusar»; e outro, mesmo no final do 

processo, mas que no português começa com outra letra: «Compostar» (…)”. 

De acordo com a perspetiva da autora, a sociedade explora e consume muitos 

recursos naturais, levando ao aumento da produção de resíduos e, consequentemente, a 

problemas ambientais (como por exemplo: poluição, desflorestação etc.). Assim, surgiu 

a necessidade de se conceber o modelo dos R`s, que permite a redução de recursos e a 

reutilização de materiais.  

Maia (2020:42), apresenta uma “metodologia que nos vai permitir produzir 

menos lixo: o modelo dos «5 R’s», aplicado por Bea Johnson:” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Bea Johnson, Desperdício Zero (Editorial Presença, 2016) 
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Figura 1:Modelo dos 5 R`s 
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• Recusar 

 

De acordo com o autor (2020:43), o «recusar» que se encontra no topo da 

pirâmide, “é a ação mais simples de todas, aquela que mais diretamente depende de nós 

e está sob o nosso controlo exclusivo”. 

Na perspetiva de Teixeira (2020:125) considera que não se deve: “aceitar coisas 

que não necessita. Quando começar a adotar um estilo de vida mais consciente, uma das 

primeiras coisas que tem de aprender é a saber recusar”. 

Ou seja, os indivíduos têm de saber dizer «não» na aquisição de produtos, 

devendo apenas de ter em casa o que realmente importa e é essencial.  

Saber dizer «não» com gentileza, evita a quantidade de resíduos. Como refere 

Maia (2020:43), devemos saber recusar, “brindes de lojas, publicidade na caixa do 

correio (autocolantes), palhetas do café (plástico), produtos embalados em plástico, 

etc.”. 

• Reduzir 

Segundo o autor (2020:44), reduzir “dá-nos a oportunidade de reduzir ao 

essencial o que temos («menos é mais») e dá-nos também a oportunidade de rever os 

nossos hábitos de consumo, detetando verdadeiras necessidades”. 

Por outras palavras, reduzir permite assinalar aquilo que não precisamos 

adquirir, fazendo com que não seja necessária a fabricação de novos produtos, de modo 

que os recursos naturais não se esgotem. A ação «reduzir» desenvolve um consumo 

mais consciente e responsável, possibilitando à aquisição de um estilo de vida mais 

amigo do ambiente.    

 A Novo Verde - Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens (2016:8) 

apresenta uma opinião similar ao que o autor mencionado anteriormente pensa, em que 

este refere que a missão de Reduzir, “é conseguida através da redução do consumo de 

produtos desnecessários, conduzindo à poupança de recursos naturais e energia 

utilizados no processo de fabrico”. 

Concluindo, o ser humano ao reduzir a extração de recursos naturais para a 

fabricação de novos artigos e ao reduzir a energia consumida na elaboração desses itens, 

por consequente, está a reduzir a emissão de gases de efeito de estufa para a atmosfera.  
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• Reutilizar 

Como refere Maia (2020:44), para reutilizar, devemos evitar comprar o que não 

precisamos, de modo a impedir: “nova extração de matérias-primas, energia associada à 

produção, ao transporte, bem como o impacto que o descarte do objeto pode ter”. 

O indivíduo deveria dar mais valor aos objetos e produtos que possuí e que são 

essenciais ou vitais, evitando, por um lado a aquisição monetária de objetos 

dispensáveis ou inúteis, e por outro, o desperdício de recursos não renováveis. 

De acordo com A Novo Verde - Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens 

(2016:9), o desperdício pode ser: “combatido também, colocando em ação o segundo 

«R» de «Reutilizar», em que o mesmo produto pode ser usado mais do que uma vez, 

independentemente da sua função original”. 

É nesta perspetiva de se dar uma nova vida aos produtos que, Campos (2017:44) 

ressalta a importância da reutilização para o ambiente em que se deve evitar, “produzir 

resíduos de elevada complexidade e pouparam-se recursos que seriam necessários para 

a produção de novos artigos”. 

O autor (2017:46), explica que a reutilização pode ser empregue nos manuais 

escolares, em que refere: “o espírito da reutilização aplica-se perfeitamente aos livros 

escolares, que não perdem o seu valor pedagógico, apesar da atualização dos conteúdos 

curriculares. Esta é a ideia subjacente ao movimento pela reutilização dos livros 

escolares, que promove a criação de bancos de recolha e partilha gratuita em todo o 

país”. 

Ao doarem-se livros escolares a alunos, não são necessários recursos para a 

confeção de novos livros, como também, as famílias poupam nos custos para a 

aquisição desses materiais para os seus educandos. Visto que, muitas famílias não têm 

possibilidades para comprar materiais escolares.   

Para concluir, é importante salientar que o ser humano tem de tomar medidas 

que ajudem a controlar o uso de recursos não renováveis devido ao seu consumo 

excessivo, tais como: reparar objetos que estão avariados; não deixar que os produtos 

que ainda estão em ótimo estado sejam substituídos; utilizar energias renováveis (eólica, 

hídrica, solar, etc.); optar por produtos de longa duração e não por produtos 

descartáveis;  e ter em atenção aos rótulos e aos componentes constituintes de produtos 

que se adquirem.  
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• Reciclar 

Maia (2020:46), refere que a reciclagem é “uma parte essencial da gestão de 

resíduos, mas não pode ser encarada como solução única para reduzir o desperdício”. 

Não é por acaso que, na pirâmide dos 5 R’s, a reciclagem aparece depois de 

«Reduzir» e «Reutilizar»”. Ou seja, antes de se obter uma embalagem, o indivíduo deve 

ser capaz de reconhecer se necessita realmente de adquirir o produto e ter a capacidade 

de dizer «não» à sua aquisição, mesmo se for uma oferta. Se necessitar de obter a 

embalagem, antes de reciclá-la, deve ter em atenção se a mesma poderá ter outro uso, ou 

seja, ser reutilizada.  

Coelho et al. (2010:8) explicou que a reciclagem: “significa poupar matérias-

primas, muitas não renováveis, como o petróleo; energia, já que na maioria dos casos 

exige menos consumo energético do que a extração e transformação de novos materiais. 

Mas ainda há resistências há reciclagem e pessoas que se recusam a reciclar os resíduos. 

Os motivos que alegam são vários: é trabalhoso, não surte efeito, os resíduos são todos 

misturados aquando da recolha dos ecopontos”. 

Sabemos que apenas uma pouca parte da população mundial recorre à 

reciclagem e os motivos que levam a população a não o fazerem são meramente 

comuns, pois atingir o bem-estar de todos num ambiente agradável não deve ser visto 

como algo difícil de alcançar. Atualmente existem várias alternativas que facilitam o 

processo de separação e recolha de reciclagem, como por exemplo, em várias 

localidades, existe a «recolha seletiva de resíduos porta a porta», em que num dia 

específico da semana, recolhe-se um respetivo ecoponto em todas as habitações.  

Portanto, compreende-se que a reciclagem tem o objetivo de combater o 

desperdício de muitos recursos motivados pelo consumo excessivo de bens. Assim 

como refere Vidal (2014:363): “produz-se diariamente toneladas de lixo causando um 

grande impacto ambiental. Plástico, vidro, latas, etc. São materiais de difícil 

deterioração, mas que podem e devem ser reciclados”. 
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• Compostagem  
 

É de salientar que, os autores explicam o que é a compostagem e como deve ser 

realizada corretamente, apresentando benefícios que contribuem para um planeta 

saudável. 

Teixeira (2020:127), considera que: “uma parte do lixo orgânico produzido no 

nosso país vai parar diretamente aos aterros. Pode parecer uma coisa natural, já que 

estamos a falar de (…) restos de comida, folhas ou aparas de jardim, mas na verdade 

estas práticas são mais prejudiciais para o ambiente. O processo de compostagem [do 

lixo orgânico] apresenta condições favoráveis à formação de gases com efeito de estufa 

25 vezes mais potentes que o dióxido de carbono”. 

Lima (2020:113), afirma que se deve “recolher de forma separada a fração 

orgânica do nosso lixo e encaminhá-la para compostagem, onde estes lixos são 

transformados numa espécie de ‘adubo’ biológico que pode ser utilizado por exemplo 

para a agricultura ou florestas”. 

Concluindo o que foi mencionado anteriormente, a compostagem é a solução 

mais sustentável para o reaproveitamento da matéria orgânica, tendo como finalidade a 

produção de fertilizante para o solo e para a agricultura. A compostagem reduz a 

formação de metano e, consequentemente, o efeito de estufa. 

 

1.4 A Educação Ambiental e o currículo da Educação Pré-escolar e do 

1º Ciclo 
 

 A abordagem da Educação Ambiental na Educação Pré-escolar enquadra-se 

mais especificamente na área de Formação Pessoal e Social, mas também nas áreas da 

Educação Artística e do Conhecimento do Mundo.  Relativamente ao 1º Ciclo do 

Ensino Básico esta temática é transversal sendo, no entanto dominante na área do 

Estudo do Meio Físico e Social.  

 Segundo a organização curricular e programas do 1º Ciclo do Ensino Básico, 

estes conteúdos são explorados principalmente no bloco 3 - à descoberta do ambiente 

natural - os seres vivos do seu ambiente e dos seres vivos do ambiente próximo, com o 

objetivo de “fomentar nos alunos atitudes de respeito pela vida e pela natureza (…)” 

(s/d:115). E no bloco 6 - à descoberta das inter-relações entre a natureza e a sociedade- 
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a qualidade do ambiente - em que se pretende “promover atitudes relacionais com a 

conservação e melhoria do ambiente, o uso relacional de recursos naturais assim como 

de uma participação esclarecida e ativa na resolução de problemas ambientais” 

(s/d:127). 

Segundo as orientações curriculares, e essencialmente na área do conhecimento, 

é dada ênfase ao contato das crianças com seres vivos e elementos da natureza através 

de atividades exploratórias. Estas tornam-se estimulantes para a formação das crianças, 

desenvolvendo uma consciência relativamente aos cuidados com o meio ambiente e os 

recursos naturais. 

 Na tabela em baixo, apresentam-se as áreas de conteúdo e as aprendizagens a 

promover que se enquadram no tema da educação ambiental: 

Tabela 1: Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 

Área de Conteúdo Aprendizagens a promover 

1. Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

  

             Convivência democrática e cidadania 

• Desenvolver uma atitude crítica e interventiva 

relativamente ao que se passa no mundo que a rodeia. 

2. Área da Expressão e 

Comunicação 

Domínio da 

Educação Artística 

 

Subdomínio das Artes Visuais 

• Reconhecer e mobilizar elementos da comunicação 

visual, tanto na produção e apreciação das suas 

produções, como em imagens que observa.  

   

3.Área do Conhecimento do 

Mundo 

 

 

         Abordagem às Ciências: Conhecimento do mundo 
físico e natural  

• Compreender e identificar características distintivas 
dos seres vivos e reconhecer diferenças e 
semelhanças entre animais e plantas.  

• Manifestar comportamentos de preocupação com a 

conservação da natureza e respeito pelo ambiente. 
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Segundo as aprendizagens essenciais para o 4º ano de escolaridade, mais 

especificamente na área do Estudo do Meio Físico e Social e da Educação Artística 

(Artes Visuais) os domínios, conhecimentos, capacidades e atitudes que mais se 

enquadram na educação ambiental, sustentabilidade e reutilização de materiais são os 

seguintes:   

Tabela 2: Aprendizagens Essenciais articuladas com o perfil do Aluno à saída da Escolaridade 
Obrigatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Conteúdo Domínio AE: Conhecimentos, capacidades e atitudes 

 

Educação 

Artística - Artes  

 

 

Visuais 

 

 

 

Experimentação e 

criação 

Integrar a linguagem das artes visuais, assim como 

várias técnicas de expressão (escultura) nas suas 

experimentações: físicas. 

Experimentar possibilidades expressivas dos materiais 

(pasta de modelar) e das diferentes técnicas, 

adequando o seu uso a diferentes contextos e 

situações. 

Escolher materiais de acordo com a intenção 

expressiva das suas produções plásticas. 

 

Estudo do Meio 

 

 

Sociedade/ 

Natureza/ 

Tecnologia 

 

Reconhecer e valorizar o património natural. 
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2. Investigação 
 

Neste capítulo apresenta-se o processo da dimensão investigativa da prática 

profissional, tendo como principal objetivo: procurar compreender a operacionalização 

e o desenvolvimento de estratégias educativas de modo a desenvolver a sensibilização 

para a proteção do meio ambiente, nomeadamente através do recurso de materiais 

reutilizáveis para a dinamização de atividades educativas, em contextos da Educação 

Pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Desta forma, irá ser apresentada a identificação da problemática de estudo e os 

consequentes objetivos delineados para o desenvolvimento da investigação. 

 

2.1 Identificação da problemática e objetivos 
 

A questão de partida surgiu no contexto de educação Pré-escolar, devido a um 

conjunto de observações, (ver apêndice I), em que a educadora propunha atividades às 

crianças e disponibilizava materiais reutilizáveis para a sua concretização.   

Para além destas situações observadas e registadas, uma caracterização dos 

materiais que estavam presentes nas diferentes áreas da sala (ver apêndice II), permite-

nos afirmar que predominavam os materiais reutilizáveis.  

Na sala, também se encontravam presentes os ecopontos (verde, azul e amarelo), 

e os materiais neles depositados eram, sempre que possível, incluídos nas áreas de 

trabalho existentes na sala para que pudessem ser reutilizados/reciclados.   

Esta análise do contexto e da atuação educativa em estudo permite-nos afirmar 

que a educadora manifesta alguma sensibilidade pelas questões ambientais, 

nomeadamente na reutilização de materiais para a execução de atividades com o grupo 

de crianças, promovendo assim a educação ambiental e a consciencialização para os 

problemas ambientais.  

Esta atitude observada está em concordância total com Maia (2020:190) que, na 

perspetiva que nos apresenta, considera que a escola e os professores têm 

responsabilidade para que: 
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“… ocorra uma mudança de atitudes face à preservação do ambiente e indica que é 

necessária a interligação entre a escola e a sociedade pois, se os educadores ou 

professores propiciarem aos alunos vivências de situações que desenvolvam 

comportamentos que possam contribuir para uma sociedade sustentável, os alunos 

transmitem às famílias e à população os conhecimentos que adquirirem, tornando-se 

participativos e atuantes na sociedade”. 

Pela relevância deste compromisso que todos devemos ter com a preservação do 

planeta em que habitamos e com o desenvolvimento de múltiplas habilidades e atitudes 

dos nossos alunos, surgem as questões:  

- Que conhecimento e que competências poderão ajudar os nossos alunos a 

tomar decisões que promovam a proteção ambiental? 

- Que estratégias utilizar para desenvolver ações/atividades de sensibilização 

para a proteção do meio ambiente?  

As questões levantadas neste estudo pretendem dar continuidade ao trabalho 

pedagógico iniciado pela educadora e as respostas encontradas podem orientar a ação, 

através do qual se pretendia: 

- Desenvolver as capacidades e competências ambientais dos alunos, 

valorizando uma consciência ecológica, e dando-lhe oportunidade de intervir no seu 

quotidiano escolar. 

A temática em que se pode inserir esta problemática, as questões equacionadas e 

o que se pretende realizar, integram-se na importância que alguns dos autores 

consultados atribuem à sua inclusão nos programas/conteúdos referindo Milhazes 

(2020:190): 

“(…) na formação da Educação Ambiental, é importante que sejam 

implementadas soluções capacitando os alunos de se consciencializarem sobre as 

medidas a tomar para preservar o meio ambiente. Assim sendo, nas escolas é 

importante formar jovens, que sejam agentes de mudança da sociedade, que 

sejam interventivos e críticos, e principalmente, que transmitam o que 

aprenderam na escola sobre sustentabilidade e o reaproveitamento de materiais, 

permitindo desenvolver a consciência ambiental e ecológica para uma realidade 

emergente”. 



20 
 

Ou seja, na formação da Educação Ambiental, é importante que sejam 

implementadas soluções capacitando os alunos para a consciencialização sobre as 

medidas a tomar para preservar o meio ambiente. O mesmo autor (2020:190), concluiu 

que “é importantíssimo incluir, nos programas, conteúdos relacionados com a área 

ambiental, não só sobre o que está a acontecer ao nosso planeta, mas também soluções 

sobre o que cada um pode fazer no seu dia-a-dia”. 

Assim sendo, nas escolas é importante formar jovens, que sejam agentes de 

mudança da sociedade, que sejam interventivos e críticos, e principalmente, que 

transmitam o que aprenderam na escola sobre sustentabilidade e o reaproveitamento de 

materiais, permitindo desenvolver a consciência ambiental e ecológica para uma 

realidade emergente. 

 

2.2 Metodologia de Investigação-Ação 
 

A metodologia que se enquadra no desenvolvimento do estudo é a metodologia 

da Investigação-Ação, dado que a problemática de investigação e a concepção dos 

objetivos subjacentes surgiram do contexto de prática profissional, com o objetivo de 

observar e analisar situações e vivências, numa perspetiva de intervir cooperando.  

Brown e McIntyre (1981:245), cit. por Bell (2004:21), considera que no modelo 

de investigação-ação: “as questões de uma pesquisa surgem de uma análise dos 

problemas de quem a pratica em determinada situação, tornando-se então o seu objetivo 

imediato a compreensão desses problemas”. 

Na perspetiva do mesmo autor (2004:22), esta metodologia “consiste numa 

abordagem que se revela particularmente atraente para os educadores devido à sua 

ênfase prática na resolução de problemas, para serem profissionais, (…) que levam a 

cabo a pesquisa e esta visar um maior entendimento e aperfeiçoamento do desempenho 

durante um certo período”. 

Segundo Grundy e Kemmis (1988), cit. por Máximo-Esteves (2008:21), 

“investigação-ação educacional é um termo usado para descrever uma família de 

atividades no desenvolvimento curricular, programas de aperfeiçoamento da escola, de 

sistemas de planificação, (…). Estas atividades têm em comum a identificação de 



21 
 

estratégias de ação planeada, as quais são implementadas e depois sistematicamente 

submetidas à observação, à reflexão e à mudança”. 

De acordo com as opiniões dos autores, compreende-se que na investigação-ação 

tem de existir uma questão de partida (ou problemática) que surge devido a uma 

questão-problema. Esta metodologia de investigação pode ser utilizada por educadores e 

professores, como também por outros profissionais, permitindo-lhes procurar respostas 

para determinados problemas, utilizando os instrumentos de pesquisa mais adequados.    

De acordo com o que foi referido a intervenção desenvolveu-se no sentido de 

refletir sobre a caracterização do contexto, a ação e as dificuldades sentidas, numa 

perspetiva de melhorar a ação pedagógica.  

 

2.3 Instrumentos de recolha de dados 
 

De forma a recolher os dados necessários à compreensão dos objetivos já 

apresentados, a ação focou-se na atenção cuidada dos vários instrumentos selecionados: 

a observação participante do contexto, os registos fotográficos, as planificações 

semanais, as reflexões baseadas no diário de formação, as grelhas de registo, a 

entrevista à educadora e a documentação dos projetos curriculares e institucionais.  

Devido à situação pandémica do vírus covid-19, e como consequência a 

interrupção letiva, o plano investigativo da prática profissional em contexto do Ensino 

do 1.º CEB foi reestruturado e diferente da prática na Educação Pré-escolar, em que foi 

realizado através da execução de vídeos didático-educativos. Estes vídeos foram 

destinados aos alunos em situação de prática simulado e por isso, não foi possível 

obterem-se resultados. Por esse motivo, os instrumentos de recolha e análise de dados 

tiveram o seu grande número no contexto da prática da Educação Pré-escolar.   

 

Observação participante  

Através da observação participante foi possível recolher dados que permitiram 

um conhecimento mais detalhado acerca do contexto de prática e dos seus participantes, 

originando uma série de notas no diário de formação que garantiram informações 

essenciais ao desenvolvimento deste trabalho.  
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Este método de investigação na opinião de Silva e Pinto (1986:137) refere que, 

“o próprio investigador e os principais procedimentos são a presença prolongada no 

contexto social em estudo e o contacto direto, em primeira mão, com as pessoas, as 

situações e os acontecimentos”. 

Segundo Máximo-Esteves (2008:87), “a observação ajuda a compreender os 

contextos, as pessoas que nele se movimentam e as suas interações.” De acordo com o 

mesmo autor (2008:88), “as notas de campo e os diários de bordo são os instrumentos 

metodológicos que os professores utilizam com mais frequência para registar os dados 

de observação”.   

Pocinho (2012:92) considera que o instrumento de recolha de dados tem como 

finalidade “(…) recolher, ou reunir, concretamente as informações determinadas junto 

das pessoas ou das unidades de observação incluídas na amostra”. 

Nas práticas profissionais, enquanto estagiários, desempenhamos a função de 

investigadores, na medida em que nos integramos na rotina de determinados ambientes 

e grupos durante um período estabelecido. Com o objetivo de se desenvolver o processo 

de integração, e também, de se conhecer os grupos com quem se vai trabalhar, bem 

como o modo de trabalho da educadora, de forma a proporcionar às crianças os saberes 

necessários para um bom desenvolvimento educativo.  

 

Registos fotográficos  

Os registos fotográficos permitiram produzir evidências de várias situações 

vivenciadas durante o processo de prática profissional. Através destes pode-se, também, 

observar os materiais reutilizáveis que foram empregues em cada atividade dinamizada 

com o grupo.  

De acordo com Máximo-Esteves (2008:91), “os professores registam com 

alguma regularidade as observações recorrendo à imagem, (…) usam naturalmente a 

fotografia como auxiliar e conteúdo de aprendizagem, mesmo quando não fazem 

investigação sistemática”. 
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Planificações diárias  

Ao longo da prática profissional foi necessária a realização de planificações 

semanais (apêndice III), que para além de abrangerem a função de planear as atividades 

a realizar em contexto de prática, permitiram verificar quais os materiais que foram 

empregues nas atividades dinamizadas tanto pela educadora, como também pela 

estagiária (apêndice III). Desta forma, permitiu-se contabilizar o material reutilizado em 

cada atividade para uma leitura concisa em relação à quantidade de vezes que cada 

material foi utilizado (apêndice III). 

 

Diário de formação  

Altricheteret et al. (1996), cit. por Máximo-Esteves (2008:83), caracterizam os 

diários de formação por: 

“(…) registos descritivos acerca do que ocorre nas aulas, sob a forma de notas de 

campo (…), de observações estruturados e registos críticos. Os registos efetuados 

devem procurar reproduzir, com a maior exatidão possível o que acontece (…), incluem 

interpretações pessoais, sentimentos, especulações, relação entre ideias…, isto é, um 

conjunto de comentários e notas pessoais”. 

Bell (2004:152) considera que “os diários abrangem geralmente um período 

previamente estabelecido - um dia, uma semana, um mês ou, por vezes, espaços de 

tempo maiores -, dependendo da informação necessária”. 

Deste modo, e conforme as perspetivas dos autores, os diários de formação são 

uma ferramenta pessoal, utilizada pelos educadores ou professores de forma a refletirem 

sobre o trabalho desenvolvido e as estratégias utilizadas, no qual expressam também, os 

seus sentimentos e as suas emoções.  

Portanto, o diário permitiu-me refletir, semanalmente, sobre os aspetos positivos e 

negativos da prática, ou seja, serviu para detetar problemas existentes e a melhorar, 

permitindo encontrar novas estratégias para ultrapassar essas dificuldades sentidas. Por 

sua vez, permitiu-me, ainda, avaliar a prática educativa, reconhecendo este instrumento 

como um recurso fundamental para os educadores e professores.  
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Grelhas de registo  

No decorrer da prática profissional foram utilizadas grelhas de registo, mais 

especificamente uma grelha de observação (apêndice I), na qual se registaram os relatos 

da educadora, em que a mesma solicitava a utilização de materiais reutilizáveis em 

contexto de sala.  Foi construída também uma grelha de registo dos materiais 

reutilizáveis e dos materiais reciclados existentes nas diferentes áreas da sala (apêndice 

II). As grelhas evidenciam uma leitura sucinta dos momentos em que a educadora falava 

sobre a educação ambiental, apelando para a consciencialização do meio ambiente e, 

para a reutilização de materiais.  

 

Entrevista  

Para o estudo pretendeu-se realizar uma entrevista à educadora da sala, de forma 

a obterem-se mais informações sobre o desenvolvimento do seu trabalho em relação à 

sensibilização para a educação ambiental e reutilização de materiais.  

Como refere Máximo-Esteves (2008:92), “a entrevista é um ato de conversação 

intencional e orientado que implica uma relação pessoal, (…). É utilizada quando se 

pretende conhecer o ponto de vista do outro”. Seguindo o mesmo pensamento, Bell 

(2004:137), menciona que “a forma como determinada resposta é dada (o tom da voz, a 

expressão facial, a hesitação, etc.) pode transmitir informações que uma resposta escrita 

nunca revelaria”. 

Assim, a escolha do entrevistado tem de ser ponderada, tendo em vista que se 

pretende alcançar uma pessoa que possa acrescentar informações que ainda não se 

tenham obtido. As questões podem ser efetuadas oralmente. Neste tipo de entrevista, 

para além das respostas fornecidas, também se pode observar a postura e a forma de 

como o entrevistado responde às questões colocadas, transmitindo as suas respostas e 

opiniões com um maior vigor e perceção. 

Pocinho (2012:97) referiu que o género das entrevistas, “é semidirecta no 

sentido em que não é inteiramente encaminhada por um grande número de perguntas 

precisas. O investigador dispõe de uma série de perguntas guias, relativamente abertas, 

a propósito dos quais é imperativo receber uma informação da parte do entrevistado”. 
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A entrevista, de caráter semidirecto, constituiu-se um guião com questões 

abertas (ver apêndice IV) que evidenciavam a temática deste estudo. A sua realização 

não foi possível, uma vez que a entrevistada demonstrou indisponibilidade. Albarello et 

al. (2005:87), acrescentam, em relação ao guião da entrevista que neste deve constar: 

“os temas a abordar com o objetivo de intervir de maneira pertinente para levar o 

entrevistado a aprofundar o seu pensamento ou a explorar uma questão nova de que não 

fala espontaneamente”. O guião desta entrevista ( ver apêndice IV) , intitulado por “A 

educação ambiental e a  reutilização de materiais nas escolas”, com o objetivo de 

recolher novas informações sobre a educação ambiental e sobre reutilização de 

materiais, apresenta-se dividido pelos seguintes parâmetros: os blocos ou áreas de 

conteúdos curriculares que se pretendiam abordar; os objetivos específicos a 

desenvolver de acordo com o conteúdo do trabalho; os tópicos ou temáticas debatidas; e 

as perguntas de questão aberta.  

Outros instrumentos que foram relevantes para a obtenção de respostas à questão 

de investigação, foram os documentos dos projetos curriculares da instituição. Foi 

também possível recolher alguns dados em relação à instituição e participantes do 

contexto da prática do 1.º CEB.  De acordo com alguns autores, os dados fornecidos por 

estes documentos são considerados secundários e documentais.  

Conforme Marquet, Campenhouudt e Quivy (2019:274) defendem que a análise 

secundária “(…) consiste em utilizar na sua própria investigação material que foi 

recolhido por outros em função de outro objetivo”. Segundo os mesmos autores 

(2019:275), salientam que a análise secundária inclui, “do ponto de vista da fonte, pode 

tratar-se de documentos manuscritos, impressos, (…), oficiais ou privados, pessoais ou 

provenientes de um organismo”. 

Os dados secundários e documentais utilizados nas práticas pedagógicas a 

propósito do presente estudo, foram os seguintes: 

 

Projeto educativo da instituição 

  O projeto educativo da instituição na qual me inseri durante esta prática 

profissional em contexto pré-escolar, foi disponibilizado pela diretora pedagógica. No 

âmbito do tema de estudo, foi-me essencial consultar o documento, no sentido que 
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fornece informações sobre o seu funcionamento. Dentre as diversas informações que o 

documento apresenta, (como por exemplo os recursos humanos, a missão, visão e 

valores, os princípios educativos), estão implícitos, os valores referentes à consciência 

ambiental como a sustentabilidade e a preservação do Planeta, apesar de não referir 

especificamente quais são os esses valores. Pode-se assim concluir que existe uma 

preocupação quer da parte da instituição, como também da parte da educadora, referente 

à sensibilização para a educação ambiental.  

 

Projeto curricular da sala  

O projeto curricular de sala, que foi fornecido pela educadora de infância 

responsável pela sala, foi também importante para o desenvolvimento do trabalho de 

investigação. Uma vez que provia informações relevantes, entre as quais saliento: a 

caracterização dos alunos, os instrumentos de oportunidade de aprendizagem, a 

avaliação e a participação dos pais. Estas informações permitiram-me conhecer melhor 

o grupo com que estava a trabalhar/relacionar. 
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3.Contextos de Intervenção 

 3.1Contexto de Educação Pré-escolar  

3.1.1 A instituição   
 

A prática profissional em contexto pré-escolar foi realizada no Centro Paroquial 

e Social do Salvador (CPSS), que se trata de uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS).  De acordo com o seu site da internet (s/d), “o Jardim de 

Infância surgiu como necessidade de apoio aos bairros carenciados existentes na 

freguesia do Salvador.  Hoje em dia, (…) as principais necessidades prendem-se com a 

importância do desenvolvimento de capacidades e aptidões nos primeiros anos de vida 

da criança, bem como, com a necessidade de apoio à família”. 

Segundo o projeto educativo da instituição (2018-2020:10), “o Centro Paroquial 

e Social do Salvador apresenta cinco respostas sociais, designadamente: Creche, Pré-

escolar, Centro de Atividades de Tempos Livres, Estrutura Residencial para Idosos e 

Lar Residencial para Idosos”. 

De acordo com o mesmo documento (2018-2020:20), a valência do pré-escolar 

constitui-se por: 

• “Duas salas com capacidade para 25 crianças com 3 anos; 

• Duas salas com capacidade para 25 crianças com 4 anos; 

• Duas salas com capacidade para 25 crianças com 5 anos”. 

A Instituição rege-se por vários objetivos. Dos quais salientam-se os seguintes 

(2018-2020: 30): 

• “Respeitar e valorizar as características individuais das crianças, 

aceitando as diferenças, apoiando a aprendizagem e respondendo às suas 

necessidades; 

• Favorecer o desenvolvimento do espírito crítico e a interiorização de 

valores espirituais, estéticos e cívicos; 

• Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança; 

• Despertar a curiosidade e o pensamento crítico”. 
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Foi referido no projeto educativo da instituição que a mesma preconiza o 

desenvolvimento pessoal e social da criança, expedindo para o desenvolvimento de uma 

cidadania consciente sobre a educação ambiental. Pois, este objetivo está de acordo com 

o do documento - Orientações Curriculares para a Educação do Pré-escolar (OCEPE), o 

qual apresenta vários parâmetros de orientação curricular que remetem para a promoção 

da educação ambiental. Assim como salientam Silva. et al. (2016:85), nesse mesmo 

programa das OCEPE: “uma abordagem, contextualizada e desafiadora ao 

Conhecimento do Mundo, vai facilitar o desenvolvimento de atitudes que promovem a 

responsabilidade partilhada e a consciência ambiental e de sustentabilidade. Promovem-

se assim valores, atitudes e comportamentos face ao ambiente que conduzem ao 

exercício de uma cidadania consciente face aos efeitos da atividade humana sobre o 

património natural, cultural e paisagístico”. 

Apesar de que no projeto educativo da instituição não referir especificamente a 

consciência ambiental e a sustentabilidade, no espaço foi revelado uma preocupação 

com esta problemática que afeta o mundo.    

3.1.2 Caracterização do grupo de crianças 
 

Segundo o projeto curricular da turma (2019-2020:1), estabelecido pela 

educadora: “os Salpicos são um grupo de 12 rapazes e 9 raparigas, na sua maioria, com 

5 anos. (…) de referir que o grupo sofreu alterações no início do ano. Saíram cinco 

crianças e entraram outras cinco. Dois rapazes e uma rapariga vindos do grupo de 5 

anos desta instituição, um rapaz vindo de Angola e outro de outra instituição”. 

Tabela 3: Género das crianças da sala dos 5 anos 

 

Género Número de alunos 

 
Masculino 

 
12 

 
Feminino 

 
9 

Total 21 
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Relativamente ao comportamento do grupo de crianças, a educadora mencionou 

que estas são: “saudáveis, curiosas, alegres, energéticas, sempre dispostas para a 

brincadeira, atrevidas, q.b. e com interesses pontuais no trabalho. Uma delas necessita 

de medidas educativas de inclusão, sendo acompanhada pela equipa de intervenção 

precoce” (2019-2020:1). 

A educadora (2019-2020:1), salienta também que em relação ao grupo: “estas 

crianças, já têm a noção de pertença ao grupo, como tal, são amigas dos seus amigos, 

afetuosas/agressivas, e começam a funcionar de forma coesa. Continuam também, regra 

geral, interessadas e participativas, apresentando-me ainda, alguma dificuldade no 

sentido de acalmar a sua ansiedade, que as leva muitas vezes, a desrespeitar as regras 

estabelecidas por todos”. 

3.1.3 Os recursos materiais da sala 
 

Os recursos materiais existentes na sala são os seguintes (2019-2020:2): 

• “Material didático variado e adequado às necessidades das crianças; 

• Material Reutilizável; 

• Brinquedos trazidos de casa; 

• Máquina fotográfica; 

• Projetor de vídeo; 

• Computador”. 

 

Verifica-se que a educadora menciona no projeto curricular que, um dos 

recursos utilizados são os materiais de desperdício, valorizando a reutilização desses 

materiais na dinamização das atividades. Na sala existia uma caixa de cartão, em que se 

colocavam materiais que podiam ser reutilizáveis (revistas, jornais, pedaços de papel ou 

de cartolinas, entre outros), que serviam para forrar a mesa, quando as crianças 

executavam trabalhos manuais, como também para as atividades de recorte e colagem.  

Na dinamização de atividades a educadora também reutilizava materiais, dando 

assim uma nova vida aos mesmos (como por exemplo frascos de vidro, garrafas de 

plástico, tampas de garrafas, entre outros).  É neste sentido de se dar um novo uso aos 

materiais que Silva et all. (2016:49) referem: “pode ainda ser utilizado outro tipo de 
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materiais de uso utilitário ou reutilizáveis (tecidos, cartão, objetos naturais, papéis 

diversos, latas, fios, embalagens, algodão, elementos da natureza, etc.), para serem 

integrados e redefinidos a partir de novas funcionalidades e significados, o que permite 

à criança começar a perceber que a arte e a vida são indissociáveis, (…) incentivando o 

desenvolvimento da capacidade expressiva de cada criança e do grupo”. 

Em relação à organização do espaço e dos materiais da sala de atividades, a 

educadora refere que este “é flexível e faz-se de acordo com as necessidades e evolução 

do grupo pelo que pode sofrer modificações ao longo do ano letivo” (2019-2020:15).  

De acordo com o projeto curricular do grupo (2019-2020:11), “a apropriação do 

espaço pela criança dá-lhe a possibilidade de fazer escolhas, de utilizar materiais de 

diversas maneiras, que por vezes imprevistas e criativas, e de forma cada vez mais 

complexas”. 

Nas diferentes áreas da sala era percetível a utilização de materiais reutilizáveis 

como exemplo boiões de plástico, rolhas de cortiça na área da expressão plástica. “A 

utilização de material reutilizável (caixas de diferentes tamanhos, bocados de canos, 

interior de embalagens, bocados de tecidos, pedaços de madeira, fios, etc.), bem como 

material natural (pedras, folhas sementes, paus) podem proporcionar inúmeras 

aprendizagens e incentivar a criatividade, contribuindo ainda para a consciência 

ecológica e facilitando a colaboração com os pais/famílias e a comunidade” (Silva et al., 

2016:26). 

   Em suma, existe a possibilidade de reutilizar uma diversidade de materiais do 

nosso dia-a-dia. Para que a reutilização se verifique é cada vez mais importante que os 

educadores e os professores a empreguem nas suas salas de aulas.  Pode ser utilizado 

através de representações artísticas, que ajudam as crianças e os alunos a desenvolver 

capacidades na preservação da natureza, da sustentabilidade, mas também o 

desenvolvimento da criatividade. 
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3.2. Contexto de 1º ciclo do Ensino Básico 

3.2.1 A instituição  
 

A prática profissional em contexto de Ensino do 1.º CEB, foi realizada na Escola 

Básica N.º 1 de Santa Maria, em Beja, pertencente ao Agrupamento de Escolas N. º 1 de 

Beja. 

Conforme o Projeto Educativo do Agrupamento (2018-2020:9), “é constituído 

por dez unidades: sete escolas do 1.º ciclo com Jardim de Infância, nas freguesias rurais, 

duas escolas básicas com 2.º e 3.º ciclos onde funcionam dois centros escolares com 

pré-escolar e 1º ciclo e uma escola secundária com 3º ciclo e ensino secundário. A 

Escola Secundária de Diogo de Gouveia é a escola sede do Agrupamento.” 

No que respeita à caracterização dos alunos, “há que referir que muitos alunos 

são provenientes de meios socioeconómicos desfavorecidos, agravados pela atual 

conjuntura local e nacional: emprego precário, elevada taxa de desemprego, famílias 

disfuncionais” (2018-2020:9).  

Em relação ao contexto sociocultural e económico é possível verificar que: “um 

número ainda significativo de alunos é proveniente de agregados familiares que 

apresentam um nível de escolarização relativamente baixo (cerca de 10% de 

pais/encarregados de educação possuem, como habilitação literária, o 4.º ano de 

escolaridade ou escolaridade inferior)” (2018-2020:9). 

 

3.2.2 A turma  
 

A turma na qual se realizou o estágio, frequentava o 4.º ano de escolaridade e era 

constituída por um grupo de 18 alunos, sendo 10 rapazes e 8 raparigas. Com idades 

compreendidas entre os 9 anos e os 13 anos. 

Género Número de alunos 

 
Masculino 

 
10 
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Tabela 4: Género dos alunos da turma do 4º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feminino 

 
8 

Total 18 
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4. Intervenção 
 

Na sequência do processo de investigação para a ação que foi realizado 

delinearam-se objetivos a desenvolver durante a PPII e a PPIII, através dos quais se 

pretendia solucionar a problemática emergente do contexto em estudo. As questões 

levantadas centram-se nas competências que os alunos deverão adquirir, no âmbito da 

educação ambiental, para poderem tomar decisões relacionadas com a proteção do 

ambiente. Para além desse objetivo, e dando continuidade ao trabalho pedagógico 

iniciado pela educadora, a intervenção centrar-se-á na utilização de estratégias para 

desenvolver ações/atividades de sensibilização para a proteção do meio ambiente. 

O planeamento das atividades desenvolvidas teve em atenção os recursos a 

utilizar e as propostas, nas diferentes áreas de conteúdo, baseando-se, sempre, na 

reutilização de materiais. 

 

4.1 Contexto de Educação Pré-escolar 
 

A prática profissional em contexto de educação pré-escolar teve o seu início no 

dia 14 de outubro de 2019 e o seu término no dia 24 de janeiro de 2020. As primeiras 

duas semanas destinaram-se à observação e serviram para a integração na rotina e para 

conhecer o trabalho pedagógico da educadora, assim como o grupo de crianças. 

Após estas semanas iniciou-se o período de intervenção em que foram planeadas 

e implementadas atividades acordadas com a educadora.  

4.1.1 Atividades desenvolvidas  
 

As atividades realizadas no âmbito da temática que se relacionava com a 

sensibilização dos alunos para a proteção do meio ambiente, foram dinamizadas com 

recurso a materiais reutilizáveis. Na tabela que se segue, em forma de quadro-síntese, 

pode-se fazer uma breve leitura dessas atividades. 
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Atividade Materiais 
reutilizáveis 

Aprendizagens 
a promover* 

Resultados 

 
 
 
 
Atividade 
prática – “O 
chuveirinho” 

 

✓ Alguidar 

✓ Garrafas de 

plástico 

 

 

 

 

A;D;E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Atividade prática- "O chuveirinho" 

 
 

 
 
 
 
 Impressão 
com folhas 
secas  

✓ Pratos de 

plástico 

✓ Folhas secas 

✓ Boiões em 

plástico 

 
 
 
 
 

A;B;E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3: Impressão com folhas secas 

 
 
 
 
 
 
 
Construção 
de 
mealheiros  
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Garrafas de 

plástico 

✓ Boiões em 

plástico 

✓ Pratos de 

plástico 

✓ Papel 

 
 
 
 
 
 
 

A;B;E 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

       Figura 4:Construção de mealheiros 
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Tabela 5: Atividades do Pré-Escolar 

 

*Aprendizagens a promover: 

• Formação Pessoal e Social 

A: Desenvolver uma atitude crítica e interventiva relativamente ao que se passa no 

mundo que a rodeia. 

• Educação Artística – Artes Visuais 

B: Desenvolver capacidades expressivas e criativas através de experimentações e 

produções plásticas. 

C: Reconhecer e mobilizar elementos da comunicação visual, tanto na produção e 

apreciação das suas produções, como em imagens que observa.  

• Conhecimento do Mundo 

D: Descrever e procurar explicações para fenómenos e transformações que observa no 

meio físico e natural. 

E: Manifestar comportamentos de preocupação com a conservação da natureza e 

respeito pelo ambiente. 

 

Descrição das atividades 

Para a realização das atividades desenvolvidas, estas foram divididas em 4, onde 

foram adotadas algumas estratégias que foram comuns a todas, independentemente da 

área de conteúdo. 

 
 

 

 

Carimbagem 

com rolhas 

de cortiça  

 

 

 

✓ Rolhas de 

cortiça 

✓ Boiões em 

plástico 

✓ Pratos de 

plástico  

 
 
 
 
 
 

A;B;E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Figura 5: Carimbagem com rolhas de cortiça 

 
 



36 
 

- A divisão da turma em grupos (enquanto um grupo realizava a atividade prática as 

outras crianças distribuíam-se pelas diversas áreas existentes na sala).  

- A criação de diferentes momentos de realização (apresentação dos materiais, 

exemplificação dos procedimentos, execução e discussão dos resultados). 

 

1. Atividade prática– “O chuveirinho” 

A realização desta atividade, teve como principal objetivo consciencializar o 

grupo de crianças em relação à importância da água para o planeta, levando à discussão 

sobre estratégias para reduzir os seus consumos.  

A atividade surgiu no contexto da temática que a educadora estava a 

desenvolver, intitulada “A Água”.  

No sentido de dar continuidade à atuação pedagógica da docente responsável e 

de cumprir os objetivos que se pretendiam alcançar durante a PPII, realizou-se uma 

atividade experimental, - “o chuveirinho”. Este sendo como objetivo o devido consumo 

e poupança da água, pois cabe ao contexto educativo fazer essa sensibilização, tal como 

as próprias OCEPE, referem “o respeito e a valorização pelo meio natural, são ainda 

abordados na área de Formação Pessoal e Social, numa perspetiva de 

corresponsabilização do que é de todos no presente e tendo em conta o futuro. O 

desenvolvimento destes valores articula-se e concretiza-se através de outras áreas (…), 

nomeadamente a Educação Artística e o Conhecimento do Mundo” (Silva et al., 

2016:40). 

A atividade foi introduzida através de um diálogo sobre os cuidados a ter no 

consumo da água, motivando para a sua poupança. Foram levantadas algumas questões, 

como por exemplo, “o que podem fazer para pouparem água nas suas casas? As 

crianças avançaram com sugestões: “não esquecer da torneira aberta enquanto 

escovamos os dentes”; “verificar se as torneiras estão bem fechadas” e “podemos 

aproveitar a água da chuva para lavar o quintal”.  

Após esta introdução, colocou-se a questão “como poupar água durante o 

duche?” e procedeu-se à realização da atividade prática que se processou dando 

cumprimento às estratégias já mencionadas. 
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Apresentação dos materiais: 

• Alguidar com água: 

• Garrafas de plástico, com tampa de roscar, furadas na base. 

Procedimentos: 

• Pôr a água dentro do alguidar; 

• Colocar a garrafa de plástico dentro de água até estar completamente cheia; 

• Roscar a tampa, sem retirar a garrafa de dentro de água; 

• Levantar a garrafa na vertical;  

• Desenroscar lentamente; 

• Voltar a roscar; 

• Desenroscar rapidamente. 

Execução: 

As crianças realizaram, em pequeno grupo, a atividade exemplificada. 

Discussão e registo dos resultados: 

Quando se começa a desenroscar a tampa, o ar entra na garrafa e a água sai pelos 

furos, provocando o “efeito chuveiro”. Se a tampa for desenroscada lentamente sai 

pouca água pelos furos. Se a tampa for desenroscada rapidamente sai muita água pelos 

furos. 

Os resultados foram registados pelas crianças através de desenho do registo e 

estas produções integraram o livro das experiências.  

Durante esta atividade manteve-se um diálogo com as crianças sobre os 

materiais utilizados, tentando concretizar o que é a reutilização e qual a sua importância 

para o meio ambiente. 
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Figura 6: Registo da experiência prática- "O chuveirinho" 

 

2. Impressão com folhas secas  

Esta atividade enquadrou-se no tema outono e está relacionada com a 

problemática, uma vez que os elementos do grupo exploraram um recurso natural, neste 

caso as folhas secas. Esta utilização de materiais naturais, e o contacto com a natureza, 

na perspetiva de Youngs (2011), cit. por Brito (2017:20), “facilita a sensibilização das 

crianças para questões ambientais, nomeadamente no que diz respeito à reutilização de 

materiais”. Seguindo a mesma linha de pensamento, Teixeira (2020:127), salienta a 

importância de: “se pensar, na natureza, quando os ramos ou as folhas das árvores caem 

na floresta não são desperdício: são um recurso”.  

As folhas secas das árvores, assim como outros elementos naturais, muitas vezes 

estão próximos das instituições e podem ser reutilizados para atividades educativas, 

tornando estas tão ou mais criativas, e ao mesmo tempo poupa-se nos custos de 

aquisição de materiais fabricados. Youngs (2011), cit. por Brito (2017:20), descreve as 

seguintes vantagens para as crianças brincarem com materiais naturais: “o acesso 

gratuito”; “estímulo à imaginação” e “fuga à televisão e computador nos dias de hoje as 

crianças dedicam grande parte do seu tempo livre”.  
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Esta técnica de impressão com folhas secas, integra-se na área das artes visuais e 

cumpriu as etapas: 

Apresentação dos materiais: 

• Caixa de cartão com folhas secas recolhidas pelas crianças; 

• Pratos de plástico; 

• Pincéis; 

• Boiões de plástico com tintas de várias cores; 

• Folhas de papel A3. 

Procedimentos: 

• Retirar da caixa as folhas que escolhem para fazer a impressão; 

• Colocar tinta num dos lados das folhas secas (utilizando pincel ou a tinta do 

prato); 

• Pôr o lado pintado da folha seca sobre a folha A3 e pressionar; 

• Retirar a folha utilizada para a impressão. 

Execução: 

As crianças realizaram, em pequeno grupo, a atividade exemplificada. 

Discussão e registo dos resultados: 

Durante esta atividade manteve-se um diálogo com as crianças sobre os 

resultados obtidos e surgiram algumas interpretações que eram atribuídas ao produto 

final, por exemplo “é uma tartaruga, um peixe, um ouriço, um monstro etc”. 

O facto do grupo ter formado estas associações sobre as pinturas da técnica da 

impressão das folhas secas, assim como, ter atribuído significados às brincadeiras que 

geravam enquanto recolhiam folhas, tem diversos benefícios para um bom 

desenvolvimento cognitivo, assim como refere Dewey (2002), cit. por Paulino 

(2017:47), “ao favorecer o contacto com o mundo natural, que impulsiona a descoberta, 

através da ação e da experimentação as crianças interagem e comunicam as suas 
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aprendizagens, já que essa descoberta lhes oferece múltiplas experiências e amplia o 

conhecimento”.  

 

3. Construção de mealheiros 

A atividade foi relacionada com o Dia Nacional do Pijama (dedicado às crianças 

que não têm uma família), que foi comemorado no dia 20 de novembro. De entre os 

vários conteúdos educativos que o sítio do “Mundos de Vida” apresenta para as escolas 

trabalharem com as crianças de modo a comemorar-se este dia, a atividade “Construção 

de mealheiros” foi uma das selecionadas para se dinamizar com o grupo. Os mealheiros 

teriam a finalidade de serem entregues numa instituição de acolhimento de crianças, 

com doações feitas pelos familiares dos elementos do grupo.  

A presente atividade “construção de mealheiros” permitiu alertar o grupo para a 

utilização de materiais reutilizáveis de modo a sensibilizar em relação à proteção do 

meio ambiente e foi desenvolvida em diferentes momentos: 

Apresentação dos materiais: 

• Garrafas de plástico com uma ranhura; 

• Boiões de plástico com tintas; 

• Materiais diversos reutilizáveis (tecidos, papeis, lãs, fios. etc.);  

• Pincéis;  

• Tesouras; 

• Cola. 

Procedimentos e execução: 

• Decorar livremente as garrafas utilizando os materiais disponibilizados. 

Resultados: 

Após a realização dos mealheiros, cada criança levou o seu para casa, 

permitindo mostrar o trabalho desenvolvido aos seus familiares, e utilizando para trazer 

as doações para a campanha do dia do pijama (ver figura 4). 
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O facto de se utilizar recursos reutilizáveis ou naturais traz também benefícios 

económicos, para além dos ambientais, pois faz com que não seja necessário, crianças e 

educadores recorrerem a gastos monetários para a aquisição de materiais e, 

consequentemente, para a dinamização de atividades educativas. 

  

4. Carimbagem com rolhas de cortiça 

Esta atividade foi desenvolvida também com o objetivo de promover a 

reutilização de materiais, neste caso, as rolhas de cortiça que serviram como técnica de 

carimbagem numa imagem. 

No contexto da exploração da história infantil “O Pedro e o Lobo Mau”, 

surgiram várias atividades, sendo que, a carimbagem com rolhas de cortiça enquadra-se 

no tema do objeto de estudo.  

A proposta consistiu na utilização dessa técnica de artes visuais para colorir as 

imagens relacionadas com a história. 

Tal como nas atividades anteriores, a carimbagem foi desenvolvida em pequenos 

grupos e a sua concretização começou pela apresentação dos materiais: 

• Rolhas de cortiça; 

• Boiões de plástico com tintas de várias cores; 

• Pratos de plástico; 

• Imagens de elementos da história. 

Procedimentos: 

• Escolher a imagem; 

• Colocar tinta num dos lados da rolha (utilizando pincel ou a tinta do prato); 

• Carimbar dentro da imagem. 

Execução: 

As crianças realizaram, em pequeno grupo, a atividade exemplificada. 

Discussão e registo dos resultados: 
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Os trabalhos produzidos ficaram expostos num painel da sala, o qual apresentava outros 

trabalhos realizados no âmbito da história “O Pedro e o Lobo Mau”. 

 

4.2 Contexto de 1.º Ciclo do Ensino Básico  
 

A prática profissional III em contexto do 1.º Ciclo do Ensino Básico teve início 

no dia 18 de fevereiro de 2020 e, como já foi referido, foi interrompida no dia 13 de 

março, com o encerramento das escolas. Esta interrupção ocorreu devido à pandemia do 

vírus Covid-19 que se expandiu pelo Mundo. O ensino deixou de ser presencial e 

começou a ser à distância (E@D). Verificou-se assim, a necessidade de uma adaptação 

do ensino ao contexto que se estava a vivenciar.  

No sentido de adaptar o estágio a este contexto foi decidido pela equipa de 

acompanhamento de PPIII que deveriam ser realizadas propostas de atividades que 

englobassem as diferentes áreas disciplinares. As mesmas deveriam ser apresentadas 

através de vídeos sustentados num guião previamente elaborado.  

Para dar continuidade ao processo de investigação-ação iniciado na PPII acordou-

se que uma das propostas de atividades deveria inserir -se na temática em estudo.  

Nesse sentido, optou-se por se apresentar uma proposta de atividade que é a 

utilização da pasta de pastel para modelar. Recorreu-se à elaboração de um vídeo onde 

estavam representadas as várias etapas desse processo. 

Para a elaboração do vídeo foi construído um guião de suporte que incluía uma 

apresentação do conteúdo (o tema/título, os objetivos, a duração e a data), assim como, 

uma descrição dos recursos utilizados, da sua execução e algumas considerações finais.   

Realizou-se um segundo vídeo, e a temática tratada foi as frações equivalentes, 

em que se pretendeu representar os números racionais não negativos na forma de fração 

permitindo obter-se uma fração equivalente. A construção do recurso material utilizado 

no vídeo- pião das frações, foi feita com materiais reutilizáveis. 
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4.2.1 Atividades do 1.º CEB  

Tabela 6; Atividades do 1º Ciclo do Ensino Básico 

 

*Aprendizagens essenciais: 

• Educação Artística – Artes Visuais 

A: Integrar a linguagem das artes visuais, assim como várias técnicas de expressão 

(escultura) nas suas experimentações: físicas. 

B: Experimentar possibilidades expressivas dos materiais (pasta de modelar) e das 

diferentes técnicas, adequando o seu uso a diferentes contextos e situações. 

Figura 7: Construção do pião das frações 

Atividade Materiais Aprendizagens 
Essenciais 

Resultados 

 
 
Construção 
de um pião 
utilizando 
materiais 
reutilizáveis  

✓ Garrafa de 

plástico 

✓ Caixa de 

ovos 

✓ Tecido 

 
 
 
 
 

C;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Modelagem 
com pasta 
de papel 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Jornal 

✓ Alguidar 

✓ Toalha de 

mesa de 

plástico 

✓ Cartão 

✓ Conchas 

✓ Palitos  

✓ Rolos de 

papel 

higiénico 

 
 
 
 
 
 

A; B; C;D; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8:Modelagem com pasta de papel 
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C: Escolher materiais de acordo com a intenção expressiva das suas produções 

plásticas. 

• Estudo do Meio 

D: Reconhecer e valorizar o património natural 

4.2.1 Atividades desenvolvidas em situação de prática simulada 
1. Modelagem com pasta de papel  

Link do vídeo: https://drive.google.com/drive/folders/1ddef824IxIGzG-

oA90rM7w_KBcqr4Bup?usp=sharing  

O principal objetivo desta atividade foi ensinar os alunos a fazer pasta de papel e 

a explorar a plasticidade da pasta, modelando usando as mãos, e incentivar para a 

redução do consumo de papel protegendo assim o meio ambiente. De acordo com o 

manual do professor, A Novo Verde- Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens 

(2016: 9), “a utilização de pasta de papel reciclada evita o abate de milhares de 

árvores”. Torna-se cada vez mais importante que exista uma consciencialização para o 

uso do papel. O ser humano ao reciclar e reutilizar o papel poderá prevenir a destruição 

de florestas, problemas ambientais como por exemplo a destruição de habitats, a erosão 

dos solos e a poluição existente para o fabrico do papel. 

Para além desta atividade trazer benefícios para o ambiente e desenvolver uma 

consciência ecológica nos alunos, o manuseio da pasta de papel também desenvolve 

habilidades criativas, assim como refere Fernandes (2017:20), “o recurso de vários 

materiais como a pasta de papel (…) proporciona à criança o contacto com diferentes 

texturas e consistências que irão promover, testar e evoluir as suas aptidões para 

realizarem na área específica das artes visuais”.  

Etapas da elaboração e utilização da pasta de papel 

1º momento- Fazer pasta de papel 

 Apresentação dos materiais:  

• Folhas de jornal; 

•  Alguidar; 

• 1 litro de água; 

https://drive.google.com/drive/folders/1ddef824IxIGzG-oA90rM7w_KBcqr4Bup?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ddef824IxIGzG-oA90rM7w_KBcqr4Bup?usp=sharing
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•  Cola branca;  

• Toalha de mesa de plástico; 

•  Colher de pau; 

•  Jarro medidor para medir um litro de água. 

 

 

 

 

 

 

          Figura 9: Materiais usados na pasta de papel 

 

Procedimentos: 

• Rasgar pedaços de jornal para o alguidar. 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 10: Rasgar jornais em pedaços 

• Acrescentar água até cobrir o jornal (deixar um dia de molho); 

•  Retirar o excesso de água (formando bolas com a pasta e espremendo-as); 

• Dissolver as bolas com as mãos; 

• Acrescentar cola branca e mexer até dar consistência à pasta; 
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Figura 11: Acrescentar cola branca ao jornal demolhado 

• Modelar objetos. 

Resultado final: 

A pasta de papel. 

                                

 

 

 

 

                                       Figura 12: Pasta de papel 

 

2ª momento- modelagem com pasta de papel  

Apresentação dos materiais: 

• Cartão; 

•  Conchas; 

• Palitos para a estrutura; 

• Tesoura; 

• Pincéis;  

• Tintas; 

• Cola; 
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• Rolos de papel higiénico;  

• Prato para modelar à laranjeira; 

•  Copo para misturar as cores.  

 

 

 

 

 

 

                            

               Figura 13:Materiais usados para a construção da laranjeira 

 

Procedimentos: 

•  Recriar uma laranjeira através da modelagem de pasta de papel; 

• Recortar um pedaço de cartão e colar na árvore, formando uma base; 

• Pintar a base e a árvore (tronco e copa); 

 

 

   

Figura 14:Pintar o tronco da laranjeira                              

                                                                                              Figura 15:Pintar  a copa da laranjeira 
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• Desenhar laranjas em rolos de papel higiénico e colorir os frutos; 

• Recortar os desenhos das laranjas e colar nas laranjeiras. 

                                   

Resultado final: 

Construção de uma árvore utilizando a pasta de papel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 16: Construção da laranjeira 

 

A opção de apresentar este vídeo está relacionada com a temática em estudo e 

propõe-se a sensibilizar e a motivar as crianças para a reutilização do papel e ao mesmo 

tempo chamar a atenção para as necessidades de proteger o meio ambiente. A escolha 

da área das artes visuais esteve na base de procurar desenvolver as competências 

artísticas das crianças. 

O vídeo acabou por não ser colocado em prática devido as condicionantes 

existentes. 
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2. Construção de um pião de frações  

Etapas da elaboração do pião de frações 

Materiais: 

• Garrafas de plástico; 

• Caixa de ovos; 

• Tecidos; 

• Folhas de papel brancas; 

• Tesoura; 

• Cola; 

•  Canetas de feltro. 

Procedimento: 

• Furar, com o auxílio da tesoura, a base da caixa de ovos (com dois furos) e a 

base das garrafas de plástico (cada garrafa com um furo); 

• Passar o tecido pelos furos das garrafas e pela caixa de ovos e amarrar; 

• Desenhar e recortar retângulos em folha de papel; 

• Escrever uma fração em cada retângulo recortado; 

• Colar os retângulos com as frações nas garrafas e na caixa de ovos. 

Resultados: 

 O pião das frações. 
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                                        Figura 17:Pião das frações 

Este material foi utilizado na área disciplinar de matemática na lecionação do 

conteúdo frações numéricas. 

 

Reflexão/avaliação de intervenção em Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo  
 

  Durante o período das práticas profissionais recorreu-se a materiais reutilizáveis 

na dinamização das atividades. Estes recursos são de diferentes tipos, tais como o 

plástico, o cartão/papel, e o tecido, etc. Esta variedade de materiais utilizados nas 

atividades possibilita a perceção de que quase todos os recursos podem ser reutilizados.  

De seguida, será efetuada a análise do gráfico referente ao número de vezes que 

os materiais reutilizáveis foram aplicados nas atividades já referidas neste relatório 

final, referente ao Pré-Escolar (atividade prática” O Chuveirinho”, impressão com 

folhas secas, construção de mealheiros e carimbagem com rolhas de cortiça). 
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Gráfico 1: Quantidade de materiais reutilizáveis nas atividades do Pré-Escolar 

 No gráfico pode-se observar que foram utilizados em maior predominância 

materiais que são constituídos por plásticos, em que se destacam o alguidar, as garrafas, 

os pratos, os boiões e o copo. Nestas atividades foram utilizados poucos recursos 

naturais, que também deve ser valorizado e usado em contexto de sala, salientando-se 

apenas a utilização de folhas secas. Do mesmo modo foi usado apenas uma vez papel. 

Posteriormente, será efetuada a análise do gráfico referente a quantidade de 

vezes que cada material foi empregue na realização das atividades em contexto de 1º 

Ciclo do Ensino Básico. Este gráfico refere-se às seguintes atividades (construção de 

um pião e modelagem com pasta de papel). 
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Gráfico 2: Quantidade de materiais reutilizáveis nas atividades do 1º Ciclo do Ensino Básico 

No 1º Ciclo do Ensino Básico privilegiou-se, da mesma forma, os materiais 

reutilizáveis. Contudo, devido ao facto de não ter sido possível intervir presencialmente, 

as atividades planeadas no âmbito da temática em estudo, foram em número diminuto 

(duas). Daí que, tal como se pode verificar no gráfico 2, a quantidade de vezes que cada 

material é utilizado é a mesma, ou seja, é empregue uma vez. Neste grau de ensino 

foram utilizados materiais de plástico (as garrafas, a toalha e o alguidar), materiais 

naturais (conchas), de cartão/papel (caixa dos ovos, o cartão, o jornal e os rolos de papel 

higiénico), o tecido e a madeira (palitos).  

Nestes graus de ensino é fundamental privilegiar a reutilização de materiais e a 

reciclagem. Deve-se implementar medidas que promovam boas práticas ambientais nas 

escolas. Os professores e os educadores devem ser um orientador (exemplo) para as 

crianças/alunos no desenvolvimento das competências ambientais. 
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Considerações finais  
 

   As iniciações às práticas profissionais em contexto de Pré-Escolar e de 1º Ciclo 

do Ensino Básico possibilitaram pôr em prática os conhecimentos e aprendizagens de 

ensino que adquirimos ao longo da licenciatura e do mestrado, assim como a 

implementação de metodologias de ensino que aprendemos. 

Considero que estas práticas profissionais foram enriquecedoras, aprendi a 

interagir melhor com o docente cooperante, com os alunos e as crianças, apesar das 

dificuldades que foram manifestadas e identificadas no decurso das práticas 

profissionais. Com estas práticas também atingi novos conhecimentos, compreendi que 

se deve privilegiar a opinião das crianças e dos alunos, fomentar o espírito crítico, a 

criatividade, a autonomia das mesmas, a implementação das atividades tem que ser 

criativa, para que seja estimulante e significativa a aprendizagem dos alunos. Saliento 

que este percurso foi essencial para o aprendizado da estagiária.  

A prática do 1º Ciclo do Ensino Básico foi diferente dos outros anos, visto que a 

mesma normalmente ocorre em contexto escolar, mais especificamente com uma turma 

e com um professor cooperante. Mas, devido à pandemia/vírus do covid-19 existiu uma 

adaptação desta prática ao contexto que se estava a vivenciar. Esta circunstância 

permitiu entender que os educadores e os professores têm de ter a capacidade de se 

adaptar à realidade, e que a educação e a sociedade estão em contínua mudança. Por sua 

vez, os profissionais da educação estão em constante formação, de modo a estarem 

atualizados sobre a realidade emergente da educação. 

Em suma, e em relação ao relatório final, destaco a relevância desta 

problemática que emergiu do contexto de prática profissional, e em que se ressalta a 

importância da formação e consciencialização dos alunos, das crianças, e dos adultos 

para a proteção do planeta. 
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Apêndices 
 

Apêndice I:  Grelha de observação  

Momentos  Descrição  

 
 

 

 

Separação de materiais – ao longo da prática. 

 

 
Após a realização das atividades individuais, as crianças limpavam e arrumavam a sala 

colocando os excedentes dos materiais nos ecopontos existentes, de forma a reutilizá-los 

evitando o desperdício de recursos.  

Após a realização das atividades diárias, a educadora solicitava a duas crianças da sala para 

irem com a auxiliar da ação educativa despejar os ecopontos num outro maior que existe na 

instituição. Os ecopontos mais utilizados foram o amarelo e o azul, visto que se utilizavam 

poucos objetos de vidro. Na sala também existe um pilhão para recolha de pilhas, sendo que 

as pilhas não são reutilizadas na realização de atividades devido ao facto de possuírem 

metais pesados, como mercúrio, que pode ser prejudicial para o organismo.  

Constata-se assim que o grupo sabe realizar a separação dos materiais.  
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Apresentação dos materiais utilizados para a 

construção de caixas (para guardar objetos) com 

rolos de papel (higiénico ou de cozinha) – 29 de 

novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A educadora iniciou esta atividade com um diálogo em grande grupo, em que mencionou 

quais os materiais que seriam utilizados. Os materiais citados eram reutilizáveis, dos quais 

saliento os rolos de papel. Também explicou o processo de realização dessa atividade, em 

que os rolos de papel seriam o material base. Com a realização desta atividade a educadora 

demonstrou novamente a sua sensibilidade para a educação ambiental e para a 

sustentabilidade.   

Estas caixas foram vendidas no Mercado de Natal que se realizou na instituição, de forma a 

adquirir dinheiro para a viagem de finalistas que a turma iria realizar nas férias da Páscoa.  

Para além da vertente económica, também permitia demonstrar que se pode realizar e 

construir objetos com materiais reutilizáveis. 

 

 

  

Realização da prenda de Natal para oferecerem 

aos pais – 10 de dezembro de 2019. 

 

No dia da realização desta atividade as crianças visualizaram e escolheram uma imagem de 

um presépio que gostavam. Posteriormente a imagem desse presépio foi copiada para papel 

autocolante preto e os elementos do grupo recortavam o presépio pretendido. De seguida, o 

presépio foi colado no frasco que as crianças trouxeram de casa e o mesmo foi decorado 

com rafia. Por fim, foi colocada uma vela dentro do frasco. 
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Apêndice II - Grelha de registo dos materiais reutilizáveis  
 
 

 

 

 

 

 

Áreas Materiais reutilizáveis 

Conhecimento, planeamento, 

avaliação, discussão-tapete 

✓ Molas de roupa 

Casinha e trapalhadas ✓ Roupas e outros adereços (malas, 
sapatos, lenços etc.) já usados 

 

Artes visuais ✓ Boiões em plástico 
✓ Pratos de plástico 
✓ Fios, lãs, cordas 

✓ Rolhas 
✓ Tampas 

Biblioteca ✓ Revistas 
✓ Folhetos 

✓ Caixas de papel 

Ciências ✓ Materiais de uso comum (frascos, 
garrafas, espátulas, colheres etc.) 

✓ Recipientes de plástico  
 

 
 

Nota: Na sala encontravam-se os ecopontos (verde, azul e amarelo e o pilhão) 
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Apêndice III- Planificação diária 
 

Momentos Atividades Recursos Tempo 
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Apêndice IV- Guião da Entrevista à educadora da sala  
 
 
Tema:  A educação ambiental e a reutilização de materiais nas escolas.  

Objetivo:  Recolher novas informações sobre educação ambiental e sobre reutilização de materiais. 

 

Blocos Objetivos específicos  Tópicos  Formulário de perguntas  

 

Bloco I 

Legitimação da entrevista 

e motivação do 

entrevistado. 

 

 

-Legitimar a entrevista; 

-Motivar o entrevistado. 

 

-Informação da entrevista ao 

entrevistado; 

-Importância da participação do 

entrevistado; 

-Confiança; 

-Confidencialidade. 

-Informar o entrevistado sobre a temática da 

entrevista, bem como, os seus objetivos; 

-Sublinhar a importância da participação do 

entrevistado para a realização do trabalho; 

-Desenvolver um clima de confiança e empatia; 

-Assegurar a confidencialidade e o anonimato das 

informações prestadas; 

-Informar que, posteriormente, poderá ver a 
transcrição da entrevista.  
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Bloco II 

Perfil/percurso 
profissional do 
entrevistado. 

-Averiguar qual a 

formação profissional do 

entrevistado; 

-Averiguar a quantidade de 
anos de serviço. 

-Formação inicial; 

-Anos de serviço. 

-Anos de serviço no agrupamento. 

-Qual a sua formação? 

-Há quantos anos exerce a profissão? 

-Há quantos anos trabalha nesta escola?  

 

 

 

Bloco III 

Educação ambiental em 
contexto de sala 

 

-Considerar a importância 

da educação ambiental; 

-Verificar a existência de 

atividades relacionadas 

com a educação ambiental; 

-Certificar a existência de 

projetos relacionados com 

o ambiente. 

 

 

-Importância da educação 

ambiental; 

-Atividades na área da educação 

ambiental; 

-Projetos na área do ambiente. 

-Como define a educação ambiental? 

-Pensa que é importante que a educação ambiental 

seja abordada nas escolas? Porquê? 

 -Desenvolve atividades que promovem a 

sensibilização para a educação ambiental? 

 -Quais são as atividades que promovem a 

educação ambiental? 

-Considera que a turma já manifestou 

consciencialização para com o ambiente? 

-Já realizou projetos relacionados com o 

ambiente? 
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Bloco IV 

Materiais reutilizáveis na 
sala 

 

-Verificar a importância da 

reutilização de materiais; 

-Confirmar a reutilização 

de materiais é feita; 

-Certificar que existem 

materiais reutilizáveis na 

sala. 

 

 

-A reutilização de materiais na 

prática educativa; 

-Materiais reutilizados existente na 

sala. 

-Considera importante a reutilização de materiais?  

-Acredita que a reutilização de materiais poderá 

ajudar a criar uma maior consciencialização, nas 

crianças para a preservação da Ambiente? 

-Na sua prática educativa privilegia os materiais 

reutilizáveis? 

-Quais os materiais reutilizáveis que utiliza com 

mais frequência?  

-Na sala existem materiais reutilizáveis? 

 

Bloco V 

Finalização da entrevista 

 

-Agradecer a ajuda 

prestada. 

 

 

-Agradecimento da ajuda prestada. 

- Que outro contributo gostaria de acrescentar ao 

seu testemunho? 

-Obrigada pela sua disponibilidade e por facultar 
toda essa informação. Tem um peso/contributo 
bastante significativo para o meu trabalho.  


