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Resumo 

 

Atualmente o Planeta enfrenta uma crise ambiental que é resultado da constante exploração 

dos recursos e produção de bens materiais, fortalecendo o ciclo do consumo gerador de 

resíduos. A problemática faz-se sentir tanto ao nível das alterações climáticas como pelo 

aumento da adesão aos movimentos ativistas contra o consumo excessivo. Medidas são 

estabelecidas em países de todo o mundo numa tentativa de travar a crise ambiental, sendo 

conferida grande importancia à educação para a alertar os cidadãos de amanhã sobre o 

ambiente.  

O presente documento visa ilustrar o modo como a educação pode trabalhar a problemática de 

forma a responder à questão problema, que analisa a possibilidade de aproveitamento de 

resíduos descartáveis como recurso pedagógico através da reutilização. Embora seja notório o 

trabalho desenvolvido no ambiente escolar, a sensibilização das famílias mostra-se 

insuficiente, pelo que a coscientização para práticas sustentáveis é uma das linhas orientadoras 

desta investigação. Desta forma, foi desenvolvida uma ação que proporcionasse o entusiasmo 

e a motivação face a atividades pró ambiente, possibilitando uma intervenção reflexiva com 

vista a despertar o pensamento crítico e sustentável.  

 

Palavras chave: Educação ambiental; problemas ambientais; consumo consciente; 

sensibilização; materiais recicláveis no ensino. 
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Abstract 
 

The Planet has been facing an environmental crisis that is the result of constant exploration of 

resources and production of manufactured products, reinforcing the cycle of consuming and 

producing waste. The problematic is reflected by the climat change and the increase of activist 

movements against the excessive consumption. Not only has been laid down arrangements 

worldwide as a way of stopping the crisis, but also great importance has been given to education 

in order to alert for the future.  

This document was written with the porpuse of showing how education can work with the 

problematic, which analyzes the possibility of using disposable waste as a pedagogical resource 

through reuse. Although the work carried out in a school environment is notorious, the 

knowledge amongst families is insufficient, so raising awareness of sustainable practices is one 

of the guidelines of this investigation. To summarize, activities were developed in order to 

provide enthusiasm and motivation with pro-environment activities, enabling a reflective 

intervention with the purpose of awakening critical and sustainable thinking. 

 

Keywords: Environmental education, recyclable materials in teaching; environmental 

problems; conscious consumption.  
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Introdução 
 
As aprendizagem são essenciais no desenvolvimento do ser humano uma vez que promovem 

intencionalmente a capacidade de aprender (Martins, 2017). O processo ocorre ao longo da 

vida e encontra-se em constante alteração, uma vez que o mundo atual coloca desafios à 

educação com questões relacionadas com a inovação, criatividade e sustentabilidade.  

Diáriamente são produzidas toneladas de resíduos em Portugal e no mundo, que tem como fim 

os aterros, onde apenas uma reduzida percentagem reciclada (Eurostat, s/d). Verifica-se ainda 

uma cresente adesão aos movimentos ativistas pró ambiente, que têm atingido cada vez mais 

os mais jovens (Reis, 2021). Por conseguinte, este documento resulta de um estudo que tem 

como linha orientadora a transversalidade dos materiais recicláveis no ensino e possibilidades 

de aproveitamento como recursos pedagógicos.  

Dividido em três capitulos, este  surge como resultado de Práticas Profissionais desenvolvidas 

com alunos em idade pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, sendo estas orientadas face à 

situação ambiental atualmente vivida.   

A revisão da literatura surge no primeiro capítulo, estabelecendo ligações entre a problemática 

dos resíduos e o modo como o consumismo vem a influenciar a situação do ambiente. Para 

além do referido, outro aspeto tratado liga-se ao pensamento educativo e ao modo como atua 

sobre a estão e sensibiliza as famílias.  

O segundo capítulo expõe a investigação desenvolvida. Neste são descritos os ambientes 

contactados e os recursos disponíveis, e são citadas as metodologias utilizadas para o 

desenvolvimento deste documento.  

No terceiro capítulo é descrito o processo de intervenção, onde a prática educativa era orientada 

pelos objetivos mencionados por meio de atividades didáticas. As metodologias que aqui são 

contempladas surgem tanto ao longo deste capítulo como em apêndice, através da exposição 

dos resultados obtidos ao longo da investigação. 

Desta forma, com vista a desenvolver o estudo aqui identificado foram definidos objetivos que 

visam conhecer o trabalho da escola como agente sensibilizador para os problemas ambientais, 

a par de compreender a valorização dos resíduos como materiais capazes de gerar recursos 

pedagógicos. Uma vez que o aluno é a ponte que liga a escola à família (Sousa e Sarmento, 
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2010), o trabalho desenvolvido no ambiente educativo vem a refletir-se no seio familiar  através 

da alteração do comportamento, com o ato de sensibilizar as famílias para o consumo 

consciente de plástico e o uso de materiais reutilizáveis.  

Neste seguimento, o trabalho sobre os mesmos tem como finalidade responder à questão 

problema que indaga a possibilidade de aproveitamento de resíduos descartáveis como recursos 

pedagógico. Para além dos objetivos gerais anteriormente citados, este foi desenvolvido com 

vista a promover o crescimento pessoal através do contacto com a prática educativa, onde o 

aprendiz é o elemento principal no processo de aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

 

1. Revisão da Literatura 

 

1.1. O ambiente e a sociedade 
 

É de conhecimento geral que a sociedade se encontra em constante alteração, devendo-se ao 

facto da evolução diária das diversas ciências que envolvem o ser humano no seu quotidiano. 

Sendo o cidadão de amanhã as crianças de hoje, é de extrema importância a preparação das 

mesmas para o futuro. Com a necessidade de adaptação do ser humano, cada vez maior face à 

modificação do ambiente em que está inserido, os documentos orientadores da educação visam 

a orientação da ação do professor, partindo da idade pré-escolar e atingindo os mais variados 

níveis de ensino. Martins et al. (2017), afirma que: 

“a escola, enquanto ambiente propício à aprendizagem e ao desenvolvimento de 
competências, onde os alunos adquirem as múltiplas literacias que precisam de 
mobilizar, tem que se ir reconfigurando para responder às exigências destes tempos de 
imprevisibilidade e de mudanças aceleradas” (p.7). 

 
Neste sentido, a educação de forma geral visa o desenvolvimento de aprendizagens no alunos 

a vários níveis, com vista a proporcionar a estes uma evolução com base em aprendizagens 

significativas, onde haja a possibilidade de formar cidadãos autónomos, responsáveis e ativos 

(Martins, 2017).  

 

1.1.1.  A produção de resíduos 
 

Embora a ação do ser humano na natureza deixe sempre evidências, nas últimas décadas o 

planeta tem vindo a sofrer mais e de forma mais intensa com a produção constante de resíduos. 

Segundo  a alínea a) do artigo 2º do Decreto-Lei nº 152/2002 de 23 de maio, a definição de 

resíduo corresponde a “quaisquer substâncias ou objectos de que o detentor se desfaz ou tem 

intenção ou obrigação de se desfazer”.  

Com o passar do tempo e com o surgimento das tecnologias de ponta, o mundo modificou-se, 

fazendo com que  as alterações fossem sentidas pelos cidadãos e pelo comércio, que aumentou 

de forma maciça em resultado do aumento significativo de indústrias (Lebow, 1955; Oliveira 
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e Moura, 2017).  O consumo exacerbado é  muitas vezes apontado como umas das causas da 

insustentabilidade; o seu crescimento impulsiona as pessoas a comprarem cada vez mais e 

indiscriminadamente (Carmona e Bacinello, 2019).  

 

 

1.1.2.  A necessidade do consumo 
 

Visto como a principal doutrina do capitalismo contemporâneo, o consumismo é visto como 

um estilo de vida. Lebow (1955) defende que cada vez mais o ciclo do consumo se repete, 

sendo composto por fases como a compra, o uso e o descarte ocorram de forma mais rápida e 

intensa. 

Considerada uma questão que vai além do aspecto financeiro, o consumismo e a necessidade 

de aquisição de bens materiais são nos dias de hoje estudados por ciências como a sociologia 

e a psicologia. O termo felicidade surge associado a diferentes sinónimos, sendo um deles a 

prosperidade exterior e material (Aristóteles, 1985). Esta por sua vez, face às mais diversas 

adversidades  do cotidiano é alimentada por uma ânsia de consumo como ilustrado por vários 

autores (e.g. Pinheiro, Freitas & Gerhard, 2020; Scott et.al., 2020). 

No que diz respeito aos problemas ambientais, é de afirmar que a situação tende a agravar-se 

cada vez mais com o aumento do consumo não consciente, e com o constante descarte de 

materiais ditos resíduos. Jacobi (2005) defende que a  produção em massa de objetos e 

artefactos com as mais diversas utilidades é cada vez maior, sendo inversamente proporcional 

ao seu tempo de utilização, resultando em graves consequências para o planeta.  
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1.2. A Problemática dos resíduos  
 

Face à constante alteração das necessidades do ser humano, é de esperar também um aumento 

na quantidade de elementos que são substituídos e consequentemente descartados. Segundo  a 

alínea b) do artigo 2º do Decreto-Lei nº 152/2002 de 23 de maio, a resíduos urbanos 

correspondem aqueles provenientes das habitações que, segundo a alínea a) do artigo 8º devem 

ser depositados em aterros municipais ou multimunicipais. Desta forma, reforça-se a 

importância de conferir diferentes aplicações a estes resíduos em detrimento do depósito em 

aterros. Desta forma, é possível verificar a promoção da reciclagem, promovendo a 

sustentabilidade. O gráfico esboça a situação da taxa de reciclagem dos países da União 

Europeia num período compreendido de 2004 a 2019, sendo de destacar que  Portugal 

apresenta neste período, um aumento aproximado de 15% no que diz respeito à reciclagem. 

 

 
Gráfico 1- Taxas de reciclagem de resíduos municipais na Europa por países. Fonte: https://www.eea.europa.eu/ims/waste-

recycling-in-europe 

 

Analisando a atual situação ambiental e, atendendo aos impactos da ação do ser humano no 

futuro, a Comissão Europeia (2020) visa o estabelecimento de medidas com vista a reduzir os 

danos socioambientais de forma estratégica e imediata, assegurando a sustentabilidade dos 

produtos, promover o conheicomento dos consumidores, redução da produção de resíduos e 

potencializar a circularidade nos setores industriais.  

Assim, espera-se para além do prolongamento da vida útil de um determinado objeto, a redução 

da produção e consumo de materiais de utilização única através da conscientização. Segundo 

Azevedo (s/d) no Portal eCycle, o plástico possui um período de composição superior a 400 

anos. Para além deste, são outros os materiais que deixam de ter interesse, e que acabam 

contribuindo para a degradação dos ecossistemas.  
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No que toca ao papel, Dobre (2019) afirma no blog DataScope (https://datascope.io/pt/blog/) 

que, para a obtenção de uma tonelada de papel são necessários 115.000 litros de água e cerca 

de 17 árvores. A situação não é diferente quando se refere às indústrias têxteis, tanto pelo 

consumo de recursos como pelo descarte do mesmo. Face a grande importância atribuída às 

tendências de vestuário, Ditty (2015) cita um quadro onde afirma que  o lixo têxtil será um dos 

grandes problemas para o ambiente devido ao elevado ritmo de repetição do ciclo do consumo. 
Verifica-se uma concordância entre Ditty (2015) e Jacobi (2005) que defendem a adoção de 

um pensamento ligado aos hábitos sociais face à conscientização para as boas práticas 

ambientais. 

Desta forma, segundo a Comissão Europeia (2020), a transição para a economia circular será 

sistémica, profunda e transformadora tanto a um nível nacional, como internacional, fazendo-

se sentir cada vez mais tendo para isso, desenhado já  um plano de ação para o futuro, onde 

haja uma relação entre agentes económicos, os consumidores, os cidadãos e as organizações 

da sociedade civil. 

 
 

1.2.1.  Os resíduos em Portugal 
 

Tomando como referência o caso de Portugal, e tal como é afirmado pela Eurostat (s/d) verifica-se que 

diariamente, o consumo doméstico de materiais em Portugal é de 16,4 tonelada per capita e 

entre todo este lixo, plástico, vidro, cartão, etc.,  apenas uma reduzida parte vem a ser reciclada, 

cerca 485 quilogramas per capita anualmente no nosso território.   

Neste sentido, Gaspar (2017), afirma que: 

“Lei de Bases da Política de Ambiente (Lei n.º 19/2014, de 14 de abril) reforça a 
Educação Ambiental como um dos objetivos da política do Ambiente, apostando na 
educação para o desenvolvimento sustentável e dotando os cidadãos de competências 
ambientais num processo contínuo que promove a cidadania participativa e apela à 
responsabilização” (p. 11) 

 
A propagação da informação e a incitação a boas práticas ambientais é um dos objetivos da 

Associação Portuguesa do Ambiente, assim como da Agência Europeia do Ambiente já há 

vários anos, sendo o mesmo comprovado com estudos realizados periodicamente.  



7 
 

Uma situação prática e próxima da realidade atualmente vivida é apresentada por Macedo 

(2021) quando diz que a procura de embalagens de papel e de cartão tem aumentado mesmo 

considerando a situação pandémica vivida. Segundo o Decreto-Lei n.º 48/2015, de 10 de abril, 

a definição de embalagem é identificada no artigo 2, nº 1, alínea a), e corresponde a todos e 

quaisquer produtos feitos de materiais de qualquer natureza utilizados para conter, proteger, 

movimentar, manusear, entregar e apresentar mercadorias, [...], incluindo todos os artigos 

«descartáveis» utilizados para os mesmos fins.  

Sendo recomendado o resguardo e a não exposição a locais de possível aglomeração, o aumento 

da procura por compras online aumentou. Desta forma, com vista a sensibilizar para o consumo 

consciente era incentivado a não utilização do plástico em opção do cartão. 

Esta sensibilização foi de tal forma sentida que a procura do cartão aumentou quando 

comparada a materiais descartáveis. Contudo, o cartão continua a ser um elemento com um 

impacto negativo no que diz respeito à pegada ecológica ao longo de todo o seu ciclo, desde a 

sua produção até ao descarte (Colman, 2019). 

Para a obtenção de cartão é necessário uma junção de material sintético (químicos), material 

reciclável (papel) e material natural (matéria prima das árvores) (Coleman, 2019). Todavia, 

para que tanto o processo como o produto final seja menos dispendioso, a quantidade de 

material reciclável é cada vez maior, havendo então um duplo interesse em reciclar cada vez 

mais o papel e o cartão, sendo este ecológico e financeiro. 

É notável a sensibilização dos cidadãos face às questões ambientais, embora ainda exista muito 

trabalho a ser feito. Neste sentido, Gaspar (2017) aposta na transversalidade da educação, para 

a adaptação e formação de cidadãos críticos. Assim, sugere que a existência de uma ponte entre 

a educação e a sensibilização para o ambiente é fulcral para a formação de cidadãos conscientes 

e participativos no contexto social e ambiental em que estão inseridos. 

 
 

1.2.2.  Os R´s da sustentabilidade 
 

A importância dada ao tema ambiente fez com que em 1992 se realizasse a Conferência da 

Terra, no Rio de Janeiro, que teve por objetivo a definição de estratégias para a vida do ser 

humano em harmonia com o ambiente  (Silva, 2008). Neste evento, onde surgiu o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável, foram então criados os R’s da sustentabilidade através da 
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Política dos 3Rs (Donini et al., 2008), que inicialmente estavam reduzidos a uma pequena lista 

de três elementos e tinham como principal objetivo convidar os cidadãos a refletir sobre as suas 

práticas e valores quanto ao consumo, desperdício e produção de lixo. 

Com o passar dos anos, a lista foi aumentando, mantendo sempre o objetivo principal de 

instigar a conscientização do ser humano tanto para o descarte e separação dos resíduos, como 

para a preservação do ambiente. Assim, a atual lista de Lobe (2014) é composta por 10 R’s, 

que ditam:  

 Repensar - Convidar o indivíduo a refletir sobre os seus atos, questionando-se se 

realmente se necessita de adquirir um determinado objeto. 

 Reduzir -  Consumir de forma consciente. O trabalho da conscientização leva ao 

consumo consciente, sugerindo a redução do consumo e consequentemente a redução 

da produção de resíduos. 

 Reutilizar - Conferir um novo propósito a um objeto que já foi utilizado, dando então 

uma segunda oportunidade ao que seria considerado lixo. Segundo o Decreto-Lei n.º 

48/2015, de 10 de abril, artigo 2º, nº 1, alínea d), o termo corresponde a “qualquer 

operação pela qual uma embalagem, concebida e projectada para cumprir, durante o 

seu ciclo de vida, [...] é enchida de novo”. 

 Reciclar - Separar os resíduos de forma a possibilitar a  reciclagem por parte das 

indústrias. O Decreto-Lei n.º 48/2015, de 10 de abril, artigo 2º, nº 1, alínea g) afirma 

que o termo corresponde ao “reprocessamento, num processo de produção, dos resíduos 

de embalagem para o fim inicial ou para outros fins”. Surge da tentativa da reutilização 

que, por não ser viável por questões de segurança ou até mesmo de higiene, acaba nos 

ecopontos. 

 Recusar - Rejeitar objetos/práticas prejudiciais ao ambiente. Uma vez que o indivíduo 

é consciente da problemática e envolve-se na mesma de forma positiva, existe a 

possibilidade de recusa de objetos, tais como objetos descartáveis, assim como de 

objetos sem relevância para a vida. 

 Respeitar - Ter consciência do ambiente em que se está inserido. Liga-se diretamente 

com os valores do indivíduo consciente. O respeito é indispensável para a convivência 

em harmonia, tanto de homem para homem, como do homem para a natureza. 

 Responsabilizar - Adoção de uma postura responsável, tanto pelos hábitos positivos 

quanto negativos, são fundamentais para a alteração do comportamento e promoção da 

mudança. Liga-se diretamente à conscientização do ser humano. 
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 Repassar - Compartilhar o pensamento, repassar as ideias, inspirar pessoas a adotar 

uma atitude mais correta e consciente. 

 Reparar - Reparar o que está avariado ou partido, prolongando a vida útil do objeto e 

evitando a sua substituição. 

 Reintegrar - Devolver  à natureza o que dela veio, tal com cascas de frutas e restos de 

alimentos, através de ações como por exemplo a compostagem.  

 

Apesar de reduzida, a lista contempla aspetos de grande importância pois, segundo Silva 

(2017), os assuntos que estabelecem uma relação entre a sociedade e o ambiente tornaram-se 

objeto de grande preocupação e, havendo uma individualização da responsabilidade ambiental, 

foram mobilizadas práticas sociais para fazer face às questões  de Educação Ambiental. Silva 

(2017)  afirma ainda que assumir a cidadania como um objetivo da educação ambiental é 

sinónimo de reconhecer a questão socioambiental como uma problemática ético-política pois 

tratam-se de valores sobre o planeta. 
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1.3. O papel da educação nas questões ambientais 
 

Nas últimas décadas muito se fala em “ambiente” e em “educação ambiental”. Mol (2019), 

defende que as problemáticas ambientais são um assunto social e como tal, toda a sociedade 

tem de estar envolvida tanto na identificação das causas como na ação para um melhor 

ambiente, convidando todos os cidadãos a agirem de forma crítica e responsável sobre o 

problema que assola a humanidade. 

Neste sentido, Silva (2017) admite que a educação ambiental para a cidadania corresponde a 

um trabalho que ultrapassa a formação pessoal, atingindo uma transformação socioambiental. 

Desta forma, esta evolução pessoal requer um trabalho pedagógico, que possibilite o 

desenvolvimento de indivíduos de forma crítica e ativa, onde estes possam utilizar recursos 

intelectuais e afetivos no processo de aprendizagem por meio de ações quotidianas e 

significativas. Cabe então aos educadores e professores contribuir para a construção de uma 

cidadania ativa. Segundo o Decreto-Lei n.º 241/2001, de 30 de Agosto, que aprova os perfis 

específicos de desempenho profissional do educador de infância e do professor do 1.º ciclo do 

ensino básico, o artigo 3, anexo nº. 2, III, alínea f), afirma que o professor deve “desenvolver 

aprendizagens no domínio das ciências, conducentes à construção de uma cidadania 

responsável, nomeadamente no âmbito da educação para a saúde, ambiente, consumo, respeito 

pela diferença e convivência democrática” (p. 10). 

 

1.3.1. O pensamento sustentável no ambiente educativo 
 

O conhecimento é algo ligado diretamente à aprendizagem, estendendo-se do princípio ao fim 

da vida. Neste sentido, é possível afirmar que a educação para a consciência ambiental pode 

surgir no ambiente educativo desde os primeiros anos de vida. Através de histórias, filmes, 

canções e até mesmo na participação em projetos o professor/educador pode levar aos alunos 

uma noção de cidadania fundamental para a formação cívica. Este pensamento põe de parte o 

argumento que vê crianças mais novas como elementos à parte do mundo adulto devido a 

posição social que lhes é atribuída.  

A construção de jovens críticos pode e deve surgir de forma faseada e lúdica, tanto por 

favorecer o interesse, como para que os mais jovens tenham a capacidade de digerir e refletir. 
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Batlle (2014) defende a aprendizagem em serviço, onde o trabalho é desenvolvido 

faseadamente com o objetivo de promover uma transformação social. Da mesma forma, Bas 

(2009) defende a aprendizagem baseada em problemas, também denominada por 

aprendizagem baseada na resolução de problemas e desenvolvimento de novos conhecimentos. 

Apesar de possuírem designações diferentes, é possível afirmar que ambas correspondem a 

metodologias ativas que complementam-se, proporcionando uma aprendizagem mais eficaz.  

Desta forma, o trabalho combinado sugere que que o contacto de jovens e crianças com uma 

determinada questão deve acontecer em quatro fases, sendo a primeira delas a “aproximação”. 

O contacto com a realidade/problema  permite trabalhar a urgência da situação e preparar o 

indivíduo para a fase seguinte, da mudança da narrativa (Bas, 2009). Segundo o autor, a 

segunda fase aproxima ainda mais o jovem do problema e, com a “alteração da narrativa” surge 

a par da análise do conteúdo,  onde são estudados de uma forma mais clara as necessidades de 

alteração comportamental. Note-se que aqui, o papel do professor/educador é muito importante 

e delicado, pois deve-se aproximar a questão dos alunos através de uma linguagem mais clara 

e compreensível por estes, mas sem alterar o sentido ou a intenção original. Não obstante, a 

terceira fase segundo o autor pode ou não ser mais prática pois é na fase do “desconforto” que 

há uma clara percepção do problema, havendo também uma análise do problema com 

identificação de resposta para o mesmo. É nesta fase que cabe ao indivíduo optar por resolver 

a questão que o inquieta através da ação, agindo com motivação para a mudança, ou por 

indiferença, deixando que o pensamento cético conduza a sua ação. No caso de nesta fase se 

verificar o empoderamento por parte do indivíduo, surge então a quarta fase, do “cultivo da 

esperança” e é neste momento onde há a ação por parte da comunidade através da alteração 

comportamental através de trabalhos teórico/práticos, projetos e ações diversas. 

 

1.3.2.  A reutilização de materiais na educação 
 

Todo o processo de crescimento e de desenvolvimento crítico é gradual, ocorrendo ao longo 

de um determinado tempo, que pode variar consoante a maturidade do indivíduo. Ao tratar-se 

de elementos mais jovens, crianças, é de afirmar que a sensibilização dos mesmos para 

qualquer aspeto ocorre de maneira facilitada quando é ligada ao lúdico. Segundo PIAGET 

(1967) , “o jogo não pode ser visto apenas como divertimento ou brincadeira para desgastar 

energia, pois ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo,afetivo e moral” (as cited in 
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Ferreira et al., s/d, p. 3). Desta forma, é com base no trabalho prático que pode ser verificada 

uma aprendizagem significativa.  

Oliveira e Moura (2017) defendem que a revolução técnico científica foi a principal 

potencializadora da crise ambiental. Contudo, através da educação, é possível ver um horizonte 

com uma redução do impacto através do desenvolvimento de valores que potencializam a 

formação de cidadãos conscientes. Assim: 

“A confecção de jogos leva à diminuição do volume de resíduos sólidos domésticos 
gerados e descartados de forma inadequada no ambiente e, assim, fomenta uma carga 
de saberes que poderão ser contextualizados de maneira transdisciplinar para que se 
reflita sobre os três principais pilares da sociedade (econômico, social e ambiental)” (p. 
131). 

 
A associação do lúdico ao desenvolvimento moral promove a sensibilização das crianças para 

a problemática do lixo e para a preservação do ambiente. Cabe então ao professor/educador 

estar sensibilizado para tal, adequando a sua prática educativa, segundo o Decreto-Lei n.º 

241/2001, de 30 de Agosto, agindo de forma a  “mobilizar o conhecimento e as competências 

necessárias ao desenvolvimento de um currículo integrado, no âmbito da expressão e da 

comunicação e do conhecimento do mundo.” (p. 5). 

 

1.3.3. O papel da escola e o envolvimento das famílias 
 

O Homem enquanto ser sociável, estabelece relações com outros elementos do princípio ao fim 

da sua vida e, embora a organização familiar possua apresente diferenças de lar para lar, Sousa 

e Sarmento (2010) defendem que é neste meio que  uma criança vem a desenvolver a sua 

socialização primária. 

Bhering et al. (2009) e Duerden et al. (2010) e  Soyer (2019) concordam que o desenvolvimento 

do ser humano ocorre mediante ao relacionamento com diferentes elementos da sociedade 

(Brenner, 1986, as cited in Bhering et al., 2009) onde o grau de complexidade apresenta um 

aumento gradual com o decorrer da vida como ilustrado na figura 1. 
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Figura 1 - Teoria Ecológica de Urie Bronfenbrenner 

. Fonte: https://mobile.twitter.com/charoizquier/status/1428282761908039684 

 

Assim, uma vez que a criança se relaciona imediatamente após a nascença com a a família e 

nos primeiros anos de vida contacta com o meio escolar, Sousa e Sarmento (2010) afirmam 

que o papel da escola ultrapassa os limites de formação educacional, atingindo o íntimo de um 

indivíduo, de forma que vem a influenciar as expectativas e as aspirações pessoais. 

Neste segmento, atendendo a que a escola é um dos elementos que compõem o mesossistema 

de relacionamento do aluno, ela apresenta um grande grau de importância na sua vida pois o 

ambiente surge como um impulsionador do desenvolvimento moral, assim como proporciona 

o contacto com problemas e conflitos indispensáveis para a formação de valores como referido 

por vários autores (e.g. Dessen et al., 2007; Sousa e Sarmento, 2010). 

É possível identificar um elemento de ligação entre os dois ambientes, casa e escola, sendo 

esperada uma relação de parceria entre pais e professores, com um objetivo único de 

proporcionar as melhores condições de crescimento e desenvolvimento da criança. 

Neste sentido, o Decreto-Lei n.º 241/2001, de 30 de Agosto, fomenta o dever de “envolver as 

famílias e a comunidade nos projetos a desenvolver”. Assim, com a  percepção de que os dois 

ambientes se complementam e, com um trabalho contínuo ligado ao civismo e aos valores, é 

possível identificar a formação de cidadãos críticos e conscientes sobre o ambiente (Sousa e 

Sarmento, 2010). 
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2. Investigação  

 

2.1. Enquadramento   
 

Este capítulo surge com vista a explicar e articular com o primeiro capítulo, todo o processo 

realizado ao longo da investigação. Neste, serão contempladas as metodologias de 

investigação, assim como os contextos em que estas foram aplicadas e  justificação das 

mesmas. 

São apresentados em forma de tópicos, algumas das estratégias utilizadas com vista a atingir 

os objetivos definidos, que vão desde o ser capaz de conhecer o trabalho da escola, como agente 

sensibilizador para os problemas ambientais, o ser capaz de compreender a valorização dos 

resíduos como materiais capazes de gerar recursos pedagógicos, e sensibilizar as famílias para 

o consumo consciente de plástico e o uso de materiais reutilizáveis. Todos estes objetivos, 

inicialmente definidos visam responder à questão problema: “que possibilidade para o 

aproveitamento de resíduos descartáveis como recurso pedagógico?”. 

Para tal, foi possibilitado através do trabalho prático de observação e intervenção em dois 

espaços educativos, sendo um de educação pré-escolar e outro de 1º ciclo do ensino básico. 

Todo este  foi desenvolvido em ambientes escolares na cidade de Beja, e sempre sob a 

supervisão de uma professora e uma educadora acompanhante.  

A par dos objetivos definidos, a minha conduta ao longo das duas práticas profissionais foram 

orientadas face às adversidades identificadas, tais como o grande volume de materiais, que das 

mais diversas formas e tamanhos, são descartados diariamente. Desta forma, as famílias eram 

convidadas a recolher materiais no domicílio e levar para a escola, onde estes seriam utilizados 

em atividades. 

A necessidade de envolvimento dos estudantes no trabalho face à questão ambiental 

correspondia a um objetivo que se encontrava ligado ao desenvolvimento de aprendizagens, 

desenvolvendo a sensibilização e o estreitamento da criança com o tema da sustentabilidade e 

preservação do ambiente (Bas et al., 2009).  

Não obstante, a escassez de recursos didáticos/pedagógicos verificada no contexto escolar 

serviu de impulsionador, pois com vista a atender a todos os alunos da melhor forma e de um 
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modo acessível,  recorria-se a materiais que podiam ser reaproveitados e até mesmo 

transformadas em novos objectos. 

Deste modo, verificava-se um desenvolvimento nas áreas cujo os materiais eram utilizados 

como recurso,  assim como o desenvolvimento do pensamento crítico e cívico através da 

aproximação, sensibilização e ação face uma determinada causa.  

 

2.1.1. Contexto de Investigação: Pré-escolar 
 

Com base na observação e confirmação por parte da educadora cooperante e consulta do 

Projeto Educativo, na Prática Profissional II, a prática desenvolveu-se com um grupo composto 

por 26 crianças com idades heterogêneas, tal como é possível observar no gráfico:  

 
Gráfico 2 – Idade dos alunos por idades (Pré-Escolar) 

 
Provenientes de meios bastantes distintos e vivências diferentes, foi possível observar 

comportamentos característicos de crianças alegres, curiosas e energéticas, capazes de 

identificar e respeitar diferenças entre si e que possuem um sentimento de pertença de grupo. 

Isto mesmo foi confirmado pela educadora. Foi possível identificar, sendo confirmado em 

conversa informal com a educadora que estas possuem um sentimento de pertença do grupo, 

sendo capazes de identificar diferenças entre si.  

 

2.1.2. Recursos materiais e conduta pedagógica 
 

A sala encontrava-se dividida por áreas e com materiais que permitiam  às crianças utilizá-los 

e explorá-los de forma autónoma. Cada área continha brinquedos e jogos que possibilitam o 
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desenvolvimento da criança de forma dinâmica e lúdica, como recomendado por Silva et al. 

(2016) que afirma  “o  desenvolvimento e aprendizagem assenta no reconhecimento que 

brincar é a  atividade natural da iniciativa da criança que revela a sua forma holística 

de  aprender” (p. 10). 
A sala dispunha de cadeiras, mesas, bonecas, carros e jogos. Contudo, no que toca ao 

desenvolvimento de aprendizagens através de tarefas, era de verificar a escassez de recursos. 

Com vista a ultrapassar a dificuldade, a educadora enquanto elemento principal promotor das 

aprendizagens, ao agir segundo o Decreto-Lei n.º 241/2001, de 30 de Agosto acima 

mencionado, optava por aderir a uma conduta sustentável, recorrendo à reutilização de diversos 

materiais para cativar e despertar a curiosidade dos mesmos para novas aprendizagens.  

Desta forma, ao mesmo tempo que seguia as orientações para a educação pré-escolar segundo 

Silva et al. (2016), potencializava o “desenvolvimento de atitudes que promovem a 

responsabilidade partilhada e a consciência ambiental e de sustentabilidade, [ao mesmo tempo 

que desenvolvem] valores, atitudes e comportamentos face ao ambiente que conduzem ao 

exercício de uma cidadania consciente” (p.85). 
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2.1.3. Contexto de Investigação: 1º ciclo do Ensino Básico 
 

A Prática Profissional III, desenvolvida no âmbito do 1º ciclo, teve lugar num grupo do 1º ano 

de escolaridade.  Tratava-se de um grupo de 24 elementos, compostos por crianças com idades 

compreendidas entre os 5 e 7 anos de idade, tal como é possível observar abaixo: 
 

 
Gráfico 3 - Idade dos alunos por idades (1º ciclo) 

 
Todas as crianças eram capazes de trabalhar em grupo e individualmente, realizando as tarefas 

que lhes eram propostas. A par destas qualidades é de notar que a grande maioria apresentava-

se de forma assídua e pontual às aulas, possuindo grande responsabilidade quanto ao trabalho 

desenvolvido. 
 

2.1.4. Recursos materiais e conduta pedagógica 
 

A sala contava com uma grande diversidade de materiais didáticos destinados ao uso no âmbito 

das diversas disciplinas. Para além deste, cada criança possuía os seus materiais individuais 

devidamente identificados (cadernos, colas, tesouras, blocos de desenho, cartolinas, etc.).  
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2.2. Instrumentos de Recolha de Dados e Procedimentos 
 

Tal como anteriormente mencionado,este corresponde a um relatório de investigação 

desenvolvido com base numa prática profissional onde foram recolhidos os dados que são aqui 

contemplados, este ponto surge em jeito de exposição e justificação dos mesmos. Assim, este 

foi elaborado com vista a trabalhar um problema em concreto com relevância tanto para o 

desenvolver da prática profissional, como para o crescimento pessoal e profissional. 
 
2.2.1. Observação 
 

Um dos meios de recolha das informações aqui contempladas foi a observação. Segundo Sousa 

e Batista (2014), o observador “integra o meio a investigar, podendo assim ter acesso às 

perspetivas das pessoas com quem interage, ao viver os mesmos problemas e as mesmas 

situações.” (pp.88). O contacto com o ambiente possibilitado com as práticas de intervenção, 

proporcionaram a recolha de informação através de uma observação participante, onde o 

próprio investigador é o observador. Desta forma, facilmente eram identificados as 

conveniências e os constrangimentos, sendo assim proporcionado uma aprendizagem face aos 

mesmos.  

 

2.2.2. Entrevista 
 

A entrevista foi também um método de recolha de informação, sendo aplicada em ambos os 

contextos de intervenção. Tal como citado por Sousa  e Batista (2014) com recurso às palavras 

de Ketele (1999), “A entrevista é um método de recolha de informações que consistem em 

conversas orais [...] cujo grau de pertinência, validade e fiabilidade é analisado na perspetiva 

dos objetivos da recolha de informações.” (pp. 79). Desta forma, é através da entrevista que 

face um propósito, um indivíduo pode ser interrogado sobre a sua conduta ou ideias. 

Quanto à entrevista realizada aos elementos responsáveis de cada turma em contacto, é de 

afirmar que foi aplicado uma entrevista de cariz semi-estruturada, onde existia um objetivo e 

um guião sobre um determinado tópico, ao mesmo tempo que conferia liberdade para 

exploração dos assuntos. A possibilidade de desvio das questões da entrevista, a par da reduzida 

formalidade, possibilita ao entrevistado partilhar a sua opinião face às questões abertas que 

eram colocadas. Desta forma, todas estas foram formuladas face ao objetivo de obtenção de 
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respostas para a elaboração deste documento, visando primeiramente a obtenção de dados a 

par do enriquecimento pessoal e social face à realidade verificada em espaços educativos.  

 

2.2.3. Questionário 
 

Com vista a enriquecer e valorizar o estudo a ser desenvolvido foram utilizados  vários tipos 

de recolha de informação, sendo um deles o questionário. Segundo  Sousa  e Batista (2014), “a 

aplicação do questionário permite recolher uma amostra dos conhecimentos, atitudes , valores 

e comportamentos''. (p. 91) 

Com vista a promover um envolvimento das famílias no mesmo, foi aplicado um questionário 

a cada família (Apêndice 3). De cariz facultativo e anónimo, o questionário de tipo misto era 

composto por duas questões fechadas e uma questão aberta. Apesar da curta extensão do 

mesmo, na construção do questionário foram tidos em conta aspetos como o objetivo principal 

do estudo, assim como a clareza e a coerência, seguindo uma estrutura organizada e apelativa. 

Os resultados obtidos foram ainda apresentados no Encontro Internacional de Formação na 

Docência, INCTE 2022 que decorreu em Bragança. O abstract encontra-se no Apêndice 5. 
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3. Intervenção 

Este capítulo do presente documento surge com vista a expor uma parte do trabalho realizado 

ao longo das práticas profissionais realizadas no âmbito do pré-escolar e do 1º ciclo. 

A escolha das atividades implementadas ocorreu face às aprendizagens a serem desenvolvidas 

pelos alunos, sempre com vista a responder aos constrangimentos/necessidades identificadas. 

Foram alguns destes o elevado volume de lixo produzido, assim como a necessidade de 

desenvolver nos alunos uma consciência sobre a situação ambiental. Foi também em alguns 

casos, um fator chave na escolha dos materiais a serem trabalhados, a escassez de recursos que 

atendessem a todos os alunos da turma, fazendo com que eu optasse por recorrer a materiais 

que não significasse uma despesa financeira. 

Assim, com base no apoio e no trabalho que já era realizado pela educadora/professora, A 

prática educativa foi desenvolvida de forma a ser mais sustentável, causando menos danos ao 

ambiente, ao mesmo tempo que era possível trabalhar com os alunos de forma a desenvolver o 

pensamento crítico sobre o ambiente. 

 

3.1. Atividades desenvovidas com o grupo de Pré-Escolar 
 

Ao longo da prática profissional foram realizadas diversas atividades, sempre com vista a ir ao 

encontro das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar. Apesar da tenra idade, as 

crianças através de brincadeiras e jogos adquiriam aprendizagens que favorecem o seu 

desenvolvimento , pois “as relações e interações que a criança estabelece com adultos e outras 

crianças e as experiências que lhe são proporcionadas pelos contextos sociais e físicos em que 

vive constituem formas de aprendizagem, que vão contribuir para o seu desenvolvimento.” 

(Silva et al., 2016, p. 8) 

Atendendo a que as Orientações Curriculares aqui citadas se encontram distribuídas e 

organizadas por áreas de conteúdo, e sendo defendido por Mol (2019) que “o processo de 

sensibilização em relação à EA (educação ambiental) deve estar presente em todas as esferas 

de formação dos indivíduos, devendo ser voltada para todas as idades educacionais” (p. 54), 

pelo que a prática  foi realizada com vista a desenvolver atividades em um maior número de 

áreas de conteúdo possível, onde a conscientização estivesse presente de alguma forma, fosse 

essa prática ou oral.  
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Atividade 1: As profissões da Proteção Civil 

 

Uma vez que um dos objetivos a ser trabalhado visava a sensibilização por parte dos alunos 

para o reaproveitamento de materiais, a atividade visava a integrar as crianças no processo de 

construção de novos objetos a partir de materiais já existentes. Desta forma, com vista a dar 

continuidade à atuação pedagógica desenvolvida ao longo da PPII orientada pela educadora 

responsável, a atividade foi desenvolvida em dois momentos.  

No primeiro as crianças deveriam participar no processo de elaboração de novos objeto 

explorando materiais de pintura para a confeção dos mesmos, onde segundo o defendido por 

Silva et al. (2016), poderiam “explorar e utilizar diferentes materiais que lhes são 

disponibilizados para desenhar ou pintar, (...) de modo a desenvolverem a imaginação e as 

possibilidades de criação” (p. 49). 

 

Figura 2 - Realização da confecção/decoração dos objetos para a atividade 
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No segundo momento, as criança tiveram a oportunidade de utilizar os objetos que 

confeccionaram através da dramatização. Neste sentido, para o trabalho que estava a ser 

desenvolvido sobre as profissões da Proteção Civil se realizasse, foram levantadas questões 

que, uma vez previamente trabalhadas, surgiam aqui em jeito de recuperação de 

conhecimentos. Assim, eram estas “a quem podemos pedir ajuda se estivermos sozinhos, 

perdidos ou feridos?” e “quem são estas pessoas e o que fazem?”.  

Após este momento introdutório, foi dado início à dramatização apartir do jogo simbólico, que 

é uma atividade espontânea da criança onde recria o seu cotidiano através de situações 

imaginárias (Silva et al., 2016), participando ativamente no seu processo de aprendizagem. A 

par deste, era possível verificar o desenvolvimento de valores ao nível da Formação Pessoal e 

Social defendidos por Silva et al. (2016), assim como “atitudes de tolerância, cooperação, 

partilha, sensibilidade, respeito, justiça, etc. (...) para que as crianças reconheçam a importância 

desses valores e se apropriem deles” (p.33). 

 

Figura 3 - Realização de uma dramatização com recurso aos objetos anteriormente 
confecçionados/decorados 
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Atividade 2: Os Cestinhos das castanhas 

 

Pelo facto de da  atividade ter sido proposta na época do outono, na efeméride do Dia de São 

Martinho, inicialmente foi realizada uma introdução à data, que conectava a data comemorativa 

com a  estação do ano em questão. Para tal, com vista a cooperar para o entendimento das 

crianças sobre ambos os temas, assim como “estabelecer relações entre o presente e o passado 

da comunidade”, e “identificar manifestações do património cultural como por exemplo 

tradições e festividades” (Silva et al., 2016, p.89), foi realizada uma recuperação de 

conhecimentos das crianças apartir do diálogo. Foram propostas questões como “em que 

estação do ano estamos? E o que está a acontecer às folhas de algumas árvores?”, “o que 

costumamos comer nesta altura, que normalmente é vendido nas praças?”.  

Estas e outras questões serviram de base para a apresentação da Lenda de São Martinho, que 

foi foi contada com recurso a fantoches construídos a partir de pacotes de leite através da 

reutilização,  tal como referido por Lobe (2014), onde um material que seria descartado recebe 

outro destino, que neste caso, pedagógico. 

 

Figura 4 - Fantoches utilizados na mediação da Lenda de São Martinho 

 
 
Uma vez que a tradição dita que no Dia de São Martinho são ingeridas castanhas assadas, foi 

realizada a decoração de cestos para o transporte das castanhas. Assim, para que a atividade 
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fosse realizada de forma segura, as garrafas a serem utilizadas  foram previamente recolhidas, 

recortadas e aquecidas. O processo fazia com que as bordas da garrafa ficassem de forma 

arredondada, e com uma forma semelhante à de um pequeno cesto, evitando assim pequenos 

ferimentos. Já na sala de aula, os alunos tiveram a oportunidade de decorar o objeto, que foi levado 

para casa com castanhas assadas e rebuçados. 

 
 

 

  

Figura 5 – Momento de decoração do cesto para as castanhas. 



26 
 

Atividade 3: Criação de elementos decorativos para o Natal 

 

A atividade tinha como objetivo a criação de objetos decorativos com o tema natalício, sendo 

esta dividida em vários momentos para que se verificasse uma maior organização do espaço e 

dos recursos materiais.  Para tal, a atividade contou com a recolha objetos diversos, utilizados 

no cotidiano dos alunos e da equipa educativa, provando que a reutilização é possível ocorrer 

a par da redução (Lobe 2014), onde a reutilização de objetos evita que o consumo seja 

potencializado, onde para além de proporcionar inúmeras aprendizagens e incentivar a 

criatividade, é possível trabalhar a a consciência ecológica (Silva et al., 2016). 

 
Bolas com pacotes de leite 

Uma vez que a instituição fornecia leite às crianças diariamente,  com vista a reaproveitar os 

pacotes de leite que eram descartados, procedeu-se à construção de bolas de natal. Uma vez 

abertas e limpas, foram desenhadas linhas nos pacotes para que as crianças pudessem trabalhar 

a motricidade fina, recortando nas linhas indicadas, a fim de obter tiras para a posterior 

construção de objetos semelhantes a bolas de natal.  

 

Sinos com cápsulas de café 

Um dos materiais descartados diariamente na sala e no refeitório eram as cápsulas usadas das 

máquinas de café.  A fim de aproveitar  material,  procedeu-se à recolha das mesmas e, após a 

Figura 6 - Recorte de embalagens para a produção de objetos decorativos 
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limpeza, as crianças tiveram a oportunidade de decorá-las com cola e purpurinas. Com recurso 

a pequenos guizos, surgiram sinos de natal.  

 
 
 
 
Bonecos de neve com copos de iogurte 

Sendo o iogurte um alimento bastante ingerido nos momentos de pausa, diariamente eram 

desprezadas dezenas de copos de plástico proveniente dos lanches. Com vista a reaproveitar o 

material, foram criados bonecos de neve. Assim, os alunos participaram no processo de recolha 

dos copos e limpeza dos copos, sendo esta uma ação realizada pelas crianças. Desta forma, 

para além da consciência ecológica, eram trabalhadas as aprendizagens referidas por Silva et 

Figura 7 - Constução de sinos com purpurinas. 

Figura 8 - Construção de um boneco de neve. 
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al. (2016), havendo por uma contribuição para o desenvolvimento da sua 

independência e autonomia.  

 
 

Grinalda com caixas de ovos e cartão 

 
Uma vez fomentada a relação escola-casa, era valorizado o  desenvolvimento dos alunos face 

à sensibilização para sustentabilidade, com a colaboração das famílias em projetos e atividades, 

tal como defende Sousa e Sarmento (2010). Parte deste processo era iniciado na sala, onde os 

alunos identificavam em conjunto com a educadora, possíveis trabalhos que poderiam realizar 

com recurso a materiais reutilizáveis. Desta forma,  os alunos eram convidados a levar estes 

materiais para a sala com a finalidade de trabalhar com os mesmos. Eram frequentemente 

recolhidas  caixas de ovos, caixas de cereais e rolos de papel.  

No caso da atividade em questão foram utilizadas as bases das caixas de ovos, assim como 

cartão, sendo então criados elementos decorativos para a data. 

 

 

Figura 9 - Confecção da grinalda e dos seus constituintes 
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Árvore de Natal 

Uma atividade desejada pelas crianças face à temática natalícia, foi a construção de uma árvore 

de natal. Para tal foram utilizadas folhas de contraplacado partidas que seriam descartadas, 

visando mais uma vez o reaproveitamento. 

Apesar da possibilidade de reciclagem do material, a utilização do mesmo na sala de aula para 

a construção de uma árvore de natal montável, possibilitava um fácil armazenamento, assim 

como o aumento da durabilidade e da vida útil da mesma após o reparo (Lobe, 2014). Após o 

recorte das folhas, os alunos foram convidados a pintar e a montar a árvore.  

 

Figura 10 - Árvore de natal e a sua construção 
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É dever do educador agir de forma a proporcionar as melhores condições de aprendizagem  à 

criança, agindo segundo o Decreto-Lei n.º 241/2001, de 30 de agosto, anexo 1, II, nº 3, alínea 

h), que visa “Promover o desenvolvimento pessoal, social e cívico numa perspectiva de 

educação para a cidadania”. Desta forma, toda a decoração natalícia foi construída com base 

no reaproveitamento, havendo um trabalho sobre a cidadania responsável no âmbito da 

educação ambiental. 

 

Atividade 4: Mediação leitora de uma história 

Tratando-se nesta atividade da aplicação do Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à 

Escrita, para a apresentação de uma história através da mediação leitora recorreu-se à utilização 

de fantoches.  Gomes (2017) defende que a capacidade de pensamento abstrato é uma 

competência que vai sendo desenvolvida com o passar dos anos e que, encontra-se em período 

de maturação na primeira infância, optou-se pela utilização de fantoches.  Para além das 

personagens, foram criados outros elementos que proporcionaram a ligação do Domínio do 

Português com o Domínio da Matemática, sendo criado um pequeno jogo onde era possível 

trabalhar a contagem progressiva no âmbito dos Números e Operações. 

 

 
 

 

Figura 11 - Construção dos fantoches a serem utilizados na atividade de mediação leitora 
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Visto que uma das capacidades do educador é promover a interdisciplinaridade através da sua 

prática, tal como é referino no Decreto-Lei n.º 241/2001, de 30 de agosto, artigo II, nº 2, alínea 

a), esta atividade surge com vista a atingir aprendizagens diversas de um modo lúdico e 

interativo, fomentando também o pensamento ecológico. 

 

  

Figura 12 - Dinamização da atividade 
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Atividade 5: Dominó de frutos 

Proporcionar às crianças o desenvolvimento cognitivo através  do lúdico é sinónimo de uma 

aprendizagem mais eficiente, assim como um desenvolvimento de forma significativa. A 

afirmação é comprovada pela passagem de Ferreira et al. (s/d), que diz: 

“O jogo, nas suas diversas formas, auxilia no processo ensino-aprendizagem, tanto no 
desenvolvimento psicomotor, [...] como no desenvolvimento de habilidades do 
pensamento, como a imaginação, a interpretação, a tomada de decisão, a criatividade” 
(p. 3). 

 
Para tal, no que diz respeito ao Domínio da Matemática, sendo as orientações da educadora 

responsável direcionadas para o trabalho do tema do outono, foi criado um dominó, onde 

podiam ser trabalhadas as quantidades e os padrões,  assim como os frutos da época. 

Figura 13 - Confecção e dinamização do jogo do 
dominó 
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Utilizou-se um cartão maleável, sendo nele coladas as peças impressas do dominó, e fixas por 

papel autocolante. A escolha do cartão facilitava o manuseio das peças de grande dimensão, 

assim como possibilitava que estas fossem conservadas por mais tempo. Para o armazenamento 

das mesmas, optou-se pela utilização de pacotes de leite, promovendo um sentimento de 

organização e responsabilidade por parte das crianças (Silva et al., 2016).  

 
O ato de desenvolvimento do jogo é também um momento rico, favorecendo o envolvimento 

da criança no processo de resolução de problemas, assim como do desenvolvimento e do 

pensamento e do raciocínio matemático (Silva et al., 2016).   

 

  



34 
 

3.2. Apresentação de resultados 
 

Sendo este documento elaborado com base na ação educativa desenvolvida ao longo da prática 

profissional, são aqui contemplados aspetos dignos de reflexão que foram por sua vez 

recolhidos para esta finalidade. Partindo do método de investigação que passa pela observação 

direta, analisando os hábitos dos alunos/famílias quanto aos lanches e ao transporte dos 

mesmos, verificou-se que a sensiblização das famílias para a reutilização e para o consumo de 

produtos consideráveis descartáveis era reduzido (apêndice 4). 

No que diz respeito às garrafas de água foi possível constatar que as famílias optavam 

maioritariamente por embalagens e garrafas de água descartáveis. É de considerar que o 

período de contacto verificou-se num momento de controlo da pandemia Covid-19, onde apesar 

do abrandamento dos números de infecções, era recomendado a continuidade dos cuidados por 

ser possível a transmissão do SARS-CoV-2.  Desta forma, analisando este dado, é de afirmar 

que a opção da utilização de garrafas descartáveis surgia no sentido de proteção das crianças, 

visando promover a higiene e reduzir possíveis riscos de contágio.  

Não obstante, é  importante a consideração de aspectos que punham em causa a situação em 

questão. Sendo um dos objetivos das Áreas de Conteúdo (Área de Formação Pessoal e Social) 

o desenvolvimento da independência e da autonomia (Silva et al., 2016),  os alunos eram 

desafiados a movimentar-se  livremente pela sala e que executassem tarefas simples de forma 

autónoma. Desta forma, o primeiro aspecto está associado à idade das crianças, onde muitas 

não sabiam identificar o próprio nome (escrito na garrafa). Não obstante, a grande variedade 

de marcas das garrafas de água poderia causar confusão nas crianças, assim como uma 

dificuldade de identificação da mesma, havendo uma maior probabilidade de engano e ingestão 

de água de uma garrafa que não lhes pertence. Para além do aumento do risco de contágio, 

verifica-se uma grande acumulação de plástico originada devido à utilização constante de 

garrafas descartáveis. 

Uma possível solução para o ocorrido seria a utilização de garrafas reutilizáveis, que deveriam 

ser higienizadas diariamente. Desta forma, para além de reduzir o plástico que era descartado, 

as crianças seriam capazes de identificar a sua garrafa mais facilmente através de desenhos que 

normalmente decoram as garrafas, atingindo assim o objetivo principal de redução dos meios 

de contágio.  
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O mesmo verificou-se com os sacos de transporte dos bens da criança. Segundo o Modelo de 

Avaliação da Qualidade das Respostas Sociais. (2010), no ato de celebração de contrato de 

uma instituição de ensino com a valência de creche e pré-escolar, “é acordado com a família a 

lista de pertences da criança a entregar no estabelecimento, devendo ser registado na Lista de 

Pertences da Criança, nomeadamente: Artigos de higiene pessoal (p.e. fraldas, muda de roupa)” 

(p. 58).  

Como resposta ao afirmado, era enviado pelas famílias as roupas/objetos pessoais para a 

instituição em sacos de utilização única. O mesmo era verificado no que diz respeito aos 

lanches e na forma como o alimento era armazenado, a praticidade era sobreposta a questões 

ambientais, sendo maioritariamente utilizadas embalagens de utilização única, em detrimento 

de sacos/talegos laváveis e embalagens/frascos reutilizáveis. 

Uma vez constatada a reduzida sensibilidade nos lares, e procurando agir conforme o Decreto-

Lei n.º 241/2001, de 30 de Agosto, Anexo nº 1, II, alínea 4 d), optou-se por recorrer a um 

questionário, que tinha como objetivo aproximar as famílias do estudo de investigação que era 

feito.  

Foi então aplicado um questionário (apêndice 3), anónimo e de cariz facultativo, que era 

colocado na mochila da criança, sendo da responsabilidade dos encarregados de educação, que 

optavam ou não por aderir ao mesmo uma vez que tivessem conhecimento do mesmo. Mais 

uma vez, com os questionários foi possível verificar  o reduzido entendimento demonstrado 

pelas famílias em relação à temática ambiental comprovado com o reduzido número de 

adesões.  

Neste sentido, com vista a estudar a perspetiva da educadora face aos dados recolhidos, foi 

realizada uma entrevista, com a finalidade de recolher dados sobre a conduta da educadora e 

da equipa educativa aquanto da situação ambiental (apêndice 2). Foram colocadas várias 

questões, sendo que uma delas questionava se “Havendo uma sensibilização na escola para os 

problemas ambientais, sente que esta sensibilização é adquirida pelas crianças?”. A resposta 

positiva da educadora foi comprovada através de vários momentos, sendo um deles a realização 

da separação do lixo. 

Silva (2008) expressa que “na medida em que o ser humano participa ativamente deste mundo, 

ele tem o poder de agir no meio, tem o poder de beneficiar, melhorar o meio ambiente” (p. 28). 

Por conseguinte, o ato de separação dos materiais convidava a participação das crianças, e 

conferindo-lhes o papel de agente transformador. A atividade semanal possibilitava que o 
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material fosse transportado ao ecoponto em conjunto com os alunos, originando uma saída de 

campo, onde estes eram convidados a participar na colocação dos materiais a serem reciclados 

nos contentores como é possível observar na figura. 

 

Figura 14 - Saída de campo para a deposição dos resíduos nos ecopontos. 

A atividade, apesar de simples, mostra-se muito rica ao nível do desenvolvimento das crianças 

ao nível da formação pessoal e social. 

Ao longo do período de contacto foi constatado que, enquanto a sensibilização para as causas 

ambientais era um tema  nulo nos lares, na instituição era um tema cotidiano, havendo um 

trabalho de conscientização desenvolvido pela equipa educativa diariamente. Desta forma, toda 

a minha ação ao longo da prática foi implementada com vista a  dar continuidade ao trabalho 

de sensibilização para o ambiente. Este trabalho surgia de modo a demonstrar a possibilidade 

infinita de criações com base na reuzilizção, sendo possível identificar uma variedade de 

materiais utilizados ao longo da mesma. 
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Gráfico 4 – Número de vezes que os materiais foram utilizados nas atividades (Pré-Escolar) 

 

O gráfico esboça a quantidade de vezes que os materiais citados foram utilizados nas atividades 

mencionadas. Estes por sua vez foram utilizados tanto como recurso para a construção de 

material pedagógico, sendo reforçada a importância dos mesmos para o trabalho em sala, no 

ato de transformação do mesmo. 
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3.3. Atividades desenvovidas com o grupo do 1º ciclo 
 

Este ponto surge com o objetivo de expor parte do trabalho desenvolvido ao longo da prática 

profissional de valência do 1º ciclo. Com vista a seguir as orietações programáticas, todo este 

foi planificado e implementado com vista a desenvolver nos alunos aprendizagens essenciais, 

ao mesmo tempo que visava responder às necessidades identificadas.  

Tal como anteriormente citado, o elevado volume de lixo produzido, e a necessidade de 

desenvolver nos alunos uma consciência sobre a situação ambiental eram aspetos importantes 

e que foram sempre considerados ao longo da prática. Desta forma, esta foi desenvolvida com 

vista a ser mais sustentável de forma a desenvolver o pensamento crítico sobre o ambiente. 

 

Atividade 1: A marioneta 

Seguindo o pensamento de relacionar atividades desenvolvidas na sala de aula com 

desenvolvimento do pensamento sustentável e do reaproveitamento de materiais,  foram 

criados os elementos que auxiliassem a prática educativa.  

Desta forma, para o trabalho na área do Português no âmbito da Leitura e da Escrita, recorreu-

se a utilização de uma marioneta. Com vista a dinamizar a  introdução da letra Z a alunos do 

1º ano, o recurso material foi criado rolos de papel higiénico industriais, palitos de comida 

oriental e tampas de garrafa na elaboração do mesmo. 

 

Figura 15 - Marioneta utilizada na didatização da aula de Português 
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No momento aqui mencionado, a marioneta apesar de não corresponder a algo construído pelos 

alunos, possibilitou a introdução e dinamização da aula. Segundo Martins et al. (2017), um dos 

valores contemplados no documento que visa a estuturação do perfil do aluno corresponde à 

vontade de aprender, a curiosidade, a criatividade e o pensamento reflexivo. Desta forma, o 

objeto surge como um captor da atenção dos alunos, agindo como um convite à participação 

no momento de dinamização da aula. 

 

Atividade 2: O geoplano de cartão 

No âmbito do desenvolvimento do trabalho da disciplina de Matemática, com vista a trabalhar 

o Domínio da Geometria e Medida cujo conteúdo era sobre as áreas, foi construído um 

geoplano a partir de cartão e tampas de garrafas. O material pedagógico em grande escala surgia 

com vista a suprir as necessidades de escassez de material na sala de aula. Desta forma, 

tratando-se de um geoplano de grande dimensão, a atividade tornava-se facilitada tanto para a 

utilização de quem o utilizava, como para as crianças que permaneciam no local, a observar de 

forma visível. 

 

 
  

Figura 16 - Momento de dinamização com recurso a um geoplano com materiais reaproveitados 
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Atividade 3: As sementeiras 

Como já foi aqui discutido, o plástico é um dos materiais mais poluentes nos dias de hoje. Desta 

forma, a sua utilização com uma finalidade pedagógica proporciona aos alunos o 

desenvolvimento do pensamento sustentável através da atividade prática (Oliveira & Moura, 

2017). 

Com vista a trabalhar a atividade experimental prática da germinação, foram criadas pequenas 

sementeiras com recurso a garrafas de água, que previamente cortadas e queimadas, foram 

distribuídas aos alunos de forma a que estas pudessem ser manuseados de forma totalmente 

segura.  

Com vista a introduzir a atividade, em jeito de diálogo foram discutidas questões como “Como 

nascem as plantas?” e “As sementes, onde podem ser encontradas no fruto? É sempre na parte 

interior?” (Aprendizagens Essenciais do Estudo do Meio, 2018). As questões tinham como 

principal objetivo prever factores ambientais que podem influenciar o crescimento de plantas 

e quais os efeitos da variação de cada um deles (Martins et al., 2007). 

 

 

 

Figura 17 - Atividade prática sobre a germinação desenvolvida com recurso a garrafas  
descartáveis 
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A atividade foi realizada a pares, onde as sementes foram dispostas nas laterais interiores da 

garrafa, possibilitando a observação do processo de germinação e crescimento da planta. Desta 

forma, os alunos foram elucidados sobre o processo de germinação, ao mesmo tempo que 

constataram que é possível o reaproveitamento de algo socialmente considerável descartável. 

  



42 
 

Atividade 5: Poster da Primavera 

 

Atendendo à altura do ano, foi proposta a realização de um painel decorativo sobre a Primavera. 

Martin et al. (2017) afirma que “compreender os equilíbrios e as fragilidades do mundo natural 

na adoção de comportamentos que respondam aos grandes desafios globais do ambiente” (p. 

27). Desta forma, seguindo a perspetiva do autor é de afirmar que o trabalho conjunto com os 

alunos possibilita a compreensão da necessidade de reutilização para que haja então a redução 

de resíduos. Assim,  após o diálogo foram recolhidas informações dos conhecimentos dos 

alunos sobre o tema, sendo selecionados os elementos que estariam presentes no painel 

(Aprendizagens Essenciais de Educação Artística - Artes Visuais, 2018). 

Com vista a promover a autonomia e a responsabilidade dos alunos, para a elaboração de um 

painel da primavera foi solicitado a estes que recolhessem e levassem para a sala de aula caixas 

de cereais vazias, para a realização de um trabalho. Ao fim de uma semana, quase todos os 

alunos haviam levado para a escola uma caixa, sendo assim possível realizar a tarefa proposta.  

A atividade foi dividida em três partes. A primeira visava a construção dos elementos do painel, 

sendo as flores e os pássaros. Os alunos tiveram a oportunidade de desenhar, recortar e colar 

os círculos para que pudessem ser afixados posteriormente no poster.  

A segunda fase consistia na colagem dos elementos, assim como de outros objetos, como foi o 

caso da palha, utilizada na decoração do tronco da árvore que compunha o poster. 

A terceira e última fase tinha como objetivo a finalização do trabalho, com a decoração do 

mesmo com linhas, cordel e tintas. 
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Atividade 6: Cartoneros 

Segundo Noury (2021), o termo “livro cartonero” surgiu no fim dos anos 90, como um artefato 

de resistência política em alguns países da América do Sul. O artefacto correspondia a um livro 

que após um processo de recuperação, ganhava nova vida através da reutilização do cartão que 

compunha a sua parte exterior. Segundo a autora, outro ponto importante está diretamente 

ligado ao caráter de sustentabilidade, pois “É mais fácil de perceber pela reutilização do 

papelão que, após descartado, volta a ser reinserido no ciclo produtivo” (p. 5). 

Assim, atendendo à prática sustentável descrita pela autora, verificou-se uma adaptação para a 

implementação na prática profissional. O trabalho visava a ligação de áreas, onde através da 

Expressão Plástica com o Português, onde por um lado os alunos teriam a oportunidade de criar 

o seu próprio cartonero, ao mesmo tempo que seriam os autores dos textos a serem fixados no 

livro. 

As Aprendizagens Essenciais de Português (2018) orientam que o aluno deve ser capaz de 

compreender textos narrativos, assim como de antecipar o desenvolvimento da história. Por 

Figura 18 - Montagem do poster com auxílio dos alunos 
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conseguinte, a primeira parte da atividade tinha como objetivo a composição de uma narrativa 

para o fim, sendo ainda selecionados textos desenvolvidos ao longo da prática pelas crianças. 

A segunda fase do trabalho tinha como objetivo a decoração do que mais tarde seria a capa do 

livro. Para tal os alunos recorreram a recortes de cartolinas, panfletos, revistas e jornais. A 

identificação dos mesmos surgia logo em seguida, para que fosse possível passar à fase 

seguinte, de montagem do próprio livro. Com recurso a fios de lã, a capa e as páginas foram 

unidas, dando assim vida ao cartonero de cada criança. 

A atividade por sua vez possibilitou um trabalho transversal, ao mesmo tem que procurava atingir os 

objetivos defendido por Martins et al. (2017), onde é possibilitado aos aluno o ato de  “manifestar 

consciência e responsabilidade ambiental e social, trabalhando colaborativamente para o bem comum, 

com vista à construção de um futuro sustentável” (p. 27). 

 
Figura 19 - Confeção dos Cartoneros 
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3.4. Apresentação de resultados 
 

Através da observação, foi possível observar aspetos semelhantes e aspetos diferentes ao 

contexto de educação pré-escolar. Contudo, o facto de se tratarem de crianças mais velhas 

permite afirmar uma maior automatização de comportamentos ligados à separação do lixo. 

Assim, uma vez que os alunos apresentavam aprendizagens ligadas à separação para a 

reciclagem, notou-se uma importância conferida à professora aquanto de valores como reduzir, 

reutilizar e respeitar.  

A reutilização era sempre fomentada através de tarefas dinâmicas, sendo sempre transmitida a 

ideia de que era possível dar uma nova vida a algo que já foi utilizado, tal como defendido por 

Oliveira e Moura (2017) que afirma que “a mudança de hábitos potencializa a redução do 

consumo e o adequado descarte dos resíduos ou reaproveitamento” (p. 128). Desta forma, por 

mais que a pouco e pouco, o ato de instigar o reaproveitamento e a reutilização de materiais 

levará a que mais tarde, os alunos mostram-se conscientes dos seus atos face ao ambiente. 

Outro aspecto identificado liga-se à aderência aos hábitos dos alunos e das famílias. Com base 

na observação foi constatado que apenas uma reduzida quantidade utilizava objetos 

reutilizáveis para acomodar os alimentos.  Consequentemente estes eram os alunos que mais 

facilmente participavam em conversas sobre a problemática do ambiente de forma espontânea, 

mostrando-se mais sensibilizadas para tal.  O mesmo ocorreu quando após a aplicação dos 

questionários foi possível identificar alterações em alguns comportamentos, isto é, algumas 

famílias passaram a optar por garrafas de água reutilizáveis e lancheiras para acondicionar o 

alimento ao invés de embalagens de utilização única. O facto comprova a perspectiva de 

Dessen et al. (2007), que afirma “ o conhecimento dos valores e práticas educativas que são 

adotadas em casa e que se refletem no âmbito escolar e vice-versa,  são imprescindíveis para 

manter a continuidade das ações entre a família e a escola” (p. 28).  Ao mesmo tempo,  todo 

este trabalho é realizado seguindo a política dos R’s, onde através do ato de repassar,  mais 

elementos da sociedade são inspirados e conduzidos a agirem de uma forma mais correta. 

Seguindo o mesmo processo de investigação utilizado no pré-escolar, face à observação foram 

realizados questionários anónimos e facultativos aos alimentos da turma. Tratando-se de 

contextos diferentes, esperavam-se resultados diferentes. Contudo, é possível observar nos 
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gráficos criados com base nos resultados obtidos, àquela que mais aderiu foi o do 1º ciclo 

(apêndice 3).  

No pré-escolar o questionário era colocado na mochila que era transportada pela criança de 

casa para a escola diariamente, e no 1º ciclo, o questionário era entregue aos alunos para que 

guardassem e o fizessem chegar aos pais. Na primeira situação, a responsabilidade era inteira 

dos encarregados de educação, que optavam ou não por aderir ao mesmo uma vez que  tivessem 

conhecimento.  Já na segunda situação, a responsabilidade era depositada sobre os alunos que 

deveriam dar a conhecer aos encarregados de educação o questionário. 

Na sociedade em que atualmente vivemos, os mais jovens são muitas vezes vistos como 

elementos à parte da sociedade, sendo até mesmo vistos como elementos mais fracos e dignos 

de proteção, cuja capacidade intelectual não permite a preocupação com questões mundanas. 

O mesmo pode ser comprovado com a seguinte passagem citada por Reis (2021): 

“as crianças costumam ser limitadas pelos adultos na sua capacidade de moldar as suas 
vidas e as suas comunidades, cabendo aos adultos agir no que consideram ser o melhor 
insteresse das crianças. Pelo contrário, as crianças do mundo maiotitário revelam 
capacidades significativas como cidadãos, sendo capazes de assumir responsabilidades 
e papéis ativos nas suas comunidades” (p.7).  

 
A análise do facto surge como algo iminente pois mostra que, embora pequenas,  as crianças 

face a uma tarefa, mostraram-se muito responsáveis.  Questiona-se então até que ponto um 

trabalho contínuo com vista a desenvolver a responsabilidade e a consciência ambiental, sendo 

algo importante para o desenvolvimento de cidadãos conscientes.  Desta forma e,  seguindo a 

linha de pensamento aqui defendida,  desde tenra idade as crianças devem contactar com 

problemáticas atuais,  sempre seguido do bom-senso,  assim como da adequação da narrativa, 

para que haja uma compreensão do problema por parte da criança sem que seja de forma 

traumática. 

A situação de uma posição pró ambiente por parte da professora era notável, sendo realçada 

constantemente. Tanto no que diz respeito ao aproveitamento dos cadernos, à separação do 

lixo, ao desperdício alimentar e da própria preservação do ambiente, os alunos eram 

diariamente instigados a possuírem práticas corretas tanto dentro como fora do ambiente 

escolar. O mesmo foi comprovado tanto pela recolha de dados por meio de uma entrevista 

(apêndice 2) como pela própria maneira de agir da professora. 
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Figura 20 - Trabalho realizado pela professora responsável no âmbito da educação plástica com recurso a revistas e 
folhetos 

 
Os alunos eram convidados a refletir sobre o impacte da ação do ser humano na natureza, sendo 

instigados ao respeito e à conservação do ambiente. Como resultado, a reutilização também 

surgia com frequência e, com vista a dar continuidade ao trabalho desenvolvido, todas as 

atividades da prática profissional visavam o reaproveitamento e a obtenção de material 

pedagógico de forma sustentável. 

 
Gráfico 5 - Número de vezes que os materiais foram utilizados (1º ciclo) 

 

No que diz respeito às atividades, foram constatados alguns aspectos. Primeiramente é de 

afirmar que a introdução de um objeto diferente na sala de aula é capaz de despertar a 

curiosidade dos alunos, assim como o pensamento reflexivo (Ferreira et al. (s/d), p. 3), como é 

o caso da atividade de Português neste mencionada, pois imediatamente após à apresentação 

da marioneta, os alunos demonstraram-se curiosos sobre o que iriam trabalhar. Desta forma, a 
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agitação face ao objeto pode ser canalizada para a realização de tarefas, desenvolvendo 

atividades sem recurso ao lápis e ao papel numa primeira instância. 

Para além da dinamização das aulas, a utilização de materiais surgia como um apoio face à quantidade 

de materiais, que por vezes era insuficiente para o uso de toda a turma. Desta forma, a recorrência a 

materiais de fácil acesso e de custo nulo possibilitava a que todas as crianças tivessem a mesma 

experiência dentro do ambiente de sala de aula.  
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4. Considerações Finais 

Este documento surge como resultado de práticas profissionais em contexto de pré-escolar e 1º 

ciclo do ensino básico, onde foram desenvolvidas aprendizagens e competências  fundamentais 

para o reforço e mobilização do(s) conhecimento(s). Também para o aprofundar das 

competências pedagógicas, de relacionamento face a um grupo/turma ou ainda desenvolver 

competências pessoais ao nível da gestão de tempo e espaço, este em muito contribuiu para a 

superação de dificuldades várias como a timidez e o receio e preocupação face aos momentos 

de intervenção. 

Depois de todo o trabalho desenvolvido, é de afirmar que a temática ambiental pode ser 

trabalhada em vários níveis de ensino, sempre com uma aproximação da realidade e adequando 

à idade e ao nível de ensino dos alunos com que se trabalha, de forma a sensibilizar e despertar 

a motivação para a mudança. Seja através da mediação leitora, de jogos, de atividades práticas 

ou outras atividades relacionadas com áreas como a matemática por exemplo, o 

reaproventamento de materiais esteve sempre presente, de forma a demonstrar as diversas 

finalidades que um objeto pode ter através da reutilização e ao mesmo tempo,  possibilitar a 

disponibilidade de materiais e recursos pedagógicos.  

As observações efetuadas ao nível das práticas educativas e do contacto estabelecido entre o 

meio escolar com o seio familiar, corroboram as ideias de Dessen et al. (2007) ligadas à 

importância do trabalho contínuo pois ambos são de extrema importância para a criança e para 

a formação da sua personalidade e desenvolvimento de valores. Desta forma, a sensibilização 

para a adoção de práticas sustentáveis e conscientes é de extrema importância pois 

desencandeia comportamentos promotores de um ambiente mais cuidado e protegido, ao 

mesmo tempo que transmite aos mais novos uma visão realista das causas ambientais, nutrindo 

um sentimento de carinho pelo Planeta, pela biosfere e em particular pelo ambiente que as 

rodeia. 

 Relativamente a limitações e constrangimentos encontrados salienta-se o facto de ambas as 

práticas terem sido realizadas em turmas relativamente grandes, o que dificultava o trabalho 

devido a escasses de materiais pedagógicos existentes. Não obstante, o contrangimento é tido 

como uma benesse se tivermos em conta a possibilidade de trabalho com um maior número de 

crianças e a diversidade de aspetos que isso acarreta face à problemática ambiental.  
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O trabalho foi desenvolvido com crianças de diversas faixas etárias e níveis de ensino, não 

apenas com a finalidade de demonstrar o potencial dos materiais reaproveitados, mas também 

de trabalhar o pensamento abstrato sobre a hipótese de redução de objetos que teriam como 

destino final os aterros. Este aspeto tal como enfatizado por Gomes (2017), o pensamento 

proporcionava o desenvolver da criatividade e da curiosidade para as inúmeras possibilidades 

de reutilização. 

Ao longo do período de intervenção, as atividades tinham como objetivo cultivar um 

sentimento positivo face ao ambiente, ao mesmo tempo que corroboravam a possibilidade de 

reutilização de resíduos como material pedagógico. Futuramente gostaria de ver as práticas 

agora observadas e desenvolvidas no que respeita ao uso dos resíduos como recursos 

pedagógicos, alargadas a outras turmas, outras escolas, porque mais do que ser um tema 

interessante e importante, o uso dos resíduos para aproveitamento na sala de aula é necessário. 

Ele permite apelar por um lado à necessidade de recusar o uso de alguns materiais descartáveis 

por exemplo, ao mesmo tempo que ensina a reaproveitar outros, trabalhando de forma integrada 

os vários R’s que contribuem para uma sociedade mais sustentável e um Planeta mais saudável, 

afinal de contas, a preservação do ambiente é tarefa de todos nós e começa com pequenas 

atitudes diárias que podem fazer toda a diferença. 
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Apêndice 1 

 
Entrevista realizada a Educadora com 33 anos de serviço. 
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O que fez despoletar essa preocupação com o ambiente, fazendo optar pelo uso recorrente de 
materiais recicláveis e reutilizáveis? 

“ Isso da reciclagem veio de casa… É uma coisa impressionante a quantidade de plástico que temos 
para jogar para o lixo. Comecei a aperceber-me que a grande maioria do lixo era plástico. (...) não fazia 
sentido ir tudo misturado. Isso mais a sensibilização para a reciclagem, o aparecimento dos ecopontos 
e tudo isso levou-me a ponderar [a introdução dos materiais na escola]. Depois às vezes nós não temos 
materiais (...) que conseguimos fazer coisas giras com o material reciclável, além de que também 
estimula a nossa imaginação. Apercebi-me que as pessoas estavam pouco despertas para isso. Comecei 
cada vez mais a olhar para o lixo de uma forma [diferente]. Começou gradualmente, até ser uma prática 
corrente. Eu sempre que tiver material que possa aproveitar uso em detrimento de material que vou 
comprar.” 

 

Enquanto educadora, sente que há preocupação sobre o ambiente por parte das famílias? 

“ Eu acho que ainda há muito trabalho a fazer nesse sentido pois acredito que a maioria das pessoas não 
faz. Do que me é dado de resposta quando pergunto Ah a minha mãe não faz! . A resposta vale o que 
vale porque eles podem nem se aperceber [se os pais fazem ou não a reciclagem], mas não sei até que 
ponto fazem.” 

 

Havendo uma sensibilização na escola para os problemas ambientais, sente que esta sensibilização 
é adquirida pelas crianças? 

“Sim. (...) eu instigo-os a dividirmos [o lixo], a levarmos para o ecoponto para eles começarem a 
aperceber-se pois acho que é de pequeninos que [conseguimos] instigar a esse tipo de coisas.” 

 

No que diz respeito à preocupação com o ambiente, existe algum tipo de preocupação com o consumo 
dos descartáveis? Ou nesta faixa etária é priorizado o trabalho com situações mais concretas, com o 
reaproveitamento de “resíduos”? 

“ acho que é mais o reaproveitamento pois é o que eles estão mais habituados a fazer. Eles estão 
despertos para esta reutilização pois o que temos mais para reciclar? É o papel e o plástico, e isso eles 
fazem [atividades]. Agora uma coisa que eu gostava de fazer aqui a nível de escola, é nos lanches, a 
divisão do plástico porque nós temos muitos copinhos de iogurte. Não é fácil de fazer isso assim (...) 
mas de qualquer das maneiras eu gostava de fazer isso porque somos só duas salas, podíamos 
perfeitamente [arranjar caixas].” 

 

De que forma a educadora prioriza os R’s?  

“Depende. Estes os pequenitos nós utilizamos mais o reutilizar e o separar, mas o reduzir torna-se difícil 
e já experimentamos com a água para evitar este absurdo de plástico das águas, mas depois entram os 
pais e é complicado pois levam, outras vezes não levam, lavam outras vezes não lavam, umas vezes 
trazem e outras não trazem, e torna-se muito complicado ter água para os miúdos.” 
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Apêndice 2 

 
Entrevista realizada a Professora com 34 anos de serviço. 
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O que fez despoletar essa preocupação com o ambiente, fazendo optar pelo uso recorrente de 

materiais recicláveis e reutilizáveis? 

“O que fez despoletar [foi] a publicidade na televisão e o facto de ter tido na Universidade Aberta uma 

cadeira que foi a educação ambiental. Não foi desde o princípio [da vida profissional], foi desde quando 

tive essa cadeira na Universidade Aberta é que fui-me apercebendo destas “coisas” depois também com 

os midia” 

 

 

Enquanto professora, sente que há preocupação sobre o ambiente por parte das famílias? 

“ Existe em muitas, mas não existe em todas.” 

 

 

Havendo uma sensibilização na escola para os problemas ambientais, sente que esta sensibilização 

é adquirida pelas crianças? 

“Eu acho que eles aqui na sala já vão [despertando para tal], tanto que eles até se zangam [quando o 

lixo não vai para o caixote correto] e dizem “Professora, o fulano mandou um papel para o caixote 

errado!”. Há miúdos que já vão [sozinhos ao lixo correto] ou por exemplo pôr a tampa da garrafa no 

garrafão.” 

 

 

No que diz respeito à preocupação com o ambiente, existe algum tipo de preocupação com o consumo 

dos descartáveis? Ou nesta faixa etária é priorizado o trabalho com situações mais concretas, com o 

reaproveitamento de “resíduos”? 

“ É reutilizar. Pegar em algo já existente, [por exemplo numa folha de papel] e reutilizar, [transformando 

no barquinho].  
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Apêndice 3 

 
Questionário aplicado às famílias e as resultados obtidos. 
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Questionário aplicado 
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Resultado obtido  - Pré-Escolar 
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Resultados obtidos - 1º ciclo 
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Apêndice 4 

 
Dados recolhidos com base na observação direta e em conversas informais 

com membros da comunidade educativa em contacto. 
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 Pré-Escolar 1º ciclo 

Garrafas 
de água 

Todas as crianças levavam água para a 
escola. 

23 garrafas descartáveis, sendo 
enviadas diariamente novas garrafas 
descartáveis.  

3 crianças levam garrafas não 
descartáveis para a escola (pais que 
enviam garrafas de água de 1,5l para 
encher a garrafinha). 

Todas as crianças levavam água para 
a escola. 

13 das crianças levavam água em 
garrafas pessoais e reutilizáveis.  

14 alunos utilizavam regularmente 
garrafas de água descartáveis. 

Lanches 

Todos os pais enviam lanche em 
lancheira.  

Das 26 crianças, regularmente, apenas 
6 crianças levam lanches em pequenas 
lancheiras identificadas. 

Todos os pais enviam lanche em 
lancheira. 

Das 24 crianças, regularmente, apenas 
10 crianças levam lanches em 
pequenas caixinhas ou sacos 
reutilizáveis para as 
sandes/bolachas/fruta. 

Sacos de 
roupa 

Das 26 crianças, apenas 2 crianças 
tinham sacos em tecido e identificados 
(sacos artesanais, com o nome da 
criança bordado e em tecido 
impermeável). 

24 crianças levavam sacos 
descartáveis ou nem mesmo levavam 
sacos, sendo utilizados sacos de lixo 
regulares para armazenamento e 
transporte da roupa suja. 

Não aplicável 
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Apêndice 5 

 
Abstract do trabalho desenvolvido e apresentado no Encontro 

Internacional de Formação na Docência, INCTE 2022. 
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Apêndice 6 

 
Planificações das atividades do Pré-Escolar. 
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Atividade: As profissões da Proteção Civil 
Data da realização: Dias 1, 2 e 3 de fevereiro de 2022 

Áreas de Conteúdo Domínio/Componente Aprendizagens a promover Recursos 

 
Área do Conhecimento do 
Mundo   
 

Conhecimento do 
mundo social 

 Identificação e apropriação de conhecimentos sobre 
os membros da sociedade (proteção civil);  

Suporte digital para a exploração do tema 
da Proteção Civil; 
Cartão; 
Rolos de papel/ 
Tintas; 
Fio; 
Impressões alusivas às profissões da 
proteção civil; 
Lápis de cor; 
Canetas de feltro; 
Materiais para a dramatização/brincadeira 
livre (pequenos rebuçados, seringa de 
plástico, luvas de latex, etc). 

Área de expressão e 
comunicação 

Subdomínio do Jogo 
Dramático/Teatro 

Envolver as crianças, em situações sociais de 
representação de diferentes papéis e de 
desenvolvimento conjunto de uma ação, criando um 
“enredo” ou narrativa, que vai sendo livremente 
interpretado e construído pelos intervenientes; 

Domínio da Educação 
Artística – Subdomínio 

das Artes Visuais 

 Desenvolver capacidades expressivas e criativas 
através de experimentações e produções plásticas; 

Descrição da Atividade: 

A atividade será desenvolvida em três momentos, sendo o primeiro a exploração oral através de debate, onde serão recolhidos os conhecimentos prévios 
das crianças, assim como serão acrescentados a estas novas informações e noções sobre as diferentes profissões. Serão utilizadas imagens em suporte 
digital para melhor elucidar os mais pequenos. 

A segunda parte visa a construção de elementos alusivos às profissões, e que poderão mais tarde ser utilizados em brincadeiras. 

A terceira parte visa precisamente a disponibilização dos materiais previamente construídos para o desenvolvimento pessoal e social através de uma 
brincadeira em grande grupo, conduzida pela estagiária. 
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Atividade: Criação de cestos para o Dia de São Martinho através da reutilização de garrafas descartáveis 
Data da realização: Dias 10 e 11 de novembro de 2021 

Áreas de 
Conteúdo 

Domínio/Componente Aprendizagens a promover Recursos 

Área do 
conhecimento 

do mundo 

Abordagem às ciências - 
Conhecimento do Mundo 

Social 
 
 
 
 
 
 

Promoção de valores e comportamentos face 
ao ambiente que conduzem ao exercício de 
uma cidadania consciente face aos efeitos da 
atividade humana sobre o ambiente. 

Garrafas de água (1,5l); 
Tinta acrílica; 
Esponjas; 
Impressões da Maria Castanha; 
Lápis de cor; 
Canetas de feltro; 
Cola; 
Tesoura; 
Fio. 

Descrição da Atividade: 
Num primeiro momento realizar-se-á a decoração da garrafa, já cortada, com a utilização da técnica da carimbagem com esponjas e tinta acrílica; 
Posterior coloração de imagens da Maria Castanha para colagem na garrafa. 
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Atividade: Confecção de objetos para a decoração natalícia da sala 
Data da realização: Dias 2 e 7 de dezembro de 2021 

Áreas de 
Conteúdo 

Domínio/Componente Aprendizagens a promover Recursos 

 
Área de 

expressão e 
comunicação 

Domínio da Educação 
Artística – Subdomínio 

das Artes Visuais 

Desenvolver capacidades expressivas e criativas através de 
experimentações e produções plásticas; 
Refletir e verbalizar sobre espaços que lhe são familiares, assim 
como sobre objetos de pertença; 
Contacta e trabalha com  materiais de uso utilitário ou 
reutilizáveis (cartão, o, papéis diversos, latas, fios, embalagens, 
algodão, elementos da natureza, etc.), para serem integrados e 
redefinidos a partir de novas funcionalidades e significados 
(construção de enfeites de natal); 
Explora objetos do mesmo material mas com texturas diferentes; 
 

Tintas guache e acrílica;  
Pincéis;  
Copos de iogurte vazios;  
Caixas de ovos já recortadas;  
Cápsulas de café vazias e lavadas;  
Massa; 
Fios de Lã; 
Purpurinas; 
Cartão de grande dimensão para a 
construção de uma árvore de natal. 

Descrição da Atividade: 

Com os alunos distribuídos em pequenos grupos, serão distribuídos materiais por todos. Serão então realizadas tarefas como pintar, pincelar, colar, 
recortar, etc. Todo o material obtido resultante da atividade visa a decoração da sala para a época natalícia. 
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Atividade: Mediação Leitora da História “Feliz Natal Lobo Mau” 
Data da realização: Dia 7 de dezembro de 2021 

Áreas de 
Conteúdo 

Domínio/Componente Aprendizagens a promover Recursos 

 
Área de 

expressão e 
comunicação 

Domínio da Linguagem Oral e 
Abordagem à escrita – 

Comunicação Oral 

Usar a linguagem oral em contexto, conseguindo 
comunicar eficazmente de modo adequado à situação 
(produção e funcionalidade); 
Estabelecer razões pessoais para se envolver com a 
leitura, associada ao seu valor e importância; 

 
Fantoches das personagens da história; 
 
Painel da árvore de Natal; 
 
Círculos amovíveis de folha EVA. 

Domínio da Matemática - 
Subdomínio da Geometria e 

Medida em articulação com o 
Subdomínio dos Números e 

Operações 
 

Identificar quantidades através de diferentes formas de 
representação (contagens, desenhos, símbolos). 

Descrição da Atividade: 
Na primeira parte da atividade foi realizada um momento de mediação leitora, onde será contada a história “Feliz Natal Lobo Mau, de Clara Cunha, 
com recurso a fantoches construídos através do reaproveitamento de materiais; 
A segunda parte visa a articulação com o Subdomínio da Matemática, havendo uma atividade em grande grupo da identificação de quantidades, assim 
como da associação da mesma à sua forma numérica. 
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Atividade: Jogo do Dominó 
Data da realização: Dia 18 de novembro de 2021 

Áreas de 
Conteúdo 

Domínio/Componente Aprendizagens a 
promover 

Recursos 

Área de 
expressão e 

comunicação 

Domínio da Matemática - 
Subdomínio dos Números 

e Operações 
 

Identificar quantidades 
através de diferentes 
formas de representação 
(contagens, desenhos, 
símbolos).  

Dominó em cartão (construído com materiais que podem ser reutilizáveis) 

Descrição da Atividade: 
Com um jogo de dominó previamente construído com o tema dos frutos do outono, será explicado o modo de jogar, assim como das regras do jogo. 
Deste modo, as crianças irão trabalhar a identificação de símbolos/imagens semelhantes, assim como de quantidades. 
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Apêndice 7 

 
Planificações das atividades desenvolvidas na turma do 1º ciclo. 
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Planificação de Português 
Data 

Dia 27 de abril de 2022 
Aprendizagens Essenciais 

Oralidade 

 Saber escutar para interagir com adequação ao contexto e a diversas finalidades 
(nomeadamente, reproduzir pequenas mensagens, cumprir instruções, responder a questões); 

 Identificar informação essencial em textos orais sobre temas conhecidos;  
 Expressão Utilizar padrões de entoação e ritmo adequados na formulação de perguntas, de 

afirmações e de pedidos;  
 Pedir a palavra e falar na sua vez de forma clara e audível, com uma articulação correta e 

natural das palavras. 

Leitura-escrita 

 Pronunciar segmentos fónicos a partir dos respetivos grafemas e dígrafos, incluindo os casos 
que dependem de diferentes posições dos fonemas ou dos grafemas na palavra; 

 Identificar as letras do alfabeto, nas formas minúscula e maiúscula, em resposta ao nome da 
letra; 

 Ler palavras isoladas e pequenos textos com articulação correta e prosódia adequada; 
 Representar por escrito os fonemas através dos respetivos grafemas e dígrafos, incluindo os 

casos que dependem de diferentes posições dos fonemas ou dos grafemas na palavra; 
 Escrever palavras de diferentes níveis de dificuldade e extensão silábica, aplicando regras de 

correspondência fonema – grafema. Identificar especificidades; 
 gráficas do texto escrito (direcionalidade da escrita, gestão da mancha gráfica – margens, 

linhas, espaçamentos – e fronteira de palavra); 
 Planificar, redigir e rever textos curtos com a colaboração do professor; 

Educação Literária 

 Manifestar ideias, emoções e apreciações geradas pela escuta ativa de obras literárias e textos 
da tradição popular; 

 Revelar curiosidade e emitir juízos valorativos face aos textos ouvidos; 
 Reconhecer rimas e outras repetições de sons em poemas, trava-línguas e em outros textos 

ouvidos; 
 Antecipar o(s) tema(s) com base em noções elementares de género (contos de fada, 

lengalengas, poemas,etc.), em elementos do paratexto e nos textos visuais (ilustrações).; 
 Compreender textos narrativos (sequência de acontecimentos, intenções e emoções de 

personagens, tema e assunto; mudança de espaço) e poemas;  
 Antecipar o desenvolvimento da história por meio de inferências reveladoras da 

compreensão de ideias, de eventos e de personagens; 
 Dizer, de modo dramatizado, trava-línguas, lengalengas e poemas memorizados, de modo a 

incluir treino da voz, dos gestos, das pausas, da entoação e expressão facial. 

Gramática 

 Identificar unidades da língua: palavras, sílabas e letra. 
Descrição da Atividade 
Na presente sessão o objetivo da recai sobre o trabalhado o som da letra “z”. 
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1. Tendo em conta a nova personagem a ser adicionada a história, o Zangado da história da 
Branca de Neve, serão feitas questões como: 

i. O que é estar zangado? 
ii. Como as pessoas reagem quando estão zangadas? 

 
 
2. Momento de mediação conjunta da história da “Ilha do Ivo” (história inventada pelos 
alunos com a colaboração da professora responsável, utilizada para introduzir sons de novas letras). 
 
 
3. Solicitação por parte da professora aos alunos: 
a. Para “chamar” pelo Zangado primeiramente “baixinho”, seguido da menção da palavra em 
um tom de voz mais elevado. Ainda para “chamar” o Zangado, os alunos irão bater palmas à 
palavra (consciência silábica).  
b. Com vista a dinamizar a aula e a cativar o interesse dos alunos será introduzido um 
fantoche de pano de uma zebra.Com recurso ao fantoche, será exposto oralmente o seguinte texto: 
 
Olá, sou uma zebra, chamo-me Zeca e gosto muito de azeitonas azedas. Hoje vou contar-vos 
uma história. A gazela Zélia é minha amiga. Um dia enquanto jogávamos a bola, assustei-me 

com o zunir de uma buzina e a bola foi parar aos azulejos azuis da vizinha Zumira! A Zumira 
que estava na cozinha a fazer um cozido ficou muito zangada e gritou: 

 A bola é para a baliza e não para os meus azulejos! 
 
 
4. Após este momento, serão enunciadas pelos alunos palavras que contenham o som [z]. 

Dinamização da aula 

1. Após o momento de mediação desenvolvido anteriormente, serão escritas no quadro palavras 
ditas pelos alunos com o objetivo de trabalhar o campo lexical. 

2. Será escrito no quadro uma frase com palavras mencionadas pelos alunos, para que seja 
possível desenvolver o seguinte trabalho. 

a. Desenvolvimento da consciência frásica e da fronteira de palavras através de uma frase 
escrita no quadro. 

b. Identificação das palavras, com identificação das mesmas (o que é, forma, cor, tamanho, 
utilidade, etc. Todo o diálogo deverá ser realizado em alta voz de forma clara,  perceptível e de uma 
forma pausada. 

3. Com vista a trabalhar a consciência silábica serão utilizadas algumas imagens com a 
respetiva legenda escrita no quadro de giz, sendo solicitado aos alunos que enunciem a 
palavra: 

 .De forma rápida; 
i.De forma calma; 

ii.De forma normal, como a frase deve ser dita. 
iii.Identificação dos sons ouvidos, seguido da identificação das sílabas. 
iv.Desenho de círculos na palavra com vista a destacar as sílabas da palavra. 

4. Desenvolvimento da consciência intrassilábica com a manipulação do som da sílaba para a 
formação de uma nova palavra. 
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 .Dando seguimento ao exercício anterior, após a identificação das sílabas que compõem uma palavra, 
a professora irá riscar uma sílaba; 

a.Os alunos deverão dizer a palavra sem mencionar a sílaba sinalizada, formando assim uma nova 
palavra, tal como no exemplo: 

i.gazela   >>>   ga  ze   la   >>>>   ga  ze  la >>> ga  ze  >>>> gaze 

5.  Consciência fonémica, com a dinamização através da identificação das letras que compõem 
a palavra e identificação da letra associada ao som [z]. 

O trabalho desenvolvido na presente sessão terá como base a realização da página 107 do livro de 
Português, havendo em simultâneo a dinamização do trabalho da letra “z”. 
Recursos 

- Quadro e giz; 

- caderno, lápis e borracha; 

- fantoche; 

- imagens impressas. 
Bibliografia 
- Aprendizagens Essenciais de Português (1º ciclo, 1º ano). 

- Metas Curriculares de Português (1º ciclo, 1º ano) 

- Freitas, J. M., Alves, D. & Costa, T. (2007). O Conhecimento da Língua:: Desenvolver a 
consciência fonológica. Ministério da Educação, Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento 
Curricular.  

-  Barbeiro, L. F., & Pereira, L. Á. (2007). O Ensino da Escrita: A Dimensão Textual. Ministério da 
Educação, Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular.  
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Planificação de Matemática 

Data: 8 de junho de 2022 
Aprendizagens Essenciais 

 Comunicação matemática 

- Desenvolver confiança nas suas capacidades e conhecimentos matemáticos, e a capacidade de 
analisar o próprio trabalho e regular a sua aprendizagem; 

Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a Matemática 
no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 

 Geometria e Medida 

-Identificar, interpretar e descrever relações espaciais, situando-se no espaço em relação aos outros 
e aos objetos; 

- Reconhecer e relacionar entre si, intervalos de tempo (dia, semana, mês e ano) e identificar a hora 
como unidade de medida de tempo.  

Figuras Geométricas 

- Descrever figuras planas, identificando as suas propriedades, e representá-las a partir de atributos 
especificados; 

- Compor e decompor figuras planas, a partir de figuras dadas, identificando atributos que se mantêm 
ou que se alteram nas figuras construídas; 

Resolução de Problemas 

- Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas envolvendo a visualização e a medida em 
contextos matemáticos e não matemáticos, e avaliar a plausibilidade dos resultados; 

- Exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explicar raciocínios, procedimentos e 
conclusões. 
Metas Curriculares (Conteúdos) 

 Geometria e Medida 

Figuras geométricas  

Partes retilíneas de objetos e desenhos; partes planas de objetos;  

Segmentos de reta e extremos de um segmento de reta; - Comparação de comprimentos e igualdade 
geométrica de segmentos de reta;  

Figuras planas: retângulo, quadrado, triângulo e respetivos lados e vértices, circunferência, círculo. 
Descrição da Atividade 

1. A presente sessão tem como objetivo a continuação do trabalho sobre o tema Áreas, pelo que 
será realizado uma ficha de trabalho com vista a explorar conteúdos anteriormente 
abordados. Será utilizado como recurso o geoplano construído com materiais reutilizáveis 
para melhor esboçar e dinamizar a sessão. 



80 
 

Materiais/ Recursos 

- Caderno; 

- Material de escrita (lápis e borracha) e material de pintura (lápis de cor); 

- Ficha de trabalho; 

- Geoplano reutilizável; 

- Livro didático de Matemática. 
Avaliação 
- Ser capaz de ler e representar números naturais; 
- Ser capaz de efetuar contagens progressivas com recurso a materiais diferentes; 
- Comparar e ordenar números, e fazer estimativas plausíveis de quantidades e de somas; 
- Ser capaz de exprimir, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explicar raciocínios, 
procedimentos e conclusões; 
- Ser capaz de enunciar os meses do ano e as estações do ano; 
- Ser capaz de utilizar a terminologia a que se refere às áreas. 
- Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade em lidar com situações que envolvam a 
matemática no seu percurso escolar e na vida em sociedade. 
Observações 
Possíveis dificuldades Estratégias 
Dificuldade em compreender o  exercício, levando 
ao desinteresse. 

-Promover o interesse através de situações 
práticas e recorrendo a utilização de imagens, 
fotografias e objetos distintos 
- Sequenciar as resoluções selecionadas 
Garantir o desenvolvimento da tarefa pelos 
alunos: 
- Colocar questões e dar pistas 
- Sugerir representações 
- Focar ideias produtivas 
- Pedir clarificações e justificações 

Dificuldade em compreender, levando ao 
desinteresse e havendo “cópias do quadro” dos 
resultados, e não um exercício do raciocínio 
matemático. 

Criar ambiente propício à apresentação e 
discussão: 
- Dar por terminado o tempo de resolução da 
tarefa pelos alunos 
- Providenciar a reorganização dos 
lugares/espaço para a discussão 
- Promover atitude de respeito e interesse 
genuíno pelos diferentes trabalhos 
apresentados 

Dificuldade em expor o seu raciocínio. Promover a qualidade matemática das 
apresentações dos alunos: 
- Pedir explicações claras das resoluções 
(Porquê?) 
- Pedir justificações sobre os resultados e as 
formas de representação utilizadas 
- Incentivar o questionamento para 
clarificação de 
ideias apresentadas ou esclarecimento de 
dúvidas 
- Incentivar a resposta às questões colocadas. 
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Insegurança na participação por incertezas sobre a 
veracidade dos resultados. 

Manter o desafio cognitivo e autonomia dos 
alunos: 
- Cuidar de promover o raciocínio dos alunos 
- Cuidar de não validar a correcção 
matemática 
das respostas dos alunos (nem respostas, nem 
expressões faciais) 

Sistematização das aprendizagens matemáticas Criar ambiente adequado à sistematização: 
- Focar os alunos no momento de 
sistematização coletiva; 
- Promover o reconhecimento da importância 
de apurar conhecimento matemático a partir 
da tarefa realizada; 
-Promover com vista a garantir um retorno 
positivo aos alunos face. 

Bibliografia 
 
- Aprendizagens Essenciais da Matemática (1º ciclo, 1º ano). 

- Metas Curriculares da Matemática (1º ciclo, 1º ano) 

- Canavarro, Oliveira e Menezes, 2012, EIEM., Quadro 1: Ações intencionais de Célia na sua prática 
de ensino exploratório da Matemática.  
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Planificação de Estudo do Meio  
Data 11 de maio 2022 
Aprendizagens Essenciais 

Natureza 
 Reconhecer a existência de diversidade entre seres vivos; 
 Reconhecer que os seres vivos têm necessidades básicas, distintas, em diferentes fases do 

seu desenvolvimento.  

Sociedade/ natureza/ tecnologia  
 Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, comprovar resultados e saber 

comunicar, reconhecendo como se constrói o conhecimento.  
 Manifestar atitudes de respeito, de solidariedade, de cooperação, de responsabilidade, na 

relação com os que lhe são próximos.  
  

Metas Curriculares (Conteúdos) 
À DESCOBERTA DO AMBIENTE NATURAL 

 Reconhecer alguns cuidados a ter com as plantas; 
 Reconhecer manifestações da vida vegetal. 

Descrição da Atividade 
No âmbito da temática “Os seres vivos” já iniciado, a presente sessão terá como objetivo a 
sistematização de conhecimentos e a construção de sementeiras. 

1. Serão recordados aspetos dos seres vivos tratados anteriormente, com a realização de 
questões como: 

a. Que exemplos de seres vivos conhecemos? 
b. Quais são as partes que constituem as plantas? 
c. Quanto às plantas, que tipos de plantas tem em casa? 
d. Que cuidados devemos ter com as plantas? 
e. Tem plantas em casa? Em que sítio? 
f. Como costumam cuidar delas? 
g. Já repararam onde é que elas crescem melhor? 
 
 
2. Com recurso a imagens, serão relembradas as partes da plantas que são ingeridas, havendo 
uma categorização: 

i.Das raízes; 
ii.Do caule; 

iii.Das folhas; 
iv.Dos frutos; 
v.Das folhas; 

vi.Das flores. 
3. Uma vez desenvolvido o momento de debate, será realizado o preenchimento de uma ficha 
de trabalho. 
4. Após a realização da ficha de trabalho, a aula será conduzida a construção de sementeiras. 

 .Despertar da curiosidade e do interesse com base em perguntas como: 
i.Como nascem as plantas? 

ii.As sementes, onde podem ser encontradas no fruto? É sempre na parte interior?  
iii.As sementes existem sempre em grande quantidade? Que frutos possuem apenas uma semente? 
a.Os alunos serão convidados a realizarem uma atividade prática que consiste na construção de uma 

sementeira, onde a pergunta de partida seria: Será que de uma semente pode nascer uma planta? 
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b. Será questionado aos alunos que tipo de materiais poderiam ser utilizados para a construção de 
sementeira. A discussão visa frisar a importância da reutilização de materiais no ensino, 
desenvolvendo assim a consciência e a preocupação pelo ambiente. 

c.Será distribuído por cada dupla um recipiente (garrafa de água cortada com uma folha de papel 
absorvente); 

d.Cada aluno irá dirigir-se à torneira da sala, fazendo com que o papel absorvente fique húmido; 
e.Serão distribuídos pelos alunos algumas sementes, que deverão ser colocadas entre o papel e o 

recipiente. 
f.As sementes estarão expostas à luz, sendo possível a observação e discussão posterior. 

5. Desta forma, será então apresentado aos alunos uma tabela de registo global, onde ao fim de 
alguns dias serão registados os resultados obtidos com a evolução do crescimento das sementeiras. 
Materiais 

 Ficha informativa das partes da planta; 
 Lápis de cor, lápis de carvão e borracha; 
 Garrafa de água recortadas; 
 Folhas de papel absorvente; 
 Sementes (milho, feijão, sementes de girassol); 
 Água; 
 Folha de registo global. 

Avaliação 
 Ser capaz de identificar as diferentes partes de uma planta; 
 Ser capaz de identificar as partes comestíveis das plantas; 
 Ser capaz de mencionar cuidados necessários para com as plantas. 

Bibliografia 
Aprendizagens Essenciais de Estudo do Meio (1º ciclo, 1º ano). 

Metas Curriculares do Estudo do Meio (1º ciclo, 1º ano). 
 
Martins, I. P., Veiga, M., L., Teixeira, F., Tenreiro-Vieira, C., Vieira, R. M., Rodrigues, A. 
V., Couceiro, F. (2007). Explorando plantas... Sementes, germinação e crescimento., 2ª 
Edição, Ministério da Educação Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento 
Curricular., Acesso em: 
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Documentos/explorando_sementes_germ
inacao.pdf 

 
 

  

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Documentos/explorando_sementes_germinacao.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Documentos/explorando_sementes_germinacao.pdf


84 
 

Planificação de Expressão Plástica 
Data 23 de março (13h30 - 15h30) 
Aprendizagens Essenciais 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO  

 Mobilizar a linguagem elementar das artes visuais (cor, forma, linha, padrão, proporção e 
desproporção, integrada em diferentes contextos culturais (movimentos artísticos, épocas e 
geografias). 

INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

  Dialogar sobre o que vê e sente, de modo a construir múltiplos discursos e leituras da(s) 
realidade(s); 

 Compreender a intencionalidade dos símbolos e dos sistemas de comunicação visual; 
 Perceber as razões e os processos para o desenvolvimento do(s) gosto(s): escolher, sintetizar, 

tomar decisões, argumentar e formar juízos críticos; 

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO  

 Integrar a linguagem das artes visuais, assim como várias técnicas de expressão (pintura; 
desenho - incluindo esboços) nas suas experimentações: físicas e/ou digitais; 

 Experimentar possibilidades expressivas dos materiais (papéis de formatos e características 
diversas, entre outros) e das diferentes técnicas, adequando o seu uso a diferentes contextos 
e situações; 

 Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções plásticas, evidenciando 
os conhecimentos adquiridos; 

 Apreciar os seus trabalhos e os dos seus colegas, mobilizando diferentes critérios de 
argumentação. 

Metas Curriculares (Conteúdos) 

DESENHO 

 Explorar as possibilidades técnicas de tintas, canetas e lápis de cor em suportes de diferentes 
cores e texturas; 

 Contornar objectos, formas, pessoas; 
 Utilizar livremente a régua, o esquadro e o compasso; 

PINTURA DE EXPRESSÃO LIVRE 

 Explorar as possibilidades técnicas de carimbagem com as mãos e pincéis com guache; 

RECORTE, COLAGEM, DOBRAGEM 

 Explorar as possibilidades de diferentes materiais tais como objectos recuperados 
(reutilização de cartão fino) recortando; 

 Fazer composições colando diferentes materiais recortados. 

IMPRESSÃO 

 Estampar a mão. 

CARTAZES 
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 Fazer composições com fim comunicativo (usando a imagem, a palavra, a imagem e a 
palavra): recortando e colando elementos, desenhando, escrevendo, imprimindo e 
estampando. 

Descrição da Atividade 
Dia 23 de março de 2022 

1. Com a distribuição de cartão fino (de caixas de cereais), será desenvolvido um trabalho sobre 
o material com base no contorno de formas geométricas que, posteriormente, serão 
recortadas e docoradas. 

2. Com a técnica da carimbagem, será realizada a estampagem da mão dos alunos numa folha 
de papel de cenário. 

3. Colagem das construções dos alunos no papel de cenário com vista a ilustrar a Primavera. 
Materiais/ Recursos 

 Lápis e borracha; 
 Canetas, lápis de cor e marcadores; 
 Figuras geométricas diversas para contorno; 
 Tinta guache; 
 Pincéis; 
 Folha de papel de cenário de grande dimensão. 

Bibliografia 
- Aprendizagens Essenciais de Educação Artística - Artes Visuais (1º ciclo, 1º ano). 

- Expressão e Educação Plástica (1º ciclo, 1º ano) 
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Planificação de Expressão Plástica 
Data 11 de maio  de 2022 
Aprendizagens Essenciais 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO  

 Mobilizar a linguagem elementar das artes visuais (cor, forma, linha, padrão, proporção e 
desproporção, integrada em diferentes contextos culturais (movimentos artísticos, épocas e 
geografias). 

INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

  Dialogar sobre o que vê e sente, de modo a construir múltiplos discursos e leituras da(s) 
realidade(s); 

 Compreender a intencionalidade dos símbolos e dos sistemas de comunicação visual; 
 Perceber as razões e os processos para o desenvolvimento do(s) gosto(s): escolher, sintetizar, 

tomar decisões, argumentar e formar juízos críticos; 

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO  

 Integrar a linguagem das artes visuais, assim como várias técnicas de expressão (pintura; 
desenho - incluindo esboços) nas suas experimentações: físicas e/ou digitais; 

 Experimentar possibilidades expressivas dos materiais (papéis de formatos e características 
diversas, entre outros) e das diferentes técnicas, adequando o seu uso a diferentes contextos 
e situações; 

 Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções plásticas, evidenciando 
os conhecimentos adquiridos; 

 Apreciar os seus trabalhos e os dos seus colegas, mobilizando diferentes critérios de 
argumentação. 

Metas Curriculares (Conteúdos) 

DESENHO 

 Explorar as possibilidades técnicas de tintas, canetas e lápis de cor em suportes de diferentes 
cores e texturas; 

 Contornar objectos, formas, pessoas; 
 Utilizar livremente a régua, o esquadro e o compasso; 

PINTURA DE EXPRESSÃO LIVRE 

 Explorar as possibilidades técnicas de carimbagem com as mãos e pincéis com guache; 

RECORTE, COLAGEM, DOBRAGEM 

 Explorar as possibilidades de diferentes materiais tais como objectos recuperados 
(reutilização de cartão fino, tecido, lã e papel colorido) recortando; 

 Fazer composições colando diferentes materiais recortados. 
Descrição da Atividade 
No âmbito do tema da reutilização de materiais, os alunos serão conduzidos a uma discussão sobre 
os materiais utilizados na sala de aula e da importância apresentada para o ensino. Serão realizadas 
questões tais como: 
a. Para que usamos os cadernos? 
b. O que escrevemos no caderno diário? 
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c. Que tipo de trabalhos são realizados no caderno diário? 
d. E os trabalhos? O que é feito com os trabalhos que realizam? 
A discussão surge como articulação ao trabalho a ser desenvolvido a seguir, onde os alunos serão 
convidados a construir um “cartonero”, um caderno criado através da reutilização de materiais como 
o cartão. 
Será explicado aos alunos que a presente sessão tem como objetivo a construção de um pequeno 
caderno que servirá de suporte para o registo de alguns trabalho realizados ao longo do ano letivo, 
tais como: 

 Narrativas e poemas realizados em grande grupo; 
 Ilustrações desenvolvidas no seguimento da construção de histórias. 

Desta forma, a atividade irá decorrer da seguinte forma: 
1. Será distribuído pelos alunos pedaços de cartão fino (caixas de cereais); 
2. Estes deverão dobrar o cartão ao meio e marcar com um lápis de carvão; 
3. Os alunos deverão decorar o cartão fino, tendo ao seu dispor: 

a. papel colorido; 
b. revistas; 
c. tintas e pincéis; 
d. marcadores; 
e. cola. 
Desta forma, os alunos deverão criar uma capa colorida para o que mais tarde será o caderno de 
registo de trabalhos em grande grupo. 
Materiais/ Recursos 

 Caixas de cereais; 
 Tesouras; 
 Cola; 
 Tintas guache; 
 Pincéis; 
 Fios de lã; 

Bibliografia 
- Aprendizagens Essenciais de Educação Artística - Artes Visuais (1º ciclo, 1º ano). 

- Expressão e Educação Plástica (1º ciclo, 1º ano) 
 

 


