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EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

RESUMO 

 

 O presente relatório tem como objetivo dar a conhecer o trabalho desenvolvido, à luz do processo 

investigativo estruturante para os projetos de intervenção desenvolvidos, em contextos de Educação Pré-

Escolar e de Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, ao longo do 2.º ano de Mestrado. 

 Este projeto, intitulado Educação Ambiental para a Conservação da Biodiversidade na Educação 

Pré-escolar e 1.ºCiclo do Ensino Básico, visa dar resposta ao seguinte problema de investigação: Quais 

são as potencialidades da educação ambiental para a conservação da biodiversidade, baseada na 

articulação da prática laboratorial com instrumentos de expressão e comunicação oral e artística, a nível 

da ação ambiental de crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo e da sua melhoria da expressão oral e 

artística? 

 Na realização de ambas as fases de investigação e intervenção na educação pré-escolar com 

crianças de cinco anos e no 1º ciclo no 2.º ano do ensino básico foram adotadas várias atividades e 

estratégias pedagógicas com o intuito de compreender e, simultaneamente, contribuir para melhorar a 

relação das crianças face ao meio ambiente e à conservação da biodiversidade. Durante a sua realização 

foi possível observar a prática, recolher dados, analisar, refletir e melhorar continuamente as atividades 

de ensino usando os princípios da investigação-ação.  

 Os instrumentos usados para a recolha de dados foram, entre outros, brainstorming, diários de 

bordo semanais e a análise documental. Desta forma, as atividades implementadas estimularam e 

promoveram o envolvimento, a cooperação, a participação e a colaboração dos vários intervenientes da 

educação presentes nos estágios realizados.  

 A análise dos resultados permitiu compreender que com estas crianças envolvidas no estudo, 

usar os problemas ambientais emergentes da atualidade vivenciados nos dois contextos educativos para 

promover comportamentos a favor do ambiente e, simultaneamente, desenvolver competências a nível 

da expressão oral e artística, tem um papel determinante para ajudar as crianças a comprometerem-se 

com a aprendizagem e com a resolução de problemas ambientais, essencialmente para promover a 

conservação da biodiversidade. Neste sentido, o educador e professor são considerados elementos 

essenciais para a implementação efetiva da Educação Ambiental nas instituições. 

Palavras-Chave: Biodiversidade; Educação Ambiental; Educação Pré-Escolar; Ensino do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico; Floresta Autóctone.  
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ENVIRONMENTAL EDUCATION FOR THE CONSERVATION OF BIODIVERSITY IN PRE-SCHOOL 

EDUCATION AND THE 1ST CYCLE OF BASIC EDUCATION 

ABSTRACT 

 

 This report aims to make known the work developed, in light of the structured investigative 

process for intervention projects, in contexts of Pre-school Education and Teaching of the 1st Cycle of 

Basic Education, during the 2nd year of Master's degree. 

 This project, titled Environmental Education for the Conservation of Biodiversity in Pre-school 

education and the 1st cycle of Basic Education, intents to answer the following research problems: What 

are the potentials of Environmental education for the conservation of biodiversity, based in the articulation 

of the laboratory practice with instruments of expression and oral and artistic communication, at the level 

of environmental action of Pre-school and 1st cycle of Basic Education children and with the improvement 

of oral and artistic expression? 

 In the process of both investigation and intervention phases in Pre-school education with five-

year-olds and in the 2nd year of 1st cycle of Basic Education were embraced several activities and 

pedagogical strategies in order to understand and simultaneously contribute to improve children's 

relationship with the environment and biodiversity conservation. During its progress it was possible to 

observe the practice, collect data, analyze, bethink and improve continuously the teaching activities using 

the principles of action research. 

 The instruments used for data collection were, among others, brainstorming, weekly log books 

and document analysis. Therefore, the implemented activities stimulated and promoted the engagement, 

cooperation, participation and collaboration of the various education participants present in the 

internships. 

 The results analysis allowed to understand that with these children involved in the study, to use 

the emerging environmental problems of the present day experienced in both educational contexts to 

promote the effects of an environment and, simultaneously, to develop oral and artistic expression skills, 

has a determining role for helping children commit to learning and solving environmental problems, 

essentially to promote biodiversity conservation. In this regard, the teachers are essential elements for 

the effective implementation of Environmental Education in the institutions. 

 

Keywords: Autochthonous forest; Biodiversity; Environmental Education; Pre-school education; Teaching 

of the 1st Cycle of Basic Education.  
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INTRODUÇÃO 

 

 O projeto de intervenção e investigação sobre a prática que aqui se apresenta é uma das 

componentes da Prática de Ensino Supervisionado I e II, do 2.º ano do Mestrado em Educação 

Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Universidade do Minho. 

 Este projeto, intitulado Educação Ambiental para a Conservação da Biodiversidade na 

Educação Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico visa responder ao seguinte problema de 

investigação: Quais são as potencialidades da educação ambiental para a conservação da 

biodiversidade, baseada na articulação da prática laboratorial com instrumentos de expressão e 

comunicação oral e artística, a nível da ação ambiental de crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo e 

da sua melhoria da expressão oral e artística? 

 A Intervenção Pedagógica Supervisionada foi realizada em duas valências. No 1.º semestre 

foi concretizada numa sala de Educação Pré-Escolar, com um grupo de crianças de cinco anos, e 

no 2.º semestre numa sala do 1.º Ciclo do Ensino Básico, com alunos do 2.º ano de escolaridade. 

 A escolha do tema foi realizada no estágio desenvolvido na Educação Pré-Escolar, 

inspirado pelo tema do Projeto Educativo da instituição: “Afetos com a Natureza: observar, explorar 

e aprender!”, pelas minhas motivações e observação dos interesses e curiosidades demonstradas 

pelas crianças.  

 Estruturalmente, o relatório de estágio está organizado em cinco capítulos. O primeiro é 

referente à apresentação da base de trabalho de investigação e intervenção, isto é, os contextos 

educativos, os sujeitos de intervenção envolvidos nos estudos apresentados ao longo do relatório 

e a identificação do problema e questão que suscitaram a Intervenção Pedagógica. 

 O segundo capítulo é dedicado ao enquadramento teórico. Neste apresenta-se uma 

revisão sumária da literatura que fundamenta o problema e objetivos de investigação e, por isso, 

encontra-se dividido em três secções principais: os Desafios para a conservação da biodiversidade 

(2.2); a Educação Ambiental na Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico (2.3) e a 

Educação em ciências e desenvolvimento da comunicação oral e artística na educação pré-escolar 

e 1.º ciclo em Portugal (2.4). 

 No terceiro capítulo, por sua vez, apresenta-se a metodologia de investigação e o plano 

geral de intervenção. 

 O quarto capítulo contempla a apresentação e discussão dos resultados obtidos no 

desenvolvimento da intervenção. 
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 O quinto e último capítulo contém as considerações finais e limitações da concretização 

do projeto de intervenção e investigação, bem como o valor do projeto no desenvolvimento pessoal 

e profissional. 
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CAPÍTULO I 

 

 

CONTEXTO E PLANO GERAL DE INTERVENÇÃO 

 

 

 

1.1. Introdução 

 Este capítulo contém na sua organização a caracterização dos contextos educativos onde 

foram realizados os estágios e o plano geral de intervenção executado. Primeiro, fez-se a 

caraterização das instituições de estágio na Educação Pré-escolar e 1.º Ciclo (1.2), depois a 

caraterização das crianças envolvidas no estágio na Educação Pré-escolar e 1º Ciclo (1.3), a 

caraterização do ambiente educativo no estágio na Educação Pré-escolar e 1º Ciclo (1.4) e, por 

fim, a caraterização das rotinas na Educação Pré-escolar e 1º Ciclo (1.5). 

 No que concerne ao plano geral de intervenção, neste capítulo encontra-se a identificação 

da problemática subjacente ao projeto de intervenção e investigação (1.6).  

 

1.2. Caraterização das instituições de estágio na Educação Pré-escolar e 1.º Ciclo 

O estágio em contexto de Educação Pré-Escolar decorreu no jardim de infância de um 

Centro Cultural e Social, localizado em Riba de Ave. A instituição dispõe de um espaço agradável 

com várias salas de atividades (três salas de creche; quatro salas de jardim-de-infância; duas salas 

de centro de atividades de tempos livres e uma sala de centro de dia). Estas salas estão 

organizadas por grupos de crianças, em função da sua idade e do nível de desenvolvimento. As 

salas são constituídas por material pedagógico e educativo, de acordo com os centros de interesse 

das crianças e os seus ritmos de aprendizagem.  

O estágio no 1.º Ciclo do Ensino Básico foi realizado numa Escola Católica, um 

Estabelecimento de Ensino Particular, pertencente e dirigido pela Província Portuguesa das 

Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora (FMNS), Pessoa Coletiva Religiosa. Esta escola 

alcançou da Associação Portuguesa para a Certificação (APCER), em 11 de Fevereiro de 2005, a 

certificação de qualidade de acordo com as normas internacionais de gestão da qualidade, o que 
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revela que tem como objetivo primordial promover a criação de sistemas de atuação que 

assegurem a máxima qualidade na educação Pré-escolar e no Ensino Básico.  

Este colégio foi o primeiro em Portugal a ser certificado pelo Instituto Português da 

Qualidade (IPQ) para a Certificação de Sistemas de Gestão de Qualidade (NP EN ISO 9001:2000); 

Sistemas de Gestão Ambiental (NP EN ISO 14001:1999) e Verificações Ambientais (EMAS I) e 

para a Certificação de Pessoas (Auditores e Coordenadores de Qualidade). Por sua vez, o IPQ, em 

5 de Dezembro de 2005, convidou esta instituição para na sessão temática da Comissão Sectorial 

para o Ensino “Boas Práticas de Gestão da Qualidade em Instituições do Ensino e a importância 

da Formalização do Sistema da Qualidade através da Certificação” partilhar, perante assembleia 

selecionada, a experiência levada a cabo no domínio da certificação do sistema de gestão da 

qualidade. 

Em termos de espaço e ambiente organizacional das instituições onde foi realizado o 

estágio, observou-se que o Jardim de Infância (JI) apresenta grandes potencialidades para uma 

prática educativa diversificada e alargada, e permite o estabelecimento de atividades de 

intercâmbio com outras instituições. Esta prática educativa pode alargar-se aos espaços exteriores 

onde existem jardins amplos que possibilitam a realização de uma diversidade de atividades e de 

um parque infantil que possibilita a brincadeira e o desenvolvimento das capacidades motoras e 

múltiplas interações entre crianças e adultos. 

Na instituição onde foi realizado o estágio no 1.º ciclo, observou-se que o espaço era 

agradável e amplo, organizado por salas consoante o público-alvo e seu nível de desenvolvimento 

(berçário, creche, jardim de infância, 1.º, 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário). É de salientar que 

nesta instituição existem quatro salas de 1.º ciclo, uma para cada ano de escolaridade, várias de 

2.º e 3.º ciclos e somente uma de 10.º e 11.º ano, uma vez que este é apenas o segundo ano 

consecutivo com o ensino secundário em execução, sendo que os alunos que transitarem para o 

12.º ano abrirão, pela primeira vez, uma turma deste ano de escolaridade no próximo ano letivo.  

A instituição dispõe de diversos espaços de lazer e cultura (bar, cafetaria, biblioteca, 

mesas de madeira no exterior, uma horta e uma estufa); de grandes áreas desportivas (campo de 

jogos polivalente, campo de jogos de relva sintética, dois parques de diversão infantil e um pavilhão 

gimnodesportivo); de salas de laboratório, de música, de artes, de informática, de estudo e de 

acolhimento; de uma capela; de vários auditórios; de uma zona de acolhimento; de uma cantina 

partilhada por todos os intervenientes do colégio e de um grande parque automóvel. Na sequência 

desta descrição, esta instituição, em termos de espaço, apresenta grandes potencialidades para 
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uma prática educativa diversificada e alargada contendo, em todos os espaços descritos, material 

pedagógico variado e instrutivo, de acordo com os centros de interesse do público-alvo e seus 

ritmos de aprendizagem.  

A análise do ambiente organizacional das instituições assentou no pressuposto que o 

desenvolvimento humano constitui um processo dinâmico de relação com o meio, em que o 

indivíduo é influenciado, mas também influencia o meio em que vive (Ministério da Educação, 

1997).  

Nos dois contextos analisados, observou-se, de acordo com as evidências anteriormente 

apresentadas, que o ambiente, os espaços e a sua organização constituíam um suporte do 

trabalho dos educadores, professores e dos técnicos dessas instituições, o que é considerado pelo 

Ministério da Educação (ME) (1997) um aspeto fundamental no contexto educativo, pois deverá 

ser facilitador do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças. 

Em relação ao Projeto Educativo das Instituições, o projeto educativo do jardim de infância 

era intitulado “Afetos com a Natureza: observar, explorar e aprender!”. Esta instituição tinha como 

missão trabalhar na e para a comunidade de forma a atenuar os problemas sociais e educativos 

existentes nesta área e valorizava um clima de afeto onde os sentimentos das crianças, idosos e 

suas famílias eram considerados o melhor instrumento de trabalho. 

O Projeto Educativo da Instituição onde foi realizado o estágio do 1.º ciclo era intitulado por 

“Missões”. Este projeto era considerado por todos um documento importante destinado a 

assegurar a coerência e a unidade de ação educativa da escola respeitando a Lei de Bases do 

Sistema Educativo, o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, e ainda os princípios emanados 

do MiVE – Missão e Visão Educativa das Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora (FMNS).  

Este colégio assumia concretizar a sua missão educativa visando a Educação Integral dos 

alunos, dando especial atenção aos valores morais e religiosos e o fomento do sucesso escolar, 

tendo em vista a promoção da cidadania, responsabilidade, autonomia, solidariedade e espírito 

crítico, centrados nos princípios da vivência democrática, do respeito por todos e por cada um. 

 

1.3. Caraterização das crianças envolvidas no estágio na Educação Pré-escolar e 1º Ciclo 

No jardim de infância, a intervenção pedagógica retratada neste relatório foi realizada 

numa sala composta por 23 crianças com cinco anos, sala heterogénea, das quais dez eram 

raparigas e treze rapazes. Quase todas as crianças (n=20) frequentavam a instituição desde a 
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creche e mantiveram a mesma educadora cooperante e auxiliar educativa desde a sala do 

berçário. Metade das crianças vivia na Vila de Riba de Ave e as restantes nas freguesias vizinhas.  

No grupo, existiam três crianças a fazer terapia da fala, para correção de articulação 

correta dos sons, e uma delas também por gaguez. Esta última criança estava a usufruir de apoio 

educativo, porque revelou desde a creche um desenvolvimento motor abaixo do que era expectável 

para a sua faixa etária, no entanto, após pareceres médicos a criança não tinha nenhum problema 

de saúde diagnosticado. 

Observou-se que as crianças permaneciam muito tempo na instituição. Cerca de um 

quarto destas crianças passavam cerca de dez horas por dia na instituição e as restantes cerca 

de oito horas. Relativamente à pontualidade do grupo, algumas crianças chegavam 

constantemente depois das 9h30 da manhã todos os dias, o que era muito prejudicial para o 

desenvolvimento holístico da criança, bem como para o decorrer do desenvolvimento normal da 

rotina do grupo. Quanto à assiduidade, o grupo manifestava-se muito assíduo.   

Todas as crianças estavam bem integradas e desenvolveram o sentido de pertença ao 

grupo. Eram amistosas, sociáveis e conheciam-se bem umas às outras e algumas tinham relações 

de amizade mesmo fora do jardim de infância.  

Este grupo interessava-se muito por temas sobre animais e plantas, assim como gostava 

de trabalhar temas ligados à reciclagem, daí a associação destes temas ao projeto de intervenção 

desenvolvido neste estágio. As crianças participavam com grande entusiasmo nas atividades 

relacionadas com estes temas, revelando muito interesse e curiosidade nas mesmas, estando 

sempre a trazer materiais de desperdício para a caixa da reciclagem existente na sala e a dar 

ideias sobre o que se podia fazer com eles. 

Este grupo era bastante autónomo e independe, tanto nas tarefas diárias como nos hábitos 

de higiene pessoal, nas refeições, a vestir/despir, calçar e descalçar e a tratar dos seus pertences. 

Este ano havia necessidade das crianças trabalharem com mais afinco, apertarem os atacadores 

e limparem-se sem ajuda após as defecações. 

No geral, este grupo era muito ativo e curioso, gostando de explorar e de aprender, sendo 

que se notava o à vontade em exporem as suas dúvidas e questões sem medo de não serem 

compreendidos. Desta forma, a relação existente entre a educadora e o grupo fomentou bem-estar 

nas crianças, que sabiam que eram ouvidas e respeitadas.  

Na turma do 2.º ano de escolaridade, onde o estágio de 1.º ciclo foi realizado, a sala era 

heterogénea, constituída por 26 crianças, das quais dezasseis eram raparigas e dez rapazes. 



 
 
 

 

 

20 

Quase todas as crianças (n=20) frequentavam a instituição desde a creche, sendo que algumas 

delas desde o berçário. Este grupo de crianças mantinha a mesma professora titular desde o 1.º 

ano de escolaridade. 

Nesta sala não existiam crianças com Necessidades Educativas Especiais (NEE). No 

entanto, existiam três crianças que necessitavam de um apoio mais individualizado para a 

execução das tarefas propostas, sendo estas crianças mais dependentes da professora 

cooperante.  

Este grupo, tal como no contexto de pré-escolar, permanecia muito tempo na instituição. 

Cerca de um quarto destas crianças, mais ou menos, passava cerca de dez horas por dia na 

instituição e as restantes cerca de oito horas.  

Relativamente à pontualidade das crianças, algumas chegavam depois das 8h30 da 

manhã todos os dias, acabando estas por não fazerem o momento de oração coletivo, como 

também chegavam a meio da realização de alguma tarefa. Quanto à assiduidade, o grupo 

manifestava-se muito assíduo.   

Esta turma, no geral, apresentava elevados níveis de motivação, empenho e concentração 

durante a partilha, aquisição e construção de novos conhecimentos. Era notório um entusiasmo 

especial pela disciplina de Estudo do Meio. Este facto não me surpreendeu porque esta é uma 

área interdisciplinar, pois trabalha diferentes domínios científicos, e é conhecida como uma 

disciplina integradora, porque as suas temáticas são excelentes pontos de partida para trabalhar 

e explorar as diferentes unidades curriculares do 1.º Ciclo do Ensino Básico, tal como refere 

Cardoso (1998) uma vez que “situa-se na intersecção de todas as outras áreas do programa (...), 

podendo promover a sua integração a partir dos temas englobantes” (p.99).    

Assim sendo, apesar de terem disciplinas preferidas, este grupo de alunos apresentava 

elevados ritmos de trabalho em todas as disciplinas o que contribuía para um bom funcionamento 

e concretização do currículo programático para o 2.º ano de escolaridade. 

Este grupo, semelhante ao do contexto anterior de pré-escolar, interessava-se muito por 

temas sobre animais e plantas, estando assim motivados para a implementação e concretização 

do projeto de investigação e intervenção alvo deste relatório. Os alunos participavam, com grande 

entusiasmo, nas atividades relacionadas com estes temas, revelando muito interesse e curiosidade 

nos mesmos. 

Este grupo era bastante autónomo e independente, tanto nas tarefas realizadas na sala 

de aula como nos trabalhos de casa e nas brincadeiras realizadas no tempo do intervalo. 
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Observou-se que no geral, estes alunos eram muito ativos e curiosos, gostando de explorar 

e de aprender, sendo que se notava o à vontade em exporem as suas dúvidas e questões, sem 

medo de não serem compreendidos. Desta forma, a relação existente entre a professora e o grupo 

fomentava este bem-estar nos alunos, que sabiam que eram ouvidos e respeitados. 

 

1.4. Caraterização do ambiente educativo no estágio na Educação Pré-escolar e 1º Ciclo 

 No jardim de infância, o estágio desenvolvido foi vivenciado numa sala de grandes 

dimensões e com uma imensa iluminação natural. Esta sala encontrava-se organizada por seis 

áreas distintas, sendo elas: área de acolhimento e simultaneamente área das construções (Figura 

1A – anexo 1), área dos jogos (Figura 1B e C – anexo 1), área da biblioteca (Figura 1D – anexo 

1), área da casinha (Figura 1E – anexo 1) e área de expressão plástica (Figura 1F – anexo 1), que 

refletiam a vontade de criar condições para que o ambiente educativo pudesse “apoiar o constante 

e comum interesse das crianças de idade pré-escolar” (Hohmann & Weikart, 1997, pp. 9-10). 

 Para além das áreas supramencionadas, a sala contém dois placards nas paredes onde 

a educadora expõe os trabalhos realizados pelas crianças e um fio junto a uma outra parede onde 

a educadora pendura com molas trabalhos práticos das crianças. Esta dinâmica reforça a 

importância da exposição do que é feito pelas crianças, que segundo as Orientações Curriculares 

para a Educação Pré-Escolar (OCEPE) é bastante importante: “O que está exposto constitui uma 

forma de comunicação, que sendo representativa dos processos desenvolvidos, os torna visíveis 

tanto para as crianças como para os adultos” (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016, p. 26).  

 É importante ainda realçar que esta sala contém um espaço dedicado à reciclagem. Este 

é constituído por dois ecopontos, amarelo e azul, em forma de saco de plástico e um cartaz que 

retrata as regras a adotar na reciclagem de materiais. 

A disposição das áreas desta sala, bem como dos materiais que as constituíam, eram 

pensados pela educadora de modo a promoverem o desenvolvimento das aprendizagens das 

crianças. Tal vai ao encontro das OCEPE que defendem que: “Os espaços de educação pré-escolar 

podem ser diversos, mas o tipo de equipamento, os materiais existentes e a sua organização 

condicionam o modo como esses espaços e materiais são utilizados enquanto recursos para o 

desenvolvimento das aprendizagens” (Silva et al., 2016, p.26).   
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Estas áreas refletiam também as “intenções do/a educador/a e da dinâmica do grupo, 

sendo indispensável que este/a se interrogue sobre a sua função, finalidades e utilização, de modo 

a planear e fundamentar as razões dessa organização” (Silva et al., 2016, p.26). 

A sala de aula do 2º ano estava organizada de forma a proporcionar diversas 

aprendizagens e de todos os alunos terem igual forma de participar nas atividades. A professora 

cooperante mudava várias vezes a disposição das mesas e das cadeiras da sala consoante a sua 

intenção para as atividades a serem dinamizadas pelos alunos: momentos em pequenos grupos; 

lecionar com exposição a maior parte do tempo; realização de atividade laboratorial, entre outras 

formas possíveis de se lecionar.  

A partir da minha experiência prévia na Educação Pré-escolar, sem dúvida que deve existir 

flexibilidade na organização do espaço educativo, neste caso concreto, na distribuição das cadeiras 

e das mesas, bem como no agrupamento dos alunos. Tal é essencial, nomeadamente, para 

proporcionar momentos de aprendizagem cooperativa.  

A sala do 2.º ano era bastante complexa na sua constituição e organização (Figura 1G, H, 

I e J – anexo 1). Esta sala tinha duas grandes janelas com receção de muita luz natural e vista 

para o monte de Nossa Senhora de Assunção. Como mobiliário possuía: cadeiras e mesas 

individuais; uma prateleira destinada à arrumação dos materiais das crianças e uma secretária 

ocupada pela professora. Na secretária da professora cooperante existia um computador e uma 

impressora que serviam de apoio à professora e de meio de pesquisa para todos. 

À entrada da porta, do lado direito, encontrava-se um armário para a arrumação de 

materiais e cartazes na parede de complemento das aprendizagens a serem desenvolvidas. Era 

também visível na mesma parede a existência de um aquecedor, um caixote do lixo, uma mesa 

de madeira com um rádio em cima, um quadro interativo, atrás da secretária da professora, e na 

parede central um quadro grande branco. Na parede frontal a esta era possível observar painéis 

de cortiça onde se afixavam diversos cartazes alusivos às diferentes disciplinas; um cartaz alusivo 

aos dias de aniversário dos alunos e um referente ao cantinho do Jesus. 

Na última parede lateral da sala, frontal à das janelas, estava disposta uma estante para 

a arrumação dos dossiês das crianças. Debaixo da mesma existia um grande balcão que continha 

uma banca, um cesto onde as crianças depositavam os seus estojos de higiene dentária e um 

espaço destinado aos dicionários, gramáticas e histórias, que podiam ser utilizadas pelas crianças 

durante as aulas de forma a ajudar a desenvolver a língua materna.  
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Na parte inferior à banca existia um conjunto de portas onde se guardava todo o material 

de apoio à escrita e à expressão plástica, assim como jogos didáticos.  

A disposição desta sala do 2.º ano de escolaridade, bem como dos materiais que a 

constituíam, eram pensados pela professora cooperante de modo a promoverem o 

desenvolvimento das aprendizagens das crianças e refletia também as intenções da docente da 

dinâmica do grupo.  

Em síntese, quando se comparou a organização da sala da Educação Pré-escolar com a 

sala do 2.º ano do 1.º ciclo observou-se que existiam grandes diferenças na sua organização. As 

mesmas recaem essencialmente no facto de a sala de jardim 5 ser constituída por diferentes 

áreas, ao passo que a sala do 2.º ano é formada por mesas e cadeiras, um espaço só, pois é 

considerada, essencialmente, um espaço de trabalho, sala de aula. A análise desta diferença 

significativa assentou na ideia defendida por Hohmann e Weikart (1997) que afirmam que a forma 

como o espaço educativo se encontra organizado visa “apoiar o constante e comum interesse das 

crianças de idade pré-escolar” (p. 9-10). 

Para além disso, são claras outras grandes diferenças, tais como: o ambiente da sala em 

si é estruturado; as crianças utilizam uma mesa própria e recorrem ao seu material individual 

deslocando-se poucas vezes na sala; a aprendizagem é formal; a avaliação efetuada é de uma 

forma direta; as crianças são consideradas alunos (continuando estas a serem na mesma 

crianças); surge a criação do termo “turma” ao invés de “sala”, entre outras.    

 

1.5. Caraterização das rotinas na Educação Pré-escolar e 1º Ciclo 

 No contexto da Educação Pré-escolar, a existência de uma rotina na sala de jardim 5 foi 

logo visível no primeiro dia de observação.  

A rotina nesta sala era constituída pelos seguintes momentos: higiene; acolhimento; 

conversa em grande grupo e marcação de presença no quadro de presenças; lanche da manhã; 

atividade e áreas; arrumar a sala; conversa sobre o ocorrido de manhã (às vezes também se fazem 

jogos); higiene; almoço; higiene (aqui inclui-se a higiene oral); hora do conto; prosseguimento da 

atividade e áreas; arrumar a sala; conversa em grande grupo sobre o ocorrido de tarde (às vezes 

também se fazem jogos); higiene; lanche da tarde e recreio até os familiares chegarem.  

 
É no clima de comunicação criado pelo/a educador/a que a criança irá dominando a linguagem, alargando 
o seu vocabulário, construindo frases mais corretas e complexas, adquirindo um maior domínio da expressão 
e da comunicação que lhe permitam formas mais elaboradas de representação (Silva et al., 2016, p.62). 
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No contexto do Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, a existência de uma rotina na sala 

do 2.º ano também foi logo visível nos primeiros dias de observação. Todavia, esta rotina diferia 

da observada no contexto anterior de prática pedagógica em Educação Pré-Escolar.  

Na sala do 2.º ano, tal como nas restantes salas do 1.º ciclo do ensino básico, o dia 

começava às 08h30min. Aquando a chegada da professora titular as crianças entravam para a 

sala de aula. Por volta das 08h45min começava o primeiro momento do dia, momento de oração 

em grande grupo.  

Posteriormente, consoante a planificação anual, isto é o horário escolar, a professora 

cooperante dava início à aula. No entanto, pela minha observação, deparei-me que esta gestão 

era feita de uma forma flexível, consoante as necessidades, ritmos e interesses dos alunos, uma 

vez que para além de cada criança ter o seu ritmo de trabalho, esta também era e deve ser sempre 

o centro das atenções, da aprendizagem ativa.  

Seguidamente surgia um intervalo de 20 minutos, onde os alunos eram sempre 

acompanhados pela professora cooperante. Antes do almoço, as crianças tinham uma atividade 

de enriquecimento curricular (AEC). Neste horário costumavam ter inglês, educação moral e 

religiosa católica, expressão musical, expressão dramática ou informática, encontrando-se estas 

distribuídas uma por cada dia da semana.  

Por volta das 11h50 seguia-se o momento de higiene para depois irem almoçar. Às 12h30, 

normalmente, todas as crianças já tinham almoçado, indo para o recreio até às 13h45, hora de 

retorno à sala.  

No período da tarde, as crianças realizavam o momento de higiene dentária dirigindo-se 

depois para a sala para o decorrer das aulas. Durante a tarde, as crianças tinham um intervalo às 

15h15min até às 15h30min e as aulas acabavam às 16h30min.  

Em síntese, quando se compararam as rotinas na sala da Educação Pré-escolar com a 

sala do 2.º ano do 1.º ciclo observou-se que existiam algumas diferenças, destacando os 

momentos de acolhimento, conversa em grande grupo da manhã, marcação de presença no 

quadro de presenças pelo responsável do dia e hora do conto vivenciados na sala de jardim 5.  

A existência de uma rotina era algo fulcral que ambas as profissionais tinham em 

consideração em respeitar diariamente consoante os objetivos delineados, interesses e 

necessidades das crianças.  
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Para além do mencionado, as rotinas eram flexíveis de forma a serem adaptadas às 

necessidades e individualidades de cada criança. A educadora e professora cooperantes tinham o 

referido em consideração nas suas práticas educativas, tal como argumentam Post e Hohmann 

(2011) “cada criança tem uma forma única de agir ou de interagir de acordo com o seu próprio 

ritmo” (p.71).  

 

1.6. Identificação da problemática subjacente ao projeto de intervenção e investigação 

 Este projeto, designado “Educação Ambiental para a conservação da biodiversidade na 

Educação Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico” foi inspirado pelo Tema do Projeto Educativo 

da Instituição onde estava a ser realizado o estágio na Educação Pré-escolar: “Afetos com a 

Natureza: observar, explorar e aprender!”, pelas minhas motivações e observação dos interesses 

e curiosidades demonstradas por essas crianças. Ao observar as brincadeiras livres das crianças, 

os diálogos existentes entre elas e também os estabelecidos comigo, reparei que estas se 

entusiasmavam e fascinavam com os assuntos relacionados com seres vivos, relevando, deste 

modo, uma enorme curiosidade em explorar esta temática. As atividades deste projeto foram 

operacionalizadas em função dos interesses específicos das crianças da educação pré-escolar e 

dos alunos do 1º ciclo. 

 Do ponto de vista da metodologia de investigação, optou-se pela investigação-ação. Assim, 

considerou-se que cada questão geradora que origina uma tarefa, envolvendo uma sequência de 

atividades, é um ciclo de planificação-ação/ recolha de dados – reflexão, que dá origem a outra 

questão geradora que segue o mesmo processo beneficiando da aprendizagem realizada no ciclo 

anterior.  

Neste contexto, o projeto de intervenção pedagógica supervisionada partiu do seguinte 

problema de investigação:  

 

Quais são as potencialidades da educação ambiental para a conservação da 

biodiversidade, baseada na articulação da prática laboratorial com instrumentos de 

expressão e comunicação oral e artística, a nível da ação ambiental de crianças do pré-

escolar e do 1º ciclo e da sua melhoria da expressão oral e artística? 

 

 A partir desta questão foram formulados os seguintes objetivos de investigação: 
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• Caraterizar o conhecimento orientado para ação ambiental de conservação da 

biodiversidade (o que é a biodiversidade, causas e consequências da diminuição 

da biodiversidade) de crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo após a prática 

supervisionada em educação ambiental; 

• Caraterizar as ações ambientais de conservação da biodiversidade realizadas por 

crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo após a prática supervisionada em educação 

ambiental; 

• Averiguar como é que a educação ambiental melhora a comunicação oral de 

crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo; 

• Averiguar como é que a educação ambiental contribui para a representação de 

histórias e de acontecimentos da vida quotidiana por crianças do pré-escolar e do 

1.º ciclo; 

• Comparar o comportamento das crianças antes e depois das atividades concretas 

implementadas; 

• Compreender a influência do projeto no desenvolvimento integral das crianças; 

• Compreender o contributo do projeto de intervenção na partilha de saberes e ideias 

(entre crianças, famílias e instituição).  

 

A intervenção pedagógica a desenvolver, foi orientada pela seleção de alguns objetivos 

baseados nos interesses das crianças, de entre os objetivos que a seguir se referem, inspirados 

pelo “Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade: Educação Pré-escolar, Ensino 

Básico e Ensino Secundário” (Câmara et al., 2018), criado a pedido da Direção-Geral de Educação 

para o desenvolvimento da educação ambiental como uma componente da educação para a 

cidadania, como se vê no excerto seguinte: 

 
A educação ambiental é parte integrante da educação para a cidadania assumindo, pela sua característica 
eminentemente transversal, uma posição privilegiada na promoção de atitudes e valores, bem como no 
desenvolvimento de competências imprescindíveis para responder aos desafios da sociedade do século XXI 
(Câmara et al., 2018, p.6). 

 

Objetivos de intervenção 

Objetivos pedagógicos gerais 

1. Compreender o conceito de biodiversidade. 

2. Conhecer as espécies animais e vegetais mais emblemáticas no território nacional. 
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3. Analisar as principiais ameaças à biodiversidade a diferentes escalas. 

4. Conhecer parques naturais e áreas protegidas de Portugal como parte da estratégia para a 

conservação da biodiversidade. 

5. Apresentar propostas para a conservação da biodiversidade em casos concretos. 

 

Objetivos pedagógicos específicos principais 

- Reconhecer a biodiversidade ao nível dos animais e das plantas. 

- Explicar a função da biodiversidade e a importância da sua preservação. 

- Compreender e identificar características distintivas dos seres vivos e reconhecer diferenças e 

semelhanças entre animais e plantas. 

- Identificar algumas espécies mais emblemáticas do território nacional. 

- Participar em atividades de sensibilização para as ameaças representadas pelas espécies 

invasoras. 

- Explicar qual é o impacte ambiental à escala local, das ameaças como: a invasão de habitats por 

espécies exóticas; contaminação das águas; alterações climáticas. 

- Identificar algumas consequências das atividades e atitudes humanas em alguns ecossistemas. 

- Participar em atividades de instituições/ estruturas do local onde vivem que promovem a 

educação ambiental (ex. Quintas Pedagógicas, Centros de Interpretação, Ecotecas, Centros 

Ciência Viva, Áreas protegidas, etc.). 

- Participar em campanhas de sensibilização para a conservação da Biodiversidade. 

- Manifestar comportamentos de preocupação com a conservação da natureza e respeito pelo 

ambiente. 

Neste projeto, como tinha como foco a criança, procurou-se proporcionar diferentes 

atividades e experiências globalizadoras, integradas e transversais a todos os domínios e áreas 

curriculares disciplinares que permitam, deste modo, a aquisição de aprendizagens significativas 

e intencionais que as acompanharão o resto das vidas, não só a nível de conteúdos, mas também, 

de valores como a cidadania, a entreajuda e a partilha.   
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CAPÍTULO II 

 

 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

 

 

2.1. Introdução 

 Neste capítulo, após esta breve introdução (2.1), será feita uma revisão da literatura 

pertinente para o enquadramento teórico do relatório, no qual se incluem três secções principais: 

os Desafios para a conservação da biodiversidade (2.2); a Educação Ambiental na Educação Pré-

Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico (2.3) e a Educação em ciências e desenvolvimento da 

comunicação oral e artística na educação pré-escolar e 1.º ciclo em Portugal (2.4).  

 Na segunda secção serão apresentadas as consequências e causas da perda da 

biodiversidade e estratégias para a sua conservação (2.2.1) e discutida a questão da 

sustentabilidade da floresta Autóctone Portuguesa (2.2.2).  

 Na terceira secção será abordado a Educação Ambiental na comunidade escolar (2.3.1); 

a Educação Ambiental na Educação Pré-Escolar (2.3.2) e a Educação Ambiental no 1.º Ciclo do 

Ensino Básico (2.3.3). 

 Na última secção deste capítulo, será retratada a prática laboratorial na educação em 

ciências no pré-escolar e 1.º ciclo (2.4.1); o desenvolvimento da comunicação oral na educação 

pré-escolar e 1.º ciclo em Portugal (2.4.2) e o desenvolvimento da comunicação artística na 

educação pré-escolar e 1.º ciclo em Portugal (2.4.3).  

 

2.2. Desafios para a conservação da biodiversidade 

2.2.1. Consequências e causas da perda da biodiversidade e estratégias para a sua conservação 

Atualmente, a questão ambiental é um tema que tem sido objeto de debate e análise, 

frequentemente, no nosso quotidiano, pelos meios de comunicação, nas escolas, ou até mesmo 

em conversas entre a sociedade. Entre os vários assuntos abordados neste tema tem-se a 

biodiversidade. Conforme Ramos (2010), 
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 [...] o tema sociedade-natureza, suscitado pelo pensamento ecológico recente, com suas diferentes 
conotações políticas, normativas e ideológicas, tem contribuído para ampliar o debate sobre as relações entre 
o ser humano e a natureza e suas implicações éticofilosóficas, sociais, ambientais e também educacionais 
(p.67-68). 

 
 

Em 1992 na conferência das Nações Unidas sobre ambiente e desenvolvimento, efetuada 

no Rio de Janeiro (Tracana, 2009), foi mencionado em público, pela primeira vez, o termo 

biodiversidade ou diversidade biológica. Este conceito não tem o mesmo significado para os 

diferentes grupos sociais e, consequente, tem sido empregado de diversas formas, em diferentes 

contextos (Gyllin, 2004). A definição do conceito biodiversidade muda consoante o seu propósito 

e a ciência que o adota (Mayer, 2006).  

Em Portugal é o Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade o diploma 

mais recente que descreve a biodiversidade como a “variedade das formas de vida e dos processos 

que as relacionam, incluindo todos os organismos vivos, as diferenças genéticas entre eles e as 

comunidades e ecossistemas em que ocorrem” (Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho).  

O Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade partilha a mesma ideia sobre 

o conceito definido anteriormente, na medida em que refere que a biodiversidade,  

 

 É a variedade de seres vivos do meio terrestre, marinho e de outros ecossistemas aquáticos incluindo os 

 complexos ecológicos de que esses organismos fazem parte. O conceito de Biodiversidade abrange a 

 diversidade ao nível dos genes, das espécies e dos ecossistemas  (Câmara et al., 2018, p. 110). 

 

Lévêque (1999) partilha também a mesma ideia, defendendo que a biodiversidade é  

 

 [...] a variabilidade dos organismos vivos de qualquer origem, compreendendo, entre outros, os 
ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos dos quais 
eles fazem parte. Isso compreende a diversidade no seio das espécies entre as espécies, bem como aquela 
dos ecossistemas (p.14). 

 

De acordo com Correia (2007) no seu trabalho “Causas de Perda da Biodiversidade”, 

defende o mesmo conceito quando explica que ele abarca dois conceitos diferentes: o número de 

indivíduos existentes e as diferenças entre indivíduos, podendo aplicar-se a três níveis hierárquicos: 

ao nível dos genes, das espécies e dos ecossistemas.  

Assim, compreende-se que a biodiversidade corresponde ao conjunto da diversidade de 

espécies vivas, animais, plantas, vegetais e seres humanos como parte da natureza, que de certa 

forma encontra-se modificado pelo Homem, apesar de este a tentar proteger, mas também 
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selecionar alguns seres vivos na sua cadeia alimentar ou para interagir, e alguns recursos naturais 

uns em prejuízo de outros. Morello e Pengue (2000) apresentam ainda a biodiversidade como 

uma propriedade dos sistemas vivos e culturais.  

 Além do mencionado, o conceito de biodiversidade possui um significado simbólico para 

a sociedade, que se refere ao problema ambiental relativo à diminuição da variação de formas de 

vida e à exigência da sociedade por ações que modifiquem essa situação (Wals, 1999). Reforçando 

este conceito, Brasil (1998) argumenta que desde que a terra existe muitas espécies de animais 

foram desaparecendo, o que foi levando à sua extinção. Segundo este autor, a extinção das 

espécies aconteceu e acontece de forma natural desde o princípio da vida na Terra, estando entre 

as suas principais causas naturais os processos de desertificação, as glaciações e alterações na 

atmosfera, como as provocadas por atividades vulcânicas ou meteoros, e entre as principais 

causas não-naturais a ação humana. Neste sentido, Roos (2012), argumenta que o facto de existir 

extinção de espécies, leva-nos a concluir que isso acontece pela utilização inadequada do meio 

ambiente pelos seres humanos, das formas de vida e da nossa própria maneira de entender o que 

realmente é necessário para a nossa sobrevivência, pois estamos a usar demasiadamente os 

recursos naturais, não podendo “dar tempo ao tempo” para que estes recursos renováveis possam 

reestruturar-se e continuarem a existir (Roos, 2012). 

 Uma outra perspetiva é apresentada por Lévêque (1999), que refere que a extinção de 

espécies ocorre devido ao grau de degradação da biodiversidade provocada pelo desperdício de 

uma certa quantidade de elementos naturais dos habitats das espécies e da inadaptação das 

espécies às modificações dos habitats, que ocorre devido, por exemplo, a danos causados ao 

habitat e à ocupação humana que os levam à extinção. 

 A indústria alimentar insustentável é também uma das causas de degradação da 

biodiversidade. O mesmo deve-se à sobre-exploração de produtos alimentares com alto impacto, 

agricultura não sustentável, criação animal em massa e processos de fabrico industriais 

prejudiciais ao ambiente. As causas enumeradas foram identificadas por Notarnicola et al., (2017), 

quando num dos seus estudos referiram que alguns produtos com impactos conhecidos na 

biodiversidade, como café, carne e leite, já foram abordados. Para além disso, concluíram que são 

necessárias alterações na cultura e no modo de consumo dos Europeus para consumirem com 

mais controlo de forma a haver uma urgente diminuição das consequências do consumismo e 

aumento dos benefícios para o ambiente. Tal pode comprovar-se quando Notarnicola et al., (2017) 

argumentam:  
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 A atual dieta europeia está afetando a biodiversidade na Europa e em escala global. O consumo de carne 
 e laticínios é o principal fator de impacto, sugerindo que uma dieta equilibrada e saudável pode trazer 
 benefícios ambientais e sociais. (p.390). 

 

 Para além do mencionado anteriormente, o turismo em massa e as consequentes 

atividades turísticas não controladas no meio ambiente como, por exemplo, a exploração animal 

para fins comerciais e a pegada humana em zonas protegidas surge como uma das principais 

causas de impacto na biodiversidade na atualidade. O mesmo se pode comprovar quando Radam 

et al. (2016), referiram que: 

 

 (…) Medimos o turismo pelo número de chegadas internacionais de turistas, enquanto a perda de 
 biodiversidade é medida pelo número de espécies ameaçadas - plantas, mamíferos, pássaros e peixes. 
 Os nossos resultados indicam claramente o impacto negativo do turismo na biodiversidade. Como o turismo 
 depende da biodiversidade, ele se destruirá se a indústria do turismo e as atividades relacionadas ao turismo 
 forem deixadas sem controle e não controladas pelas autoridades relevantes (p.171-172). 

 

 Tendo em conta as causas apresentadas, compreende-se que a extinção das espécies é 

uma das grandes consequências da ação humana. Para que haja uma evolução positiva é 

necessária a sustentabilidade ambiental nas suas dimensões ecológica, económica e sócio–

cultural (Oliveira, 2004; Primack; Rodrigues, 2001). Na prática, uma das estratégias a adotar-se 

para combater a problemática supracitada seria proteger-se as áreas onde existe maior diversidade 

biológica, e é nestas áreas que existe também maior diversidade étnica. Portanto, a proteção 

dessas culturas em seu ambiente natural permite a conservação tanto da diversidade cultural 

como da biológica (Primack; Rodrigues, 2001). 

 Uma outra forma encontrada para minimizar as perturbações criadas, é através da 

educação (Dourado, 2007). A Educação Ambiental é também uma estratégia adotada em ações 

de conservação da biodiversidade (Rodrigues, 2007). Ela pode ser compreendida como um 

processo educativo que, através da escola e de outras instituições é capaz de transformar e 

sensibilizar os cidadãos, e de os levar a adquirir os conhecimentos e competências essenciais 

para conservar e melhorar o meio ambiente (Loureiro et al., 2009; Nova, 1999 in Borges, 2007). 

 Segundo Máximo-Esteves (1998), os objetivos gerais da educação ambiental passam por 

adquirir novos conhecimentos, desenvolver capacidades e repensar atitudes e valores (p.52). 

Consequentemente, a EA reflete-se no desenvolvimento de comportamentos, competências e 

conhecimentos diversificados, que permitem aos cidadãos considerar o estado do nosso meio 

ambiente, e de que forma poderemos atuar para o tornar mais sustentável, sendo esta “uma das 
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finalidades da educação ambiental - preparar cidadãos cujas intervenções, no complexo ambiente 

em que a sua vida (e a dos outros) se desenrola, se traduzem em atos de respeito, afeto e cuidado 

pelo seu ambiente, que também é dos outros” (Máximo-Esteves, 1998, p.129). 

 Em suma, é necessária uma visão holística sobre os problemas ambientais provenientes 

dos estilos de vida adotados pela sociedade atual. É necessário desenvolver competências para 

fazer sistematicamente uma reflexão e pensar criticamente sobre, por exemplo, o nosso tipo de 

alimentação, consumo de bens, tipo de casa e forma como nos movimentamos, para que a 

sociedade mude as suas atitudes e comportamentos e contribua para a sustentabilidade 

ambiental. 

 

2.2.2. Sustentabilidade da floresta Autóctone Portuguesa 

Silva (2007) argumenta que as florestas são consideradas um local de extrema relevância 

para o património natural, pois desde o início da evolução humana têm fornecido recursos para o 

ser humano como alimentos através da caça, frutos silvestres e frutos secos, cogumelos e mel, 

mas também recursos lenhosos, como a madeira utilizada em construções e até mesmo para a 

produção de energia, entre muitos outros bens e serviços. Portanto, na sua perspetiva, a 

importância económica, social e ambiental da floresta mostra que o seu valor para o 

desenvolvimento sustentável é cada vez mais inegável. 

Segundo Tereso et al. (2011), estes locais de floresta como outros ecossistemas, 

englobam uma grande biodiversidade que garantem todos os processos biológicos e o necessário 

equilíbrio ecológico do local. Assim, na sua perspetiva, estas comunidades são cada vez mais 

reconhecidas como ecossistemas de importância fundamental para a manutenção dos valores 

naturais e para a melhoria da qualidade de vida das populações. Estes autores argumentam que 

apesar de não ser completamente compreendido por toda a sociedade que as florestas incorporam 

valores naturais e culturais de elevado interesse, não só para a sociedade humana mas para todos 

os seres vivos que delas estão dependentes direta ou indiretamente, o seu papel é insubstituível 

a vários níveis, pois as florestas constituíram-se como ecossistemas de especial relevância nas 

dinâmicas sociais e ambientais ao longo dos tempos. 

Na mesma linha de pensamento, Honrado et al. (2011) defendem que as florestas são 

um recurso natural renovável, sujeito a uma vasta gama de processos dinâmicos complexos, 

sendo um ecossistema de grande importância para a sociedade e igualmente responsável pelo 
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fornecimento de um conjunto diverso de bens e serviços, reconhecendo-se, a nível ambiental o 

valor da floresta e a importância urgente da conservação da biodiversidade lá existente. 

Atualmente é conhecido que as nossas florestas ocupam cada vez menos área no nosso 

planeta, devido aos efeitos significativos da desflorestação. Os dados relativos à diminuição da 

área de floresta em Portugal são, principalmente, obtidos com recurso aos inventários florestais 

disponibilizados pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF). Segundo este 

instituto “A área florestal diminuiu durante o período 1995 a 2010, correspondendo a uma taxa 

de perda líquida de ‐0,3% por ano” (ICNF, 2013).  

As causas da desflorestação estão associadas a diferentes fatores, mas principalmente 

económicos, assim como no bem-estar de vários seres humanos, sendo, portanto, o Homem o 

maior responsável por esta questão ambiental. Chakravarty et al. (2012), na análise que fizeram 

das causas da desflorestação, defendem que os principais responsáveis desta questão ambiental 

são, em geral, agricultores em busca de mais solos agrícolas, coletores de combustível e 

construtores de infraestruturas que se veem obrigados a desflorestar para construir. O abate de 

árvores acaba por ser um dos maiores procedimentos a adotar por estes agentes, que maior 

impacto gera nos diversos ecossistemas terrestres (Urquhart et al., 2002). 

As causas da desflorestação agrupam-se em causas diretas e indiretas. Chakravarty et al. 

(2012) indicam como causas diretas as seguintes: expansão da área agrícola e de plantações 

arbóreas, a indústria madeireira e de carvão, os fogos, a extração mineira, as construções, a 

poluição do ar, as guerras, a atividade militar e o turismo.  

Relativamente às causas indiretas Chakravarty et al. (2012) mencionaram o colonialismo, 

“exploração” pelos países industrializados, os encargos das dívidas dos países, a sobrepopulação 

e pobreza, a migração para zonas de floresta, os direitos sobre a terra e a desigualdade na 

distribuição dos recursos, causas económicas, a desvalorização das florestas, a corrupção e 

causas políticas. 

As causas referidas anteriormente têm consequências bastante significativas na 

biodiversidade e no clima. A cada dia que passa assistimos ao elevado desaparecimento de 

espécies, devido, essencialmente, à perda de habitat. Chakravarty et al. (2012) indicam alguns 

efeitos ambientais desta deflorestação tais como o impacto no clima, nas redes hidrográficas, na 

erosão e sedimentação e também na perda de algumas espécies vegetais, sendo que os segundos 

apontam ainda perdas económicas e consequências sociais. Outro grande problema da 
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desflorestação relaciona-se com as alterações climáticas e provém da libertação de gases que 

provocam o efeito de estufa.  

Tendo em consideração que há um grau de complexidade de fatores envolvidos na perda 

de floresta, as soluções para o problema apresentam-se igualmente complexas. No futuro, será 

necessário encontrar respostas para este problema envolvendo grupos económicos, ambientais e 

educativos na procura de soluções mais eficazes no combate à desflorestação.  

As florestas autóctones portuguesas também têm sido alvo da crescente desflorestação 

em Portugal. O desenvolvimento e a atividade humana têm vindo a alterar a vegetação de uma 

forma drástica, reduzindo as espécies autóctones vegetais e animais por todo o país. Estas 

florestas, segundo a Quercus, Organização Não Governamental de Ambiente (ONGA), são 

formadas pelas “(…) árvores originárias do nosso país, como é o caso dos carvalhos, dos 

medronheiros, dos castanheiros, dos loureiros, das azinheiras, dos azereiros, dos sobreiros, etc.”. 

(Quercus, sd, sp). 

De acordo com Barbosa (2009), a floresta portuguesa tradicional é representada por nove 

espécies florestais definidas pelas seguintes espécies de árvores dominantes: pinheiro-bravo 

(Pinus pinaster), sobreiro (Quercus suber), eucalipto (Eucaliptus), azinheira (Quercus ilex), 

carvalho (Quercus SP.), pinheiro manso (Pinus pinea), castanheiro (Castanea sativa), entre outras 

folhosas e resinosas. Segundo o ICNF (2013), atualmente as florestas portuguesas são 

constituídas essencialmente por eucaliptos (26%) e pinheiros-bravos (23%). Quanto à distribuição 

das espécies florestais (Figura 2), o eucalipto é a espécie dominante (26%), seguindo-se o sobreiro 

(23%) e o pinheiro-bravo (23%) (Navalho et al., 2017). 

 

Fonte: Adaptado ICNF, 2013 

Figura 2. Distribuição das áreas totais por espécies/grupo de espécies  
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Perante a apresentação destes dados compreende-se também que o castanheiro é a 

espécie menos abundante nas atuais florestas portuguesas. O azevinho, espécie autóctone 

portuguesa não apresentada na figura 2, encontra-se em vias de extinção. De acordo com o ICNF 

(2013) é uma planta muito procurada nas festas do Natal, devido aos seus frutos vermelhos 

brilhantes contrastarem com as folhas verdes sendo, portanto, procurado para fins 

decorativos. Este costume popular faz com que o azevinho espontâneo (Ilex aquifolium L.) corra o 

risco de extinção no nosso país. Por esta razão é proibida a sua colheita, transporte e 

comercialização em Portugal continental, tal como apresenta o Decreto-Lei n.º 423/89, de 4 de 

Dezembro, presente no ICNF.  

 As florestas autóctones portuguesas também são importantes locais de refúgio e 

reprodução de muitas espécies animais (águia-real; lince-ibérico; lobo-ibérico; corço; javali; 

cegonha-preta) que, devido às mudanças económicas, sociais e ambientais verificadas ao longo 

dos últimos anos têm vindo a diminuir (Oldenbroek, 1999). Segundo Oldenbroek (1999) algumas 

dessas espécies autóctones já se encontram em risco de extinção, como é o caso do lince-ibérico. 

No entanto, verifica-se um crescente interesse na preservação desta espécie graças à importância 

que representa nas nossas florestas. 

As extinções em massa naturais ocorreram em cinco principais episódios, havendo ainda 

o sexto que incorpora os efeitos da caça excessiva e perda de habitat ocorridos à medida que as 

populações humanas se espalharam pelos continentes (Primack 2006).  

Atualmente existem em Portugal diferentes políticas para o meio ambiente que são 

essenciais para a definição e estruturação de medidas capazes de gerar riqueza para as regiões e 

suas populações, bem como protege-las. O sistema jurídico definido que tem o objetivo referido é 

a Lei n° 33/96, de 17 de agosto, que explica as bases da política florestal nacional pretendendo 

satisfazer as necessidades da comunidade.  

 Segundo a Lei supracitada, os objetivos da política florestal, que podem-se averiguar no 

artigo 4.º são:  

  
Artigo 4.º  
Objetivos da política florestal 

A política florestal prossegue os seguintes objetivos: 
a) Promover e garantir um desenvolvimento sustentável dos espaços florestais e do conjunto das atividades 
da fileira florestal;  
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b) Promover e garantir o acesso à utilização social da floresta, promovendo a harmonização das múltiplas 
funções que ela desempenha e salvaguardando os seus aspetos paisagísticos, recreativos, científicos e 
culturais; 
c) Assegurar a melhoria do rendimento global dos agricultores, produtores e utilizadores dos sistemas 
florestais, como contributo para o equilíbrio socioeconómico do mundo rural;  
d) Otimizar a utilização do potencial produtivo de bens e serviços da floresta e dos sistemas naturais 
associados, no respeito pelos seus valores multifuncionais;  
e) Promover a gestão do património florestal nacional, nomeadamente através do ordenamento das 
explorações florestais e da dinamização e apoio ao associativismo;  
f) Assegurar o papel fundamental da floresta na regularização dos recursos hídricos, na conservação do solo 
e da qualidade do ar e no combate à erosão e à desertificação física e humana;  
g) Garantir a proteção das formações florestais de especial importância ecológica e sensibilidade, 
nomeadamente os ecossistemas frágeis de montanha, os sistemas dunares, os montados de sobro e azinho 
e as formações ripícolas e das zonas marginais dulçaquícolas;  
h) Assegurar a proteção da floresta contra agentes bióticos e abióticos, nomeadamente contra os incêndios;  
i) Incentivar e promover a investigação científica e tecnológica no domínio florestal. 

 

Estes objetivos visam, essencialmente, na utilização consciente e sustentável dos recursos 

florestais mas, tal como já foi mencionado, estes princípios legais encontram muitos obstáculos 

na sua aplicação prática. Com o objetivo de prevenir o aparecimento dos problemas anuais na 

época de incêndios, os governos elaboraram normas com vista à sua eliminação. No entanto, as 

falhas continuam a acontecer e continuarão se não houver o investimento numa política de 

fiscalização e prevenção eficaz. 

Comemora-se no dia 23 de novembro o dia da Floresta Autóctone. Este dia foi estabelecido 

para divulgar a importância ambiental e económica da destruição das florestas naturais de as 

salvaguardar da destruição. Esta data é frequentemente comemorada na Educação Pré-escolar e 

no 1.º Ciclo no âmbito da Educação Ambiental, como será referido na secção seguinte. 

 

2.3. A Educação Ambiental na Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico  

2.3.1. Educação Ambiental na comunidade escolar 

 Atualmente vivemos num mundo que enfrenta, dia após dia, uma problemática 

relacionada com a destruição do meio ambiente onde o Homem tem um papel fundamental. 

Através da Educação Ambiental (EA) é possível minimizar-se os estragos causados, pois o seu 

principal objetivo é difundir conhecimento e desenvolver comportamentos a favor da natureza, o 

que pode ser realizado, entre outros contextos, na escola (Pedro, 2009). O que se pretende é que 

a EA possa chegar a toda a sociedade, de modo a que seja possível transformar e sensibilizar 

cidadãos para que ajudem de forma individual ou coletiva, na resolução de problemas ambientais 

para conservar e melhorar o meio ambiente (Loureiro et al., 2009; Nova, 1999 in Borges, 2007). 
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O conceito de Educação Ambiental tem sido definido por vários autores. De acordo com 

Máximo-Esteves (1998) “a educação ambiental: é um processo contínuo e permanente, 

começando no pré-escolar e continuando em todas as fases do ensino formal e não formal; é um 

processo holístico, tanto na sua essência, como na sua operacionalização” (p.56).  

Segundo o Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade, a Educação 

Ambiental é “parte integrante da educação para a cidadania assumindo, pela sua característica 

eminentemente transversal, uma posição privilegiada na promoção de atitudes e valores, bem 

como no desenvolvimento de competências imprescindíveis para responder aos desafios da 

sociedade do século XXI” (Câmara et al., 2018, p.5). 

Assim, podemos afirmar que a EA tem sido definida como interdisciplinar, sendo esta 

“participativa, comunitária, criativa e valoriza a ação. (...). É transformadora de valores e atitudes 

através da construção de novos hábitos e conhecimentos, criadora de uma nova ética, 

sensibilizadora e conscientizadora para as relações integradas ser humano/sociedade/natureza” 

(Guimarães, 2005, p. 28). 

Relativamente aos objetivos da EA, de acordo com Máximo-Esteves (1998) incidem-se na 

aquisição de novos conhecimentos, desenvolver capacidades e repensar atitudes e valores. Assim 

sendo, compreende-se que a educação ambiental leva ao desenvolvimento de comportamentos, 

competências e conhecimentos diversificados, com o objetivo de permitir às crianças a reflexão 

sobre o atual estado do meio ambiente, assim como o que poderemos nós fazer para o ajudar a 

tornar-se são. O referido vai ao encontro de uma das finalidades apresentada pelo citado autor, 

quando ele refere: “Esta é uma das finalidades da educação ambiental - preparar cidadãos cujas 

intervenções, no complexo ambiente em que a sua vida (e a dos outros) se desenrola, se traduzem 

em atos de respeito, afeto e cuidado pelo seu ambiente, que também é dos outros” (p.129). 

Na Carta de Belgrado (1975), publicada pela UNESCO E PNUA, apresentam-se seis 

objetivos da EA, sendo eles:  

 

1. A tomada de consciência: auxiliar os sujeitos, não só na sua individualidade, como igualmente em 
conjuntos (grupos sociais) a estarem despertos para a consciencialização do meio que os circunda e dos 
problemas conexos e, por tal, sensibilizá-los neste sentido. 

2. Os conhecimentos: coadjuvar os sujeitos, bem como os seus conjuntos a obterem um entendimento 
basilar do ambiente global, dos problemas dele dependente e, do papel preponderante e singular de cada 
um de nós (indivíduos). 

3. A atitude: ajudar os sujeitos e os seus conjuntos a alcançar valores, atenção pelo ambiente e uma 
motivação enraizada com o intento de cooperarem ativamente na proteção e melhoria da qualidade do 
meio ambiente. 
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4. As competências: apoiar os sujeitos e os seus conjuntos a obter as competências essenciais à resolução 
dos problemas ambientais.  

5. Capacidade de avaliação: auxiliar os sujeitos e os seus conjuntos a analisar as medidas e os programas 
de Educação Ambiental, em prol de múltiplos fatores, designadamente, ecológicos, políticos, económicos, 
sociais, estéticos e educativos.  

6. A participação: possibilitar aos sujeitos e aos seus conjuntos o aumento da responsabilidade e a tomada 
de medidas adequadas que afluam à resolução dos problemas ambientais.  

 

De acordo com Almeida (2007) os objetivos apresentados anteriormente foram e 

continuam a ser de grande referência para a educação ambiental, pelo facto de estarmos perante 

uma sociedade preocupada e atenta com os problemas da atualidade, para que no futuro os 

problemas ambientais sejam menos graves. Por isso, há “necessidade de repensar a postura ética 

da humanidade em relação ao planeta” (p. 15). 

Almeida (2006) defende que deve avaliar-se a qualidade da Educação Ambiental na 

escola, explicando: 

 
é indiscutível a necessidade de não só se averiguar a presença da EA nas escolas como também de se 
avaliar a qualidade das intervenções desenvolvidas no seu âmbito, indissociável do impacto que as mesmas 
exercem nos alunos que as vivenciam. Só assim será possível verificar se os diferentes projetos estão a 
contribuir para a grande finalidade educativa […] que consiste em formar cidadãos conscientes, 
preocupados com os problemas do ambiente e que tenham os conhecimentos, as competências, as 
motivações e o sentido de compromisso que lhes permitam trabalhar individualmente e coletivamente na 
sua resolução (p.104). 

 

Posto isto, compreende-se que é crucial adotar-se Metodologias de Educação Ambiental 

nas escolas, isto é, implementar-se métodos e/ou projetos com as crianças de forma orientada e 

transversal para a ação ambiental, assim como avaliar a sua aplicação. O referido vai ao encontro 

da ideia argumentada por Medina e Santos (2000) que mencionam a EA como sendo uma área 

transversal, que possibilita desenvolver valores essenciais para um futuro responsável e 

consciente, preparando deste modo a criança para a vida em comunidade. 

Efetivamente, a escola e os profissionais da educação (educador/professor), elos 

responsáveis pela existência de interações entre os alunos, sala de aula e meio ambiente, tornam 

possível avaliar o impacto e consequentes efeitos que as metodologias de ensino desencadearam. 

Jacobi (2003 citado por Grzebieluka et. Al., 2015): 

 

Assim, a escola pode transformar-se no espaço em que o aluno terá condições de analisara natureza em 
um contexto entrelaçado de práticas sociais, parte componente de uma realidade mais complexa e 
multifacetada (p.10). 
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A metodologia IVAM (Investigação, Visão, Ação e Mudança) é uma das possíveis 

abordagens a introduzir-se nas escolas. Esta metodologia: 

 

(…) foi desenvolvida como uma ferramenta prática que pode ser usada nas escolas para estruturar as 
atividades que visam promover a saúde e/ou a sustentabilidade ambiental e facilitar a participação dos/as 
alunos/as. O seu objetivo é desenvolver a competência para a ação dos/as alunos/ as, por outras palavras, 
a sua habilidade para realizarem ações reflexivas, individual ou coletivamente, e provocarem mudanças 
positivas em seus estilos de vida e/ou as condições de vida, que levam à promoção da saúde e/ou da 
sustentabilidade ambiental (1995, 1997; Simovska; Jensen, 2003, 2008, 2009 citado por Vilaça, 2016, 
p.46), 
 

Nesta investigação adotei a metodologia IVAM em ambas os estágios, pois ela é constituída 

por um conjunto de fases (Investigação, Visão, Ação e Mudança) que tornaram possível a sua 

concretização.  

No quadro 1 encontra-se ilustrado, de forma sucinta, a caracterização das diferentes fases 

constituintes desta abordagem pedagógica.  

 

Quadro 1. Abordagem IVAM (Investigação – Visão – Ação e Mudança) 

A. Investigação do problema 
– Porque é este problema 
importante para nós? 
– Qual é o seu significado para nós 
/outros, agora e / ou no futuro? 
– Que influência tem o estilo de 
vida e as condições de vida neste 
problema? 
– A que influências estamos 
expostos e por quê? 
– Como eram as coisas antes 
e por que mudaram? 

B. Desenvolvimento da visão  
- Quais são as alternativas 
possíveis? 
– Como são as condições em 
outros países e culturas? 
– Quais são as alternativas que 
nós preferimos e por quê? 

C. Ação e mudança 
– Que mudanças nos trarão 
para mais perto da visão - 
mudanças dentro de nós 
mesmos, em sala de aula, na 
sociedade? 
– Que ações possíveis 
poderiam alcançar essas 
mudanças? 
– Quais são as barreiras que 
podem impedir-nos levar a 
cabo estas ações? 
– Quais são as barreiras que 
podem impedir as ações de 
resultado em mudança? 
– Que ações vamos iniciar? 
– Como vamos avaliar essas 
ações? 

 

Fonte: Simovska & Jensen (2009, p.18 citado por Vilaça, 2016, p.46) 

 

Assim, nas escolas o trabalho desenvolvido em torno das ciências, para além de potenciar 

o gosto pelas mesmas nas crianças e de despertar a sua curiosidade e interesse por aprender 

coisas novas, é também importante no desenvolvimento das crianças como futuros cidadãos. 

Segundo Martins et al. (2009) “defende-se, cada vez mais, a necessidade de uma educação em 

ciências desde cedo, orientada para a formação de cidadãos capazes de lidar, de forma eficaz, 
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com os desafios e as necessidades da sociedade atual” (p.11), querendo o mesmo dizer que é 

importante que os cidadãos de hoje sejam cientificamente cultos, para que possam ser capazes 

de reagir em determinadas situações e a decisões tomadas por outros, de se pronunciarem sobre 

elas e de tomarem decisões informadas sobre assuntos que afetam as suas vidas e as dos outros. 

Nas orientações curriculares para a Educação Pré-Escolar, na Área de Conhecimento do 

Mundo, estão presentes as ciências. Aqui é dada muita importância à curiosidade das crianças, 

bem como às suas questões sobre o mundo que as envolve, podendo ser trabalhada “através de 

oportunidades de contactar com novas situações que são simultaneamente ocasiões de 

descoberta e exploração do mundo.” (Ministério da Educação, 1997, p.79).  

Segundo o Ministério da Educação (2004) quando as crianças dão entrada no 1.º ano de 

escolaridade, no Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, elas já vêm dotadas de aprendizagens, 

ideias e experiências que foram desenvolvendo ao longo da educação pré-escolar ou, 

simplesmente, no meio onde estiveram inseridas, possibilitando-lhes, deste modo, a construção 

de conhecimento. Contudo, segundo o ME existem muitas diferenças entre ideias manifestadas 

informalmente e conhecimento escolar construído. Na sua perspetiva esta transição é uma das 

tarefas do professor, pois deve sempre partir das conceções prévias dos alunos para fortalecer 

conhecimento escolar, aptidões, valores e atitudes.  

Segundo Reis (2008), “as crianças são ‘cientistas ativos’ que procuram, constantemente, 

satisfazer a sua insaciável curiosidade sobre o mundo que as rodeia” (p.16). A educação para as 

ciências começa através daquilo que é mais próximo das crianças, como o dia-a-dia e o seu meio 

envolvente. Tal como refere Fumagalli (1998), as crianças constroem, na sua prática social 

quotidiana, o conhecimento sobre o mundo que as rodeia. Este investigador menciona ainda que 

“as crianças exigem o conhecimento das ciências naturais porque vivem num mundo no qual 

ocorre uma enorme quantidade de fenómenos naturais para os quais a própria criança deseja 

encontrar uma explicação” (p. 17). 

De acordo com Reis (2008) nos primeiros anos, as ciências desenvolvem-se com “o 

estudo, a interpretação e a aprendizagem sobre nós mesmos e o ambiente que nos rodeia, através 

dos sentidos e da exploração pessoal” (p.15) e, mais tarde, as crianças passam de uma 

curiosidade mais sensorial para uma curiosidade sobre o mundo e a sua exploração. Não é 

suposto com a educação em ciências que as crianças fortaleçam um saber enciclopédico, mas 

sim que esta educação ajude, como é referido nas Orientações Curriculares do Ministério da 

Educação (1997), a  
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proporcionar aprendizagens pertinentes com significado para as crianças que podem não estar 
obrigatoriamente relacionadas com a experiência imediata. Mesmo que a criança não domine inteiramente 
os conteúdos, a introdução a diferentes domínios científicos cria uma sensibilização que desperta a 
curiosidade e o desejo de aprender (p.85). 

 

Em suma, segundo Sanmartí (2002), não há dúvidas da importância do ensino das 

ciências a toda a população e em todos os níveis de ensino. Vários investigadores concordam com 

esta enunciação e, ao longo do tempo, têm reconhecido a importância do ensino das ciências 

desde os níveis iniciais.  

Desta forma, pretende-se que as crianças do pré-escolar e os alunos do 1º ciclo aprendam, 

segundo o Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade: 

 
a utilizar o conhecimento para interpretar e avaliar a realidade envolvente, para formular e debater 
argumentos, para sustentar posições e opções, competências estas consideradas fundamentais para a 
participação ativa na tomada de decisões fundamentadas, numa sociedade democrática, face aos efeitos 
das atividades humanas sobre o ambiente (Câmara et al., 2018, p.5). 

 
Neste momento não só é pertinente falar de Educação Ambiental, na Educação Pré-

Escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico, como é urgente promovê-la e concretizá-la. O futuro de 

todos os cidadãos dependerá da sua utilização na prática, em especial junto dos jovens. Assim, 

na secção seguinte faremos uma revisão do âmbito da Educação Ambiental na Educação Pré-

escolar. 

 

2.3.2. A Educação Ambiental na Educação Pré-Escolar  

A Educação Pré-Escolar significa a primeira “etapa da educação básica no processo de 

educação ao longo da vida, sendo complementar da ação educativa da família, com a qual deve 

estabelecer estreita relação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, 

tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário” (Ministério 

da Educação, 1997, citado por Almeida et al., 2005, p. 38). 

É imprescindível que, desde cedo, as crianças se cativem por aspetos do ambiente, bem 

como em formas para o proteger, tal como referem as Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar (OCEPE): 

 
 Os seres humanos desenvolvem-se e aprendem em interação com o mundo que os rodeia. Ao iniciar a 
educação pré-escolar, a criança já sabe muitas coisas e construiu algumas ideias não só sobre o mundo 
social e natural envolvente, mas também sobre o modo como se usam e para que servem objetos, 
instrumentos e maquinas do seu quotidiano” (Silva et al., 2016, p.85 ) 
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 No que refere à Educação Ambiental, as OCEPE afirmam que:  

 
O contacto com seres vivos e outros elementos da natureza e a sua observação são normalmente 
experiências muito estimulantes para as crianças, proporcionando oportunidades para refletir, compreender 
e conhecer as suas características, as suas transformações e as razões por que acontecem. Este 
conhecimento poderá promover o desenvolvimento de uma consciencialização para a importância do papel 
de cada um na preservação do ambiente e dos recursos naturais.” (Silva et al., 2016, p.90) 
 

Tal como referido anteriormente, e segundo as Orientações Curriculares para o Pré-escolar 

(Silva et al., 2016), a temática em questão encontra-se na Área do Conhecimento do Mundo, mais 

precisamente na componente alusiva ao Conhecimento do Mundo Físico e Natural, que 

conceptualiza o contacto das crianças com a natureza, como forma de promover o 

desenvolvimento de uma consciencialização para a importância da preservação do ambiente e dos 

recursos naturais. 

Segundo o Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade, na Educação Pré-

Escolar na Área de Conhecimento do Mundo: 

 
pretende-se promover uma sensibilização para as diferentes ciências sociais e naturais, articulando-as e 
mobilizando aprendizagens de todas as outras áreas expressas nas OCEPE. A abordagem a esta área implica 
também, entre outros aspetos, a criação de hábitos de respeito pelo ambiente e pela cultura, criando-se 
uma inter-relação com a Área de Formação Pessoal e Social. (Câmara et al., 2018, p.12) 

 
Segundo Almeida (2002) a Educação Ambiental pode ser considerada um pouco complexa 

para se trabalhar com crianças tão pequenas, uma vez que estão subentendidos na Educação 

Ambiental alguns conceitos com elevado grau de generalização. Todavia, de acordo com o autor, 

cabe ao educador identificar problemas possíveis de serem abordados com o grupo de crianças 

com que trabalha, partindo do meio mais próximo e com o qual contactam. Assim, na sua 

perspetiva, com a qual concordo, estes problemas ao serem reais para as crianças tornam mais 

fácil a sua compreensão e permite-lhes perceber que podem contribuir para modificar algo na 

sociedade. Na mesma linha de pensamento Simões (2013) argumenta que 

 

O jardim-de-infância, deve sensibilizar a criança a construir valores que conduzam a uma convivência regular 
com o ambiente e com as espécies que habitam o planeta, auxiliando-a a analisar criticamente princípios 
que têm levado à destruição inconsequente dos recursos naturais e de várias e diferentes espécies (Simões, 
2013, p.29).  

 

Assim, é urgente preparar as crianças para o seu futuro como cidadãos, com capacidade 

de refletir, atuar, saber usar o seu conhecimento e, essencialmente, saber viver em comunidade 

a favor de um ambiente saudável. 
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Os educadores possuem, deste modo, um papel essencial devendo cativar a atenção das 

crianças através de experiências positivas, proporcionando-lhe entusiasmo acerca desta temática 

e trabalhando os mais diversos conhecimentos de modo a que seja possível agir mediante os 

problemas existentes e que nos rodeiam. O mesmo vai ao encontro da ideia defendida pelas 

OCEPE (Silva et al., 2016), 

 

cabe ao educador “criar oportunidades educativas que favoreçam o desenvolvimento de comportamentos e 
atitudes de respeito pelo ambiente e conservação da natureza e a tomada de consciência da importância 
do nosso papel na preservação dos recursos naturais. Estas aprendizagens vivem-se e aprendem-se na ação 
conjunta e nas relações com os outros” (p.90). 

 

Arruda (2012) realizou uma investigação com 19 crianças de 4/5 anos, num jardim de 

infância nos Açores com o objetivo de averiguar quais os conhecimentos prévios do grupo de 

crianças face às estratégias a adotar para a preservação do ambiente. Para isso, aplicou as 

seguintes atividades: pedir a todas as crianças para fazerem um desenho relativo ao Ambiente, 

mais propriamente: “O que fazes para proteger o Ambiente?”; questionamento a cada criança 

sobre o seu desenho: “O que fizeste no teu desenho? De que modo estás a contribuir para a 

proteção do Ambiente?” onde todas as crianças, de forma individual, descreviam o que estava no 

seu desenho ao mesmo tempo que isto era registado. Feitos os registos, de todos os desenhos, 

estes foram recolhidos, a fim de serem analisados posteriormente. De modo a ser feita a sua 

análise o autor agrupou os desenhos pelos assuntos que estes abordavam.  

Os dados recolhidos através da análise qualitativa dos desenhos, ou seja, daquilo que as 

crianças disseram oralmente, relativamente ao conteúdo dos seus desenhos, permitiram concluir 

que todas as crianças,  

 
sabem o que fazer para proteger o Ambiente, embora se tenham reportado maioritariamente para uma ação 
– a reciclagem. No entanto, todos os seus desenhos foram alusivos a esta prática, uns mais estruturados 
que outros, mas a essência era a mesma, a de sensibilizar as crianças para a necessidade de se fazer a 
reciclagem, para melhorar a qualidade do nosso ambiente. Para além disso, na maioria dos seus desenhos 
estava exposto a presença de meninas (os) como agentes da recolha do lixo e respetiva reciclagem (Arruda, 
2012, p.59). 

 

Carvalho (2012), realizou uma investigação com 25 crianças de quatro anos, num jardim 

de infância em Braga, com o objetivo de favorecer o desenvolvimento de atitudes de respeito, 

valorização e conservação do meio ambiente. Para isso, aplicou as seguintes atividades: leitura de 

uma história – “A velhinha e os animais amigos do ambiente” (história retirada do site 

www.sladeshare.net), com recurso à apresentação multimédia; debate com as crianças sobre a 
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história contada, com o intuito de perceber a opinião das crianças face aos problemas ambientais 

retratados na história; apresentação de cartões com a imagem e nome de alguns animais que 

tinham entrado na história; realização de um jogo para desenvolvimento da consciência fonológica 

através dos cartões referidos anteriormente; contagem oral dos animais que entraram na história 

e atribuição numérica para os identificar, segundo a ordem que surgiam na narrativa; construção 

de animais da história, utilizando material de desperdício.  

Os dados recolhidos através da análise das diferentes atividades concretizadas com este 

grupo de crianças, permitiram concluir que todas as crianças desenvolveram aprendizagens em 

torno da temática “aprender a cuidar do ambiente” de forma lúdica e significativa. O mesmo se 

pode ver, principalmente, no registo realizado pelo citado autor, das respostas provenientes das 

crianças no momento de debate, após a leitura da história, no sentido de perceber qual a opinião 

do grupo sobre o facto de haver lixo no chão na ação da história. As respostas foram as seguintes, 

encaminhando-se no sentido da reprovação desse tipo de práticas: 

 

 - Acho que é mau, porque fica tudo suja (Mariana)  
 - Não é bom, porque assim as plantas não crescem e os peixes não conseguem respirar (Leonor) 
 - Fica tudo sujo. A água fica suja e não a podemos beber (Sousa)  
 - Mal…,O lixo causa poluição e o planeta terra fica com uma cara triste (Francisca)  
 - É muito feio. As pessoas que deitam lixo no chão não são amigas do ambiente, como os animais da nossa 

história (Catarina) (Carvalho, 2012, p.27) 
 

Após esta abordagem à Educação Ambiental na Educação Pré-escolar, é de igual modo 

importante fazer uma revisão teórica, que a seguir se apresenta, no que diz respeito à Educação 

Ambiental no 1.º Ciclo do Ensino Básico, uma vez que esta investigação fez uma articulação entre 

o pré-escolar e o 1.º ciclo. 

 

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

Como foi mencionado anteriormente, a Educação Ambiental é um assunto que precisa 

ser abordado nos primeiros anos de vida, pois é aqui que as crianças se confrontam com questões 

alusivas ao ambiente e aos problemas ambientais, e com o apoio do educador mais facilmente 

obtêm respostas para as suas curiosidades sobre o ambiente e para descobrirem que ações 

podem fazer para contribuírem para a resolução dos problemas ambientais.  

Desta forma, o educador ou professor têm um papel imprescindível em todo o percurso 

escolar das crianças, mais concretamente, em todo o processo de ensino e aprendizagem dos 
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diversos conceitos ambientais. Ele terá de ser o guia e modelo da criança, bem como acompanhá-

la corretamente ao longo de todo este processo. Para que isso aconteça, deverá determinar as 

melhores formas de ensinar e encontrar atividades que mais se adequem à temática. Pelicioni 

(2006) defende que “há que ter clareza dos valores, crenças, conceitos e objetivos que estão por 

trás das ações a serem desenvolvidas, a fim de que se possa buscar coerência, adequar a forma 

de abordagem, a metodologia, entre outros aspetos (p. 540).  

No 1.º Ciclo é igualmente necessário dirigir certa atenção para a temática ambiental, 

porque ao longo do tempo as crianças vão ampliando os seus conhecimentos e a partir daqui 

resulta a aglomeração de regras e valores a ter para com o ambiente. Como tal, o professor deverá 

ser capaz de saber aquilo que pretende abordar, bem como a maneira de como o vai fazer em 

função do seu grupo de trabalho, do local onde vai exercer as atividades e da linguagem que 

poderá utilizar, fazendo pesquisas que o auxiliem (Almeida, 2002).  

Para além do mencionado, o professor deverá ainda possibilitar nos seus alunos uma 

atitude sensibilizadora diária face ao ambiente. O professor não só deve fazer com que os seus 

alunos tomem consciência dos problemas ambientais, como também terá de ajudá-los a tomarem 

consciência das atitudes. Assim, este profissional deverá também mostrar aos seus alunos que a 

competência para a ação “ (…) requer uma abordagem positiva das tomadas de decisão 

consensuais, um marcado respeito pelos princípios democráticos e um entendimento cabal dos 

processos participativos.” (Uzzel, et al., 1998, p. 20).  

Relativamente ao papel do aluno, Giordan e Souchon (1997) defendem que este deve ser 

um sujeito ativo durante todo o seu percurso escolar, observando, refletindo, analisando e 

opinando sobre possíveis mudanças que poderão ser realizadas para atenuar os problemas 

ambientais em estudo, por isso, o aluno pode compara-se a um “ator” na sua própria formação.  

Arruda (2012) realizou uma investigação com 18 crianças de 9/10 anos (4.º ano de 

escolaridade), numa escola de 1.º ciclo do ensino básico, nos Açores, com o objetivo de recolher 

dados específicos sobre a temática Ambiental, mais precisamente sobre uma especificidade do 

Ambiente, designadamente os problemas ambientais. Para isso, aplicou as seguintes atividades: 

pediu a todos os alunos para redigirem um texto, mais precisamente: “Descreve um problema 

ambiental que esteja presente na zona onde moras e nomeia possíveis soluções para a resolução 

do problema apresentado”; recolheu o texto realizado por cada aluno; corrigiu textos a nível de 

erros ortográficos; analisou os textos através de um sistema de categorização sobre a Resolução 

de Problemas Ambientais.  
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Os dados recolhidos permitiram concluir que todas as crianças conseguiram dar resposta 

à questão problema. O autor para a sua análise estabeleceu duas categorias: a Identificação do 

problema e as Soluções. Ambas as categorias eram constituídas por cinco subcategorias, e a cada 

uma era atribuída um ou dois indicador(es), sendo eles: poluição atmosférica (ar); poluição dos 

solos (lixo no chão e infestação); poluição sonora (ruído); poluição das águas (praias) e 

desflorestação (abate de árvores).  

Cruz (2007) realizou uma investigação com 38 crianças de 7/8 anos (2.º ano de 

escolaridade) numa escola de 1.º ciclo do ensino básico, com o objetivo de recolher dados 

específicos sobre o que pensam e sentem os alunos acerca da proteção da Natureza, mais 

precisamente, dos cuidados que os alunos têm para proteger o Ambiente. Para isso, aplicou as 

seguintes atividades: ilustração e registo por escrito como resposta à pergunta – “O que costumas 

fazer para proteger a Natureza?”.  

Os dados recolhidos através das respostas obtidas sobre os cuidados que os alunos têm 

para proteger o Ambiente, permitiram concluir que a maioria das crianças mostra sensibilidade 

perante o lixo que encontram no chão, colocando-o nos ecopontos. A conclusão referida é 

apresentada em seguida, pelo citado autor: 

 

Face à leitura do Quadro 5, podemos inferir que 45,3% das respostas (total de 34) foram dadas no sentido 
de que os alunos demonstram sensibilidade face ao lixo com que se deparam diariamente, e manifestam 
as suas corretas e exemplares atitudes perante o mesmo, no âmbito da preservação do ambiente, o que se 
pode observar nas suas respostas dadas: “Apanho o lixo do chão.”; “Coloco o lixo nos caixotes próprios.”; 
“Retiro o lixo da Ribeira, com frequência.”; “Varro o lixo do chão.”; “Não meto o lixo no rio.”; “Não meto lixo 
para o chão.”. Também é com contentamento que destacamos que 12,0% das respostas (total de 9) incidem 
na preocupação que os alunos revelam em depositar o lixo no Ecoponto, bem como encaminhá-lo para a 
reciclagem, de forma a evitar poluir o ambiente. Por outro lado, podemos salientar todos os outros 
comportamentos, não tão significantes, mas relevantes para o conteúdo da nossa pesquisa (p.114). 

 

Os dados recolhidos, através da análise do conteúdo das ilustrações do mesmo trabalho, 

permitiram concluir que todas as crianças revelam adotar no seu quotidiano boas ações para com 

o Ambiente, com o intuito de o preservar.  

Silveira et. al. (2016) realizaram uma investigação com crianças de vários anos escolares, 

desde o pré-escolar ao nono ano de escolaridade, numa escola pública do município de Poços de 

Caldas – MG, com o objetivo de implementarem espaços educadores sustentáveis em um 

ambiente escolar, assim como analisarem a eficiência e a possibilidade da promoção da educação 

para a sustentabilidade. Para isso, construiu bastantes espaços educadores sustentáveis na 
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escola, bastando apenas, nesta investigação, referir a construção de uma horta por uma turma do 

4.º ano de escolaridade.   

De forma a recolher-se dados sobre a avaliação dos diferentes projetos ambientais 

educativos implementados na escola, foi pedido à equipa docente a sua contribuição para o 

preenchimento de um questionário de seis perguntas. 

Os dados recolhidos através das respostas obtidas dos questionários, permitiram concluir 

que a implementação de espaços educadores sustentáveis proporcionou “mudanças positivas no 

ensino e no nível de sensibilização por parte dos alunos, evidenciando a prática como uma 

importante aliada no despertar da curiosidade ao aprender.” (Silveira et al., 2016, p.298).  

 

2.4 Educação em ciências e desenvolvimento da comunicação oral e artística na educação pré-

escolar e 1º ciclo em Portugal 

2.4.1. Prática laboratorial na educação em ciências no pré-escolar e 1º ciclo 

As crianças são ‘cientistas ativos’ que procuram, constantemente, satisfazer a sua insaciável curiosidade 
sobre o mundo que as rodeia (Reis, 2008, p.16). 

 

 A educação para as ciências começa através daquilo que é mais próximo das crianças, 

como o dia-a-dia e o seu meio envolvente. Tal como refere Fumagalli (1998), as crianças 

constroem, na sua prática social quotidiana, o conhecimento do mundo que as rodeia. Este autor 

menciona ainda que “as crianças exigem o conhecimento das ciências naturais porque vivem num 

mundo no qual ocorre uma enorme quantidade de fenómenos naturais para os quais a própria 

criança deseja encontrar uma explicação” (p. 17). 

 Segundo Reis (2008) nos primeiros anos, as ciências desenvolvem-se com “o estudo, a 

interpretação e a aprendizagem sobre nós mesmos e o ambiente que nos rodeia, através dos 

sentidos e da exploração pessoal” (p.15) e, mais tarde, as crianças passam de uma curiosidade 

mais sensorial para uma curiosidade sobre o mundo e a sua exploração. De acordo com Rodrigues 

et al. (2007) são várias as razões a favor da Educação em Ciências desde os primeiros anos de 

escolaridade, sendo elas:  

 
 Responder e alimentar a curiosidade das crianças, fomentando um sentimento de admiração, entusiasmo e 

interesse pela Ciência e pela atividade dos cientistas; Ser uma via para a construção de uma imagem positiva 
e refletida acerca da Ciência (as imagens constroem-se desde cedo e a sua mudança não é fácil); Promover 
capacidades de pensamento (criativo, crítico, metacognitivo,…) úteis noutras áreas/disciplinas do currículo e 
em diferentes contextos e situações, como, por exemplo, de tomada de decisão e de resolução de problemas 
pessoais, profissionais e sociais; Promover a construção de conhecimento científico útil e com significado 
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social, que permita às crianças e aos jovens melhorar a qualidade da interação com a realidade natural (p. 
17) 

 
 Nas OCEPE, na Área de Conhecimento do Mundo, estão presentes as ciências. Aqui é dada 

muita importância à curiosidade das crianças, bem como às suas questões sobre o mundo que 

as rodeia, podendo ser trabalhada “… através de oportunidades de contactar com novas situações 

que são simultaneamente ocasiões de descoberta e exploração do mundo.” (ME, 1997, p.79). 

 Neste quadro, durante o meu estágio com as crianças do jardim de infância de cinco anos 

tive a preocupação de proporcionar-lhes atividades desafiadoras para que se sentissem 

interessadas e motivadas na sua realização, com o objetivo de desenvolverem competências e 

capacidades a nível da educação para as ciências.  

 Segundo as OCEPE (Silva et al., 2016), a área de conteúdo Conhecimento do Mundo, 

considera três grandes componentes organizadoras das aprendizagens a promover na educação 

pré-escolar, sendo elas: “Introdução à Metodologia Científica; Abordagem às Ciências; Mundo 

Tecnológico e Utilização das Tecnologias.” (p.86). 

  A minha investigação e intervenção neste estágio focou-se, essencialmente, na 

componente “Abordagem às Ciências” que segundo as OCEPE (Silva et al., 2016), “Na abordagem 

às ciências podem explorar-se saberes relacionados, tanto com a construção da identidade da 

criança e o conhecimento do meio social em que vive, como relativos ao meio físico e natural.” 

(p.88). Desta forma, as atividades desenvolvidas neste estágio foram em abundância ao encontro 

do saber relacionado com o conhecimento do mundo físico e natural, que tinham como principais 

aprendizagens a promover: “compreender e identificar características distintivas dos seres vivos e 

reconhecer diferenças e semelhanças entre animais e plantas; descrever e procurar explicações 

para fenómenos e transformações que observa no meio físico e natural; manifestar 

comportamentos de preocupação com a conservação da natureza e respeito pelo ambiente.” 

(p.91). 

 No 1.º ciclo, o Programa de Estudo do Meio sugere a concretização de várias atividades, 

sendo o professor o mediador de todo o processo onde os alunos se vão tornando observadores 

ativos com capacidade para descobrir, investigar, experimentar e aprender (Rodrigues et al., 

2007). Segundo Silva (2009) o professor deverá promover atividades experimentais “rigorosas do 

ponto de vista científico, mas explicadas utilizando uma linguagem adequada ao grau de 

escolaridade” (p.23). 
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 Durante a minha investigação e implementação do projeto na turma do 2.º ano de 

escolaridade procurei proporcionar atividades desafiadoras para que os alunos se sentissem 

interessados e motivados na sua realização, com o objetivo de desenvolverem competências e 

capacidades a nível da educação para as ciências.  

Desta forma, relativamente ao domínio/organizador “Natureza”, segundo o ME (2018) as 

aprendizagens essenciais a promover nas crianças que me orientaram para a planificação e 

execução das diferentes atividades para a disciplina Estudo do Meio são as seguintes: 

 

Categorizar os seres vivos de acordo com semelhanças e diferenças observáveis (animais, tipos de: 
revestimento, alimentação, locomoção e reprodução; plantas: tipo de raiz, tipo de caule, forma da folha, 
folha caduca/persistente, cor da flor, fruto e semente, etc.); Relacionar as características dos seres vivos 
(animais e plantas), com o seu habitat; Relacionar ameaças à biodiversidade dos seres vivos com a 
necessidade de desenvolvimento de atitudes responsáveis face à Natureza (p.7).  

 
 

No que diz respeito ao domínio “Sociedade/ Natureza/ Tecnologia”, segundo o ME (2018) 

as aprendizagens essenciais a promover nas crianças que me orientaram para a planificação e 

execução das diferentes atividades para a disciplina Estudo do Meio eram principalmente, 

“Reconhecer a existência de bens comuns à humanidade (água, ar, solo, etc.) e a necessidade da 

sua preservação” e “Saber colocar questões sobre problemas ambientais” (p. 8).  

 Nesta linha de pensamento, os educadores e professores devem ter oportunidade de 

conhecer e discutir razões que estão implícitas à pertinência do trabalho prático com as suas 

crianças. Estes profissionais da educação precisam também de conhecer e apropriar-se de 

diferentes tipos de atividades práticas possíveis de desenvolver, tendo consciência das suas 

finalidades, limitações e forma de aplicação.  

Concluindo, quer na educação pré-escolar quer no 1.º ciclo do ensino básico é urgente e 

imprescindível a existência da prática laboratorial e de campo na educação em ciências com as 

crianças no quotidiano durante a prática educativa.  

 

2.4.2. O desenvolvimento da comunicação oral na educação pré-escolar e 1º ciclo em Portugal 

A competência de comunicar é algo intrínseco ao ser humano, pois já nasce com ele e faz 

parte da sua existência. Todavia, é necessário haver o estímulo do desenvolvimento da linguagem 

oral desde cedo. Segundo as OCEPE (Silva et al., 2016), 
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O desenvolvimento da linguagem oral tem uma importância fundamental na educação pré-escolar. Sabe-se 
que a linguagem oral é central na comunicação com os outros, na aprendizagem e na exploração e 
desenvolvimento do pensamento, permitindo avanços cognitivos importantes (p.60) 

 

De acordo com o mesmo documento, quando somos crianças, para conseguirmos 

comunicar começamos por dizer pequenas palavras. Todavia, com o passar do tempo e com o 

desenvolvimento da competência oral, tornamo-nos competentes para desenvolver e ultrapassar 

até os momentos mais difíceis da vida através do simples ato de falar. Segundo Marta Baralo 

(2000), na criança, este desenvolvimento começa por ser instituído através do contacto que tem 

com a família e com o outro:  

 
Quando as crianças começam a falar, parece que se limitam a aprender vocabulário, embora essa 
aprendizagem seja já de enorme complexidade. Elas aprendem palavras a uma velocidade vertiginosa, cerca 
de dez novas palavras por dia, sem que lhes explique que palavras devem aprender. Na realidade, todos os 
seres humanos, em condições normais, sem fazer esforços conscientes, quase sem perceber, realizam o 
maior feito intelectual do ser humano (Baralo, 2000, p. 164). 
 

Isto significa que as crianças são seres autónomos e que têm capacidade de desenvolver 

a sua competência oral de forma natural e genuína. Contudo, a expressão oral deve ser trabalhada 

no contexto educativo onde estão inseridas as crianças no quotidiano. Infelizmente, o que se tem 

verificado é que a expressão oral continua a ser uma competência pouco trabalhada, pois dá-se 

como adquirida. Tal vai ao encontro do que defende Hilário de Sousa (2006): 

 
Em articulação com a importância de que se reveste a receção e produção discursivas orais, destaca-se, de 
forma paradoxal, o facto de os dados experimentais denunciarem que, em termos gerais, a abordagem 
pedagógica da oralidade não possui um tratamento próprio, numa perspetiva de desenvolvimento eficaz das 
capacidades comunicativas dos alunos (p.21). 
 

Segundo as OCEPE, 

É no clima de comunicação criado pelo/a educador/a que a criança irá dominando a linguagem, alargando 
o seu vocabulário, construindo frases mais corretas e complexas, adquirindo um maior domínio da expressão 
e da comunicação que lhe permitam formas mais elaboradas de representação (Silva et al., 2016, p.62). 

 
Deste modo, na Educação Pré-Escolar é realmente importante desenvolver a linguagem 

oral das crianças, pois segundo as OCEPE esta é uma competência, “ (…) central nesta faixa etária 

devido à sua transversalidade, não só para o desenvolvimento de competências sociais, mas para 

as trocas e apropriação de informação necessárias às aprendizagens em outras áreas do saber 

(Silva et al., 2016, p.62). Para além disso, “a aquisição de um maior domínio da linguagem oral 

é um objetivo fundamental da educação pré-escolar” (Ministério da Educação, 1997, p. 66), 

concentrando na relevância do desenvolvimento da linguagem oral. 
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As OCEPE referem ainda que, na educação pré-escolar o educador é o responsável em 

possibilitar às crianças as condições essenciais para que se desenvolvam e proporcionem 

momentos de interação promovedores de desenvolvimento da linguagem oral. A criança através 

da comunicação que estabelece com os outros, quer na instituição escolar quer fora desta, 

aumenta as situações de comunicação facilitando a sua adaptação à linguagem a usar em 

diferentes ocasiões em que esteja inserida. 

Neste quadro, durante o meu estágio com as crianças do jardim de infância de cinco anos 

proporcionei atividades desafiadoras para que se sentissem interessadas e motivadas na sua 

realização, com o objetivo de desenvolverem competências e capacidades a nível da comunicação 

oral.  

As atividades planeadas ao longo da atuação do projeto de intervenção e investigação 

desenvolveram-se de forma articulada nas seguintes áreas de conteúdo da educação pré-escolar, 

segundo as OCEPE: Área de Formação Pessoal e Social; Área de Expressão e Comunicação: 

domínio da Educação Artística: subdomínio das Artes Visuais; subdomínio do Jogo 

Dramático/Teatro; subdomínio da Música; domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita e 

domínio da Matemática; Área do Conhecimento do Mundo (Silva et al., 2016).  

Na área de conteúdo Expressão e Comunicação o domínio da Linguagem Oral foi 

estimulado, sempre que possível, nas atividades concretizadas com as crianças, nas diferentes 

áreas de conteúdo supracitadas. Eu tinha como objetivo promover as aprendizagens para que as 

crianças fossem capazes de “Compreender mensagens orais em situações diversas de 

comunicação; usar a linguagem oral em contexto, conseguindo comunicar eficazmente de modo 

adequado à situação (produção e funcionalidade).” nas crianças, de forma a fomentar o 

desenvolvimento da linguagem oral (Silva et al., 2016, p.62).   

 Neste sentido, a interação verbal desenvolvida com o grupo de crianças permitiu que a 

criança dominasse a linguagem “alargando o seu vocabulário, construindo frases mais corretas e 

complexas” (Ministério da Educação, 1997, p.67). 

No 1.º ciclo torna-se igualmente importante fomentar-se o desenvolvimento da 

comunicação oral nas crianças. Este deve ser um processo contínuo, uma vez que, estamos 

perante a nossa língua materna e só com o seu bom desenvolvimento poderemos ter acesso a 

todos os saberes. O Programa de Português do Ensino Básico (ME, 2009) defende a mesma ideia 

quando expõe que “a aprendizagem do Português define-se como componente fundamental da 

formação escolar” (p.12). 
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De acordo com Sim-Sim (1998), a linguagem está presente em todas as culturas, dando-

se a sua aquisição através dos meios onde encontram-se envolvidas as crianças no seu quotidiano. 

Assim, a educação pré-escolar e o 1.º ciclo têm grande importância para o desenvolvimento, desde 

cedo, da linguagem oral. É importante realçar que, o desenvolvimento da linguagem nas crianças 

é um processo em que não só os educadores e professores devem colaborar para a sua aquisição, 

como também a colaboração dos pais é imprescindível. Não só passam também muito tempo 

com as crianças, como são o elo mais forte destes.  

O Programa de Português do Ensino Básico do 1.º ciclo refere diversas competências que 

os professores devem promover nos seus alunos durante o processo de ensino. Ao longo desta 

investigação trabalhei essas mesmas competências: compreensão do oral e expressão oral, 

tornando-se essencial mencionar os seguintes conceitos em torno das mesmas: 

- Competências linguísticas-comunicativas: são todas “aquelas que permitem a um 

indivíduo agir, utilizando instrumentos linguísticos, para efeitos de relacionamento com os outros 

e com o mundo. As atividades linguísticas abrangem a competência comunicativa em língua oral 

ou escrita, em práticas de receção ou de produção” (ME, 2009, p.15). 

 - Competências específicas: “implicadas nas atividades linguísticas que se processam no 

modo oral são a compreensão do oral e a expressão oral” (ME, 2009, p.15) 

Os alunos com quem desenvolvi o meu estágio, no 1.º ciclo, pertenciam ao 2.º ano de 

escolaridade. Deste modo, o Novo Programa de Português do Ensino Básico (NPPEB) recomenda 

que neste ano de escolaridade a comunicação oral desempenhe uma dupla função: “uma função 

de carácter adaptativo ao novo ambiente escolar e à consequente integração dos alunos numa 

nova comunidade de aprendizagem” (ME, 2009, p.22) e “uma função de capacitação dos alunos 

para se exprimirem de modo mais fluente e ajustado às situações” (ME, 2009, p.22). 

Assim, os resultados previstos nesta investigação preveem um grau de desenvolvimento 

linguístico e cultural, segundo o princípio de progressão da compreensão e expressão do oral que, 

conforme o 2.º ano de escolaridade: 

Compreensão do oral: 

 
- “Saber escutar para reproduzir pequenas mensagens e para cumprir ordens e pedidos. 
- Prestar atenção a breves discursos sobre assuntos que lhe são familiares, retendo o essencial da 
mensagem.” 
- Compreender o essencial de histórias contadas, de poemas e de textos da tradição 
oral.” (…) 
 

Expressão oral 
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“Falar de forma clara e audível. 
- Esperar a sua vez, saber pedir a palavra. 
- Formular pedidos e perguntas tendo em conta a situação e o interlocutor. 
- Narrar situações vividas e imaginadas.” (…) (ME, 2009, p.24) 
 

No que concerne ao desenvolvimento da linguagem, os textos escritos e registos orais que 

usei com a minha turma do estágio tinham como objetivo proporcionar aos alunos um “conjunto 

de experiências de descoberta e utilização de materiais escritos e uma multiplicidade de situações 

de interação oral que lhe permitirão começar a compreender o funcionamento da língua e saber 

utilizá-la cada vez melhor” (ME, 2009, p.61). Deste modo, os alunos tinham oportunidade de 

contactar com diversos textos.  

Em suma, quer na educação pré-escolar quer no 1.º ciclo do ensino básico é urgente e 

imprescindível estimular e desenvolver a linguagem oral nas crianças no dia-a-dia durante a prática 

educativa.  

 

2.4.3. O desenvolvimento da comunicação artística na educação pré-escolar e 1º ciclo em Portugal 

O educador professor terá de ser capaz de proporcionar momentos potenciadores de 

situações de comunicação “em diferentes contextos, com diversos interlocutores, conteúdos e 

intenções, que permitam às crianças dominar progressivamente a comunicação como emissores 

e como recetores” (Silva et al., 2016, p.62).  

 
As artes são elementos indispensáveis no desenvolvimento da expressão pessoal, social e cultural do aluno. 
São formas de saber que articulam imaginação, razão e emoção. Elas perpassam as vidas das pessoas, 
trazendo novas perspetivas, formas e densidades ao ambiente e à sociedade em que se vive (ME, 2001, p. 
149). 
 

A Arte pode compreender-se como uma, 

manifestação cultural e experiência humana, nas suas diferentes manifestações e significados, pode ser 
encarada como forma(s) de ler o Mundo, de o conhecer, de o comunicar e de o questionar. Assim, a Arte 
entra em relação com outros saberes e outros valores e, assume-se, não como um absoluto e um sistema 
fechado, mas como um processo dinâmico que entra em relação com outras áreas do conhecimento 
(Marques, 2011, p.68). 
 

Segundo Marques (2011), atualmente, é consensual a visão do efeito e relevância que as 

artes têm na formação e educação das crianças. Esta área do conhecimento apresenta como 

competências essências: “a fruição – contemplação; a interpretação – reflexão e a experimentação 

– criação” (Marques, 2011, p.74).  

O Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências essenciais (ME, 2001) para além 

de reconhecer que uma educação pelas artes contribui para a construção da identidade pessoal 
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e social das crianças, acrescenta que esta permite que elas expressem e fortaleçam a sua 

identidade nacional e que entendam outras culturas. Refere, ainda, que as artes “são uma área 

de eleição no âmbito da aprendizagem ao longo da vida” (ME, 2001, p. 149). 

No que concerne à docência em contexto de pré-escolar, Eisner (2008) menciona que a 

arte não é um “ornamento”. Na sua perspetiva, esta em união com a imaginação pode auxiliar o 

educador(a) a “restaurar um propósito de ensino” para os seus esforços e criar escolas que 

crianças merecem (p.16).  

Segundo o mesmo autor, a Educação Artística na Educação Pré-Escolar está autenticada 

no documento das OCEPE. Eurico Gonçalves (1991) considera que é a partir das expressões que 

“a criança não só desenvolve a imaginação e a sensibilidade, como também aprende a conhecer -

se e a conhecer outros…” (p.12). Eisner (1995) argumenta que a Expressão Plástica desperta na 

criança a expressividade, a comunicabilidade e a sensibilidade e “ajuda a que as pessoas 

aprendam a ver qualidades que normalmente escapam à sua atenção” (Eisner, 1995, p.65). 

Assim, cabe aos educadores na sua prática pedagógica promover atividades relacionadas com as 

expressões ou articuladas com estas.  

Na mesma linha de pensamento, durante a minha investigação e implementação do 

projeto na sala de crianças com cinco anos procurei proporcionar atividades desafiadoras para 

que se sentissem interessadas e motivadas na sua realização, com o objetivo de desenvolverem 

competências e capacidades a nível da comunicação artística. 

As atividades planeadas ao longo da atuação do projeto de intervenção e investigação que 

promoveram o desenvolvimento da comunicação artística nas crianças incidiram, de forma 

articulada, nas seguintes áreas de conteúdo da educação pré-escolar: Área de Formação Pessoal 

e Social; Área de Expressão e Comunicação: domínio da Educação Artística: subdomínio das Artes 

Visuais; subdomínio do Jogo Dramático/Teatro; domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

e domínio da Matemática; Área do Conhecimento do Mundo (OCEPE, 2016).  

Desta forma, passo a enumerar as aprendizagens a promover nas crianças, originárias do 

domínio da Educação Artística, subdomínio das Artes Visuais, que tinha como objetivo com esta 

investigação, segundo as OCEPE (Silva et al., 2016): “desenvolver capacidades expressivas e 

criativas através de experimentações e produções plásticas; reconhecer e mobilizar elementos da 

comunicação visual, tanto na produção e apreciação das suas produções, como em imagens que 

observa; apreciar diferentes manifestações de artes visuais, a partir da observação de várias 
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modalidades expressivas (pintura, desenho, escultura, fotografia, arquitetura, vídeo, etc.), 

expressando a sua opinião e leitura crítica.” (p.49) 

Em relação ao 1.º ciclo, em Portugal, o ensino da área de Educação Artística encontra-se 

legitimado num documento designado por Organização Curricular e Programas – Ensino Básico 

(1.º Ciclo) publicado em 1998 e revisto pela última vez em 2004 (Marques, 2011). Assim sendo, 

o citado autor cabe ao professor gerar nos seus alunos a “vontade e a necessidade de contactar 

Arte” (p.70), sendo que para que tal aconteça é essencial que as crianças tenham desde muito 

cedo a oportunidade de contactar com arte para que esse contacto se torne um hábito e sejam 

usufruidores autónomos.  

Em suma, a Expressão Plástica, tal como todas as áreas tem que ter um motivo, o que 

implica que o educador/professor assuma “conscientemente uma postura reflexiva e analítica face 

ao que constitui a sua prática quotidiana, concebendo-a como campo de saber próprio a 

desenvolver e aprofundar e não como normativo que apenas se executa sem agir sobre ele” 

(Roldão, 2000, p.17). Do mesmo modo, é necessário que este opte por “atividades direcionadas 

para um determinado grupo alvo, compostas por conteúdos e objetivos operacionalizados através 

de metodologias diversificadas que pressupõe consequências educativas” (Zabalza, 2001, p.95).  

Durante a minha investigação e implementação do projeto na turma do 2.º ano de 

escolaridade procurei proporcionar atividades desafiadoras para que os alunos se sentissem 

interessados e motivados na sua realização, com o objetivo de desenvolverem competências e 

capacidades a nível da comunicação artística. Estas atividades foram realizadas em diferentes 

contextos e com diferentes públicos-alvo, de forma individual ou coletiva. O mesmo vai ao encontro 

do defendido pelo documento do ME (2018) que defende a ideia de que as diferentes 

aprendizagens: 

 
deverão ser utilizadas pelos alunos em diferentes contextos, em ações práticas e experimentais e em 
projetos de trabalho (turma, escola, comunidade), individuais ou coletivos, podendo integrar 
transversalmente conteúdos de várias disciplinas desenvolvidos em ambientes físicos e digitais, formais e 
não formais (p.4) 

 

As atividades planeadas ao longo da atuação do projeto de intervenção e investigação 

promoveram o desenvolvimento da comunicação artística na turma e incidiram, de forma 

articulada, nas seguintes componentes do currículo, segundo a Direção-Geral da Educação (DGE): 

Português; Matemática; Estudo do Meio; Expressão e Educação: Físico-Motora e Plástica.   



 
 
 

 

 

56 

Assim, antes de enumerar as aprendizagens a promover nas crianças, que me orientaram 

para a planificação e execução das diferentes atividades, direcionadas para a disciplina de 

Educação Artística – Artes Visuais, segundo o ME (2018), importa referir que estas estão 

estruturadas por Domínios/Organizadores, designadamente: “Apropriação e Reflexão; 

Interpretação e Comunicação; Experimentação e Criação” (p.2). 

No que concerne ao Domínio Apropriação e Reflexão as aprendizagens essenciais são as 

seguintes:  

 
Pretende-se que os alunos aprendam os saberes da comunicação visual e compreendam os sistemas 
simbólicos das diferentes linguagens artísticas, identificando e analisando, com um vocabulário específico e 
adequado, conceitos, contextos e técnicas em diferentes narrativas visuais, aplicando os saberes 
apreendidos em situações de observação e/ou da sua experimentação plástica, estimulando o 
desenvolvimento do seu estilo de representação (ME, 20018, p.2).   
 

Relativamente ao Domínio Interpretação e Comunicação as aprendizagens essenciais são 

as seguintes:  

 
Pretende-se, de uma forma sistemática, organizada e globalizante, desenvolver as capacidades de 
apreensão e interpretação, no contacto com os diferentes universos visuais - sendo desejável que não se 
restrinja a arte à tradição ocidental e a determinados períodos históricos -, estimulando múltiplas leituras 
das diferentes circunstâncias culturais. Procura-se, deste modo, desenvolver estratégias para a construção 
das relações entre o olhar, o ver e o fazer. Valorizam-se as vivências e as experiências de cada aluno, no 
sentido de o levar a uma interpretação mais abrangente e mais complexa, fazendo interdepender três 
realidades: imagem/objeto, sujeito e construção de hipóteses de interpretação (ME, 20018, p.2-3).   
 

Por fim, o Domínio de Experimentação e Criação apresentava como aprendizagens 

essenciais as seguintes:  

 
Conjugam-se a experiência pessoal, a reflexão, os conhecimentos adquiridos, na experimentação plástica 
de conceitos e de temáticas, procurando a criação de um sistema próprio de trabalho. Deseja-se que a 
experiência plástica dos alunos não seja encarada, apenas, como uma atividade ilustrativa do que vê, mas 
a (re) invenção de soluções para a criação de novas imagens, relacionando conceitos, materiais, meios e 
técnicas, imprimindo-lhe a sua intencionalidade e o desenvolvimento da sua expressividade (ME, 20018, 
p.3).   

 

Em síntese, “a arte é uma ferramenta educativa que pode cultivar a sensibilidade do 

homem, fomentar a cooperação, reduzir o egoísmo e, acima de tudo, desenvolver uma capacidade 

geral de funcionamento criativo” (Eisner, 1995, pp.80-81). Sendo, assim, é um meio por primazia 

para a construção de aprendizagens e desenvolvimento de competências e capacidades e, ainda, 

o “aperfeiçoamento da perceção e da atividade simbólica, ou seja, a aquisição e desenvolvimento 

dos instrumentos básicos do pensamento: sentimentos, imagens, palavras e ideias” (Sousa, 2003, 

p.83). 
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Face ao apresentado, o desenvolvimento de atividades relacionadas com a área das 

ciências, no pré-escolar e no 1º ciclo, interligada com o desenvolvimento da comunicação oral e 

artística, é muito importante para o desenvolvimento holístico das crianças, não apenas no sentido 

científico mas também em diversas competências que devem ser adquiridas pelas crianças a nível 

da Educação Ambiental.  
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO E PLANO GERAL DE INTERVENÇÃO 

 

 

 

3.1. Introdução 

 Este capítulo contém na sua organização uma caracterização geral das atividades de 

intervenção e investigação (3.2), uma descrição da intervenção pedagógica (3.3) onde, 

primeiramente, se fez a planificação geral da intervenção pedagógica (3.3.1) e, posteriormente, a 

descrição da intervenção pedagógica do contexto de pré-escolar e 1.º ciclo (3.3.2).  

 Para além do mencionado, este capítulo fundamenta a metodologia de investigação (3.4) 

e explica como será feita a seleção dos métodos e técnicas de recolha de dados (3.5), o processo 

de recolha de dados (3.6) e o tratamento e análise de dados (3.7). 

 

3.2. Caraterização geral das atividades de intervenção e investigação 

Metodologicamente, a prática pedagógica, consoante os objetivos de intervenção e 

investigação formulados anteriormente para este projeto, foi baseada na realização de trabalho de 

prática laboratorial (experimental e não experimental), na exploração de histórias relacionadas com 

a biodiversidade, na divulgação do conhecimento científico pelas crianças da educação pré-escolar 

e de alunos do 1.º ciclo, usando as formas de comunicação que decidiram em conjunto comigo 

(ex. folhetos, cartazes, teatros, produção de vídeos/documentários), na visita de campo à Escola 

Profissional Agrícola Conde de São Bento, em Santo Tirso, na elaboração de espaços na sala 

alusivos às temáticas a retratar, na adoção de um animal na sala, entre outros.  

Assim, esta investigação sobre a minha prática está centrada na articulação da Área de 

Conhecimento do Mundo (Domínio do Conhecimento do Mundo Físico e Natural) / (Bloco 3 — À 

descoberta do ambiente natural) e os domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita (Leitura) 

/ (Domínio da Oralidade, Domínio da Leitura e Escrita e Domínio da Educação Literária) e 

Educação Artística/ (Bloco 2 — Descoberta e organização progressiva de superfícies e Bloco 3 - 

Exploração de técnicas diversas de expressão).  
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Neste projeto pretendeu-se que as práticas pedagógicas se adequassem às necessidades 

das crianças, tendo-se desenvolvido atividades integradoras transversais a todos os domínios e 

áreas curriculares disciplinares, partindo das conceções prévias das crianças e das suas dúvidas 

e curiosidades para alargar o seu conhecimento em torno desta temática.  

 

3.3. Descrição da intervenção pedagógica  

3.3.1. Planificação geral da intervenção pedagógica 

 A minha intervenção pedagógica incidiu na educação ambiental para a conservação da 

biodiversidade, na Educação Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico, usando articulação da 

prática laboratorial com instrumentos de expressão e comunicação oral e artística.  

Relativamente ao contexto de Educação Pré-Escolar, este tema derivou da observação 

participante atenta dos interesses específicos das crianças, do tema do Projeto Educativo da 

Instituição: “Afetos com a Natureza: observar, explorar e aprender!” e das minhas motivações 

para com este assunto, visto que este era um tema digno de atenção e no qual as crianças ainda 

tinham um conhecimento muito limitado. Em conversa com a educadora cooperante pensamos 

em concretizar um projeto que possibilitasse a exploração da biodiversidade, assim como quais 

as potencialidades da educação ambiental para a sua conservação. A implementação deste projeto 

tinha como objetivo que as crianças concretizassem o desejo de alargar os conhecimentos que já 

possuíam acerca de alguns fenómenos, assim como compreender o conceito de biodiversidade; 

conhecer algumas espécies animais e vegetais mais emblemáticas no território nacional; analisar 

as principiais ameaças à biodiversidade; conhecer áreas protegidas de Portugal como parte da 

estratégia para a conservação da biodiversidade e apresentar propostas para a conservação da 

biodiversidade. 

Como na instituição se comemora o dia da Floresta Autóctone, no dia 21 de novembro, e 

a educadora cooperante planeou algumas atividades alusiva a esse dia, achámos pertinente eu 

aproveitar esse momento para introduzir o meu projeto, nessa semana de Prática Pedagógica 

(PP), desenvolvendo atividades integradoras transversais centradas na articulação da área de 

Conhecimento do Mundo (Ciências Naturais) e os domínio da Linguagem Oral e Abordagem à 

Escrita (Leitura) e Educação Artística (Tabela 1), partindo das conceções prévias das crianças, das 

suas dúvidas e curiosidades para alargar o conhecimento destas adequando às suas necessidades 

de formação em Educação Ambiental.  
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Relativamente ao contexto de Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, a continuidade deste 

projeto de intervenção e investigação foi adequada aos interesses e gostos das crianças. O grupo 

de alunos com quem estava a exercer a minha PP tinha um interesse especial por temas 

relacionados com os seres vivos e o tema da biodiversidade ia ao encontro de um grupo de 

conteúdos programáticos existentes nas Metas Curriculares do 1.º Ciclo do Ensino Básico do 2.º 

ano de escolaridade. Além disso, a escola onde estava inserida investe na prática da Educação 

Ambiental, pois aqui os profissionais da educação procuram sensibilizar as crianças e os alunos, 

desde os da Creche até aos alunos do ensino secundário, para a importância da preservação da 

biodiversidade, nomeadamente dos recursos vegetais. 

Ao longo do projeto procurou-se compreender se realmente as crianças atingiram todos 

os objetivos específicos delineados, a partir das atividades e práticas colaborativas realizadas, 

anteriormente apresentados.   

De seguida, são apresentados os temas integradores abordados ao longo deste projeto, 

assim como as atividades realizadas (Tabela 1 e Tabela 2). Os temas integradores foram os 

seguintes: 

1. Importância da biodiversidade 

2. Biodiversidade enquanto recurso 

3. Principais ameaças à biodiversidade 

4. Estratégias para a conservação da Biodiversidade 

5. Apresentar propostas para a conservação da Biodiversidade em casos concretos 

 

3.3.2. Intervenção pedagógica do contexto de pré-escolar e 1.º ciclo  

A tabela 1 apresenta o desenho global da intervenção pedagógica realizada no pré-escolar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

61 

Tabela 1. Desenho global da intervenção pedagógica no pré-escolar   
 

Tema Questão geradora Atividade Duração 
1 e 2 1. O que é uma floresta 

autóctone? Quais as 
espécies vegetais e 
animais da floresta 
autóctone portuguesa?  
Porque é importante a sua 
preservação?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Como podemos 
classificar os animais? 
Como podemos ajudar a 
conservar os seres vivos? 
 

- Jogo lúdico, a partir de uma árvore de cartão, alusivo a 
algumas espécies de árvores constituintes da Floresta Autóctone 
Portuguesa (Brainstorming). 
 

 
45 min 

1, 2 e 3 - Leitura e exploração da história “O Jaime e as bolotas” de Tim 
Bowley (2017). 
 

50 min 

1, 2 e 3 - Desenho, repartido em seis partes, relativo aos seis 
acontecimentos principais da história “O Jaime e as bolotas” de 
Tim Bowley (2017). 

2h30 min 

1, 2 e 5 - Plantar uma árvore. 45 min 
1 e 2 - Criar um livro referente à árvore plantada. 45 min 

1, 2 e 3 
 
2 

- Construir um espaço na sala dedicado à Floresta Autóctone 
Portuguesa (com as espécies vegetais). 
- Concretização da atividade “Folhas dos desejos”. 

Vários dias 
 

45 min 
1, 2 e 3 
 
 
 
1, 2 e 5 
 
1,2 e 3 
 
 
2 
1 e 2 
2, 3 e 5  
2 
2 
 
 
 
1 e 2 

- Jogo lúdico – “Quem é Quem?”, a partir de animais. 
(construídos manualmente) em miniatura, alusivo aos animais 
característicos da Floresta Autóctone Portuguesa 
(Brainstorming). 
- Construção de um livro gigante relativo às aprendizagens das 
crianças sobre os animais. 
- Continuação da construção do espaço na sala dedicado à 
Floresta Autóctone Portuguesa (acrescentar as espécies 
animais). 
- Construção de presépio de Natal. 
- Decoração do pinheiro de Natal. 
- Adoção de vaso de azevinho. 
- Entrega de embalagem de folhas de loureiro. 
- Jogo lúdico – “Quem é Quem2?”, a partir de animais. 
(construídos manualmente) em miniatura, alusivo aos animais 
existentes na Escola Agrícola Conde de São Bento, em Santo 
Tirso. 
- Construção de uma maquete alusiva aos animais e árvores 
abordadas. 

2h30 min 
 
 
 

Vários dias 
 
 

2h30min 
2h00min 

30min 
15min 

2h30min 
 
 
 

Vários dias   

1, 2, 3 e 
4 

 - Visita à Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento em 
Santo Tirso. 

1h30min 

1, 2, 3, 4 - Construção de um quadro com fotografias e desenhos das 
crianças alusivo ao que mais gostaram na visita à Escola 
Profissional Agrícola Conde de São Bento, em Santo Tirso. 

2h30min 
 

1, 2 e 3 - Adoção de uma tartaruga na sala. 30min 
1, 2, 3,4 
1, 2, 3,5 

- Exposição dos trabalhos realizados pela sala de jardim 5. 
- Produção e visualização de vídeo alusivo às aprendizagens 
construídas pelas crianças da sala de jardim 5 ao longo da 
concretização do projeto de intervenção. 

2h30min 
4h30 min 

Legenda: 1- Importância da biodiversidade; 2- Biodiversidade enquanto recurso; 3- Principais ameaças à 
biodiversidade; 4 e 5 - Estratégias para a conservação da Biodiversidade 

 

 A tabela 2 apresenta o desenho global da intervenção pedagógica realizada com alunos 

do 2.º ano do 1.º Ciclo, que emergiu após as fases de observação e de intervenção partilhada no 

estágio neste ano de escolaridade. 
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Tabela 2. Desenho global da intervenção pedagógica no 1º Ciclo do Ensino Básico  
 

Tema Questão geradora Atividade Duração 
1 
1 e 2  
 
 
 
1,2 e 5 
 
1,2,3 e 5  
 
 
1   

1. Qual a importância de 
contactarmos com a natureza? 
Porque é importante a sua 
preservação? Porque se 
comemora o dia Mundial da 
Árvore? Porque é importante a 
preservação das árvores? 
Quais são as espécies 
vegetais mais emblemáticas 
do território nacional? Como 
podemos ajudar a conservá-
las?  
 
 
 
 
  
 

- Apresentação em PowerPoint sobre o conceito - Plantas Medicinais  
- Jogo lúdico – “Quem é Quem?” a partir de imagens alusivas às 
plantas medicinais que, posteriormente, os alunos plantaram 
(Brainstorming). 
- Implementação da horta de plantas medicinais e pintura de pneus 
que foram reutilizados para servirem de vasos. 
- Jogo lúdico – “A Teia da sabedoria” a partir de um exercício de ioga 
para crianças, alusivo às várias questões geradoras: debate de ideias 
e posterior registo das mesmas (Brainstorming).   
- Piquenique, em mantas, no jardim da instituição. 

15 min  
10 min 
45 min 

 
 

Vários dias 
 

30 min 
 
 
 

30 min 
1, 2, 3 e 5 
1, 2 e 3  
 
 
 

- Leitura e exploração da história “O Jaime e as bolotas” de Tim 
Bowley (2017) através de exercícios de ioga para crianças. 
- Desenho, repartido em seis partes, relativo aos seis acontecimentos 
principais da história anterior e sua descrição, igualmente repartida. 
 

15 min 
 

30 min 
 

 
 

1 e 2 - Plantação de plantas medicinais na horta pedagógica da turma. 45 min 
1 e 2 
 
1, 2, 3 e 5 
 

- Criação de livro referente às plantas medicinais estudadas e 
plantadas. 
- Convite às turmas do 1.º ciclo para visitarem e conhecerem a horta 
pedagógica do 2.º ano. 

45 min 
 

30 min 
 
 

 1 e 5 - Plantação de sementes de abóbora em fundos de garrafas e 
garrafões de plástico; registo de crescimento da planta e mais tarde 
sua transplantação, para junto da horta pedagógica da turma. 

Vários dias 

1,2,3 e 5 - Caça aos ovos da Páscoa alusiva às aprendizagens adquiridas pelos 
alunos. 

2h30 min 

1,2,3 e 4 
 
1 e 2  
 
1,2,3 e 5 
1, 2, 3 e 5 
1 
 
1 
 
1 e 5  
1,2,3 e 5 

- Visita à Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento em Santo 
Tirso. 
- Registo da visita de estudo à Escola Profissional Agrícola Conde de 
São Bento, em Santo Tirso. 
- Plantação de azevinho perto da horta pedagógica da turma. 
- Exploração da história “Começa numa semente" de Lara Knowles 
(2019), através de uma atividade de ioga para crianças. 
- Dinâmica de ioga para crianças intitulada por “As sementinhas”. 
- Palestra sobre os animais domésticos e cuidados a adotar com eles. 
- Inquérito intitulado por “Conservação das plantas”. 

1h30min 
 

30 min 
 

30 min 
30 min 
30 min 

 
 

20 min 
 

60 min 
30 min 

1,2 e 4 - Angariação, na escola, de ração para os animais do Canil/Gatil de 
Santo Tirso. 

Vários dias 
 

1,2 e 4 
 
1 
 
1, 2 e 3 
 
1 e 5 
1, 2, 3, 4 
e 5 

- Visita ao Canil/Gatil de Santo Tirso e consequente missão de 
voluntariado na instituição. 
- Registo da visita de estudo ao Canil/Gatil Municipal de Santo Tirso. 
- Decoração em família de molde de cartão de animal preferido. 
- Adoção de uma tartaruga na sala. 
- Exposição de trabalhos realizados pelos alunos do 2.º ano ao logo da 
implementação do meu projeto de intervenção e investigação. 

1h30min 
 

30 min 
 

Vários dias 
 

15 min 
Vários dias 

Legenda: 1- Importância da biodiversidade; 2- Biodiversidade enquanto recurso; 3- Principais ameaças à biodiversidade; 4 e 5 - 
Estratégias para a conservação da Biodiversidade 
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3.4. Fundamentação da metodologia de investigação      

Do ponto de vista da metodologia de investigação neste projeto optou-se pela investigação-

ação. Ao longo dos anos foram vários os autores que tentaram definir este conceito que se reflete 

nas práticas dos profissionais. Segundo Máximo-Esteves, “podemos definir a investigação-ação 

como o estudo de uma situação social no sentido de melhorar a qualidade da ação que nela 

decorre” (2008, p.18).  

Assim sendo, neste projeto considera-se que cada questão geradora que origina uma 

tarefa, envolvendo uma sequência de atividades, é um ciclo de planificação-ação/ recolha de 

dados – reflexão, que dá origem a outra questão geradora que segue o mesmo processo 

beneficiando da aprendizagem realizada no ciclo anterior. A investigação sobre a prática foi assim 

operacionalizada, uma vez que: 

 

A investigação-ação parte do pressuposto de que o profissional é competente e capacitado para formular 
questões relevantes no âmbito da sua prática, para identificar objectivos a prosseguir e escolher as 
estratégias e metodologias apropriadas, para monitorizar tanto os processos como os resultados. (Máximo-
Esteves, 2008, p.9-10) 
 

Neste contexto, o projeto de intervenção pedagógica supervisionada parte do seguinte 

problema de investigação: Quais são as potencialidades da educação ambiental para a 

conservação da biodiversidade, baseada na articulação da prática laboratorial com instrumentos 

de expressão e comunicação oral e artística, a nível da ação ambiental de crianças do pré-escolar 

e do 1º ciclo e da sua melhoria da expressão oral e artística?  

Para responder a este problema de investigação foram formulados os objetivos de 

investigação e de intervenção (objetivos pedagógicos gerais e objetivos pedagógicos específicos) 

mencionados anteriormente. 

3.5. Seleção do método e técnicas de recolha de dados 

Segundo Portugal (2010) a avaliação deve ser um elemento de apoio estratégico ao 

desenvolvimento/ regulação da ação educativa do educador de infância, permitindo por um lado 

analisar o percurso efetuado na sua globalidade e, por outro lado, perspetivar o futuro.  

Portanto, no meu projeto, de modo a conseguir fazer uma avaliação, recorri a alguns 

instrumentos que orientaram a minha recolha de dados e sustentaram os sentidos que a 

investigação vai tomando ao longo do processo. A partir destes instrumentos foi possível recolher 

dados, tratar e analisar e, posteriormente, avaliar todo o percurso do desenvolvimento de 
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aprendizagens de crianças e alunos do 1.º ciclo. Assim, foram entendidos como instrumentos de 

recolha de dados: i) Brainstorming; ii) os diários de bordo semanais iii) a análise documental 

(trabalhos realizados pelas crianças); iv) grelhas de observação (com recolha de dados qualitativos 

no pré-escolar); v) vídeo final (no pré-escolar). 

 

i) Brainstorming 

 Uma das primeiras etapas de recolha de dados é a formulação de questões para identificar 

as conceções iniciais das crianças e alunos do 1º ciclo.  

 Também Fumagalli (1998) expõe que a exploração de ideias prévias, não é apenas útil para 

que o educador conheça o que as crianças pensam, mas também para que estas possam começar 

a tomar consciência das suas “teorias implícitas” através da reflexão sobre as suas próprias ideias. 

Hilda Weissmann refere que “nas primeiras idades não ocorrem mudanças conceituais (…), mas 

que na maioria dos casos elas são ampliadas, enriquecidas e, no máximo, relativizam as teorias 

espontâneas das crianças” (citado por Fumagalli, 1998, p.24). 

 

ii) Diários de bordo semanais  

Os diários de Bordo semanais funcionam como instrumento de reflexão sobre a prática 

docente durante a realização da prática pedagógica. A escrita do Diário de Bordo semanal 

possibilitou, durante a minha fase de prática educativa supervisionada, a organização do 

pensamento, a retomada, a sistematização e a reflexão das experiências vivenciadas no contexto 

escolar. 

Neste projeto, os diários de aula apresentavam a seguinte estrutura: i) objetivos da/s 

atividade/s da semana; ii) descrição reflexiva da semana, integrando os comportamentos das 

crianças e educadora nas situações consideradas como incidentes críticos; iii) reflexão sobre as 

potencialidades das atividades para aprendizagem dos diferentes conteúdos a abordar; iv) 

melhoria da expressão oral das crianças; v) melhoria da expressão artística das crianças; vi) 

reconstrução (aspetos a melhorar na próxima planificação).  

 

iii) Análise documental  

 A análise documental é a pesquisa realizada através de fontes como tabelas estatísticas, 

cartas, pareceres, fotografias, atas, relatórios, notas, diários, entre outros. Assim sendo, a análise 
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documental assenta em praticamente todos os documentos que possam ser estudados e através 

deles se possa obter informação significativa e/ou serem apresentados como evidência. 

 Ao longo deste projeto foram recolhidos todos os trabalhos realizados pelas crianças 

durante o mesmo e, posteriormente, foi feita uma análise de conteúdo. 

 

iv) Grelhas de observação  

 A grelha de observação é um tipo de instrumento que se pode adotar na recolha de dados 

de uma determinada atividade no grupo de crianças. Nela colocamos quais são os pontos 

principais de interesse do educador para a sua observação e posterior análise de observação.  

Ao longo deste projeto foram usadas grelhas de observação (no pré-escolar) para registar, 

para cada criança: questões colocadas; formulação de hipóteses; respostas a perguntas 

questionadas, a forma como realiza as atividades práticas; a forma como interpreta os resultados 

das atividades; a forma de como tira conclusões; a adequação da informação que seleciona para 

divulgar os resultados, entre outros aspetos.  

Em cooperação com a educadora colaboradora do estágio foram realizadas três grelhas 

de observação alusivas às três áreas de conteúdo da Educação Pré-Escolar: Formação Pessoal e 

Social, Expressão e Comunicação – Abordagem à Linguagem Oral, à Escrita, à Matemática e às 

Artes Visuais e uma última relativa à Área do Conhecimento do Mundo - Conhecimento do Mundo 

Físico e Natural. Em cada uma destas grelhas estão contidas as competências que se pretendia 

que as crianças adquirissem ao longo das atividades integradoras do projeto de investigação e 

intervenção em contexto Pré-Escolar. Tais competências variaram consoante a atividade realizada, 

sendo assim possível avaliar a evolução das crianças ao longo do projeto. 

  

iv) Produção de vídeo final  

No final da implementação e concretização do projeto na educação pré-escolar foi 

realizado um vídeo com o objetivo de conhecer a opinião das crianças sobre as atividades 

realizadas durante o projeto, sobre as aprendizagens que retiraram das mesmas, assim como 

sensibilizar o público-alvo sobre a respetiva temática em questão.   

  As questões que orientaram o vídeo foram realizadas a partir de momentos concretos 

ocorridos durante as semanas de prática educativa, com o objetivo de averiguar os conhecimentos 

aprendidos e investigar qual era a perceção das crianças sobre o desenlace do projeto. 
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3.6. Processo de recolha de dados 

Tal como se referiu na secção anterior, todos os dados, com exceção da produção do 

vídeo, foram recolhidos durante as dinâmicas realizadas pelas crianças nas suas atividades diárias. 

É de salientar que para que tal fosse possível concretizar-se, foi pedido o consentimento dos pais 

dos participantes e, posteriormente, aos participantes para a realização do vídeo com a entrevista 

de grupo focal e para a sua gravação com anonimato. Todos os dados recolhidos tiveram nomes 

simulados para se manter o anonimato das crianças e nunca serão referidas as instituições onde 

foram realizados os estágios. 

 

3.7. Tratamento e análise de dados 

 A produção do vídeo com a entrevista de grupo focal foi transcrita na íntegra. Todos os 

dados foram submetidos a uma análise de conteúdo, onde foi criado um sistema de codificação 

de categorias emergentes (Bardin, 1977). Para o efeito, para cada momento do vídeo, foi 

identificado o segmento relevante do discurso e, para cada segmento, a ideia que lhe estava 

subjacente. Essas ideias conduziram a um conjunto de categorias de resposta, definido a 

posteriori, que foram utilizadas para classificar os segmentos relevantes identificados nas diversas 

respostas obtidas para a questão em causa. A categorização (ou classificação) foi revista por outro 

codificador, a orientadora da universidade, de forma a averiguar se havia consenso na codificação.  

Todos os dados qualitativos recolhidos foram submetidos ao mesmo sistema de 

codificação. No final, houve a triangulação de resultados. 

Sempre que possível, as categorias e subcategorias encontradas foram reunidas em 

tabelas e indicadas a sua frequência e percentagem, mas foram colocados excertos das 

entrevistas, diários de bordo, fotografias e excertos dos trabalhos das crianças para clarificar essas 

categorias e amostras das especificidades encontradas nas crianças. Os nomes das crianças que 

foram colocados em alguns resultados eram todos simulados para manter o anonimato. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO DESENVOLVIMENTO DA INTERVENÇÃO 

 

 

 

4.1. Introdução 

 Neste segmento são apresentados e discutidos os resultados da investigação realizada no 

âmbito do conhecimento orientado para ação ambiental de conservação da biodiversidade (4.2.): 

conceções sobre árvores constituintes das florestas autóctones portuguesas (4.2.1.); conceções 

sobre animais constituintes das florestas autóctones portuguesas (4.2.2.); conceções sobre 

espécies em vias de extinção (4.2.3.); conceções sobre animais existentes em ambientes 

aquáticos, terrestres e aéreos (4.2.4.); conceções sobre causas da diminuição da diversidade de 

seres vivos (4.2.5.); conceções sobre consequências da diminuição da diversidade de seres vivos 

(4.2.6.); conceções sobre estratégias para a preservação ambiental (4.2.7.).  

 Para além do mencionado, este capítulo contém na sua íntegra os resultados referentes 

às ações ambientais de conservação da biodiversidade (4.3.); os contributos da educação 

ambiental para a comunicação oral (4.4.); os contributos da educação ambiental para a expressão 

artística (4.5.), bem como uma secção dedicada a compreender a influência do projeto no 

desenvolvimento integral das crianças (4.6.), no que diz respeito à evolução do comportamento 

das crianças durante o projeto (4.6.1.), e o contributo do projeto de intervenção na partilha de 

saberes e ideias entre crianças, famílias e instituição (4.7.).   

 

4.2. Conhecimento orientado para ação ambiental de conservação da biodiversidade  

4.2.1. Conceções sobre árvores constituintes das florestas autóctones portuguesas  

No contexto de educação pré-escolar o projeto iniciou no dia da Floresta Autóctone, dia 

21 de novembro, partindo das conceções prévias das crianças, das suas dúvidas e curiosidades 

para alargar o seu conhecimento a partir das suas necessidades de formação. A primeira atividade 

proporcionou a exploração do conceito “Floresta Autóctone”, com o objetivo de recolher as 
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conceções prévias das crianças face ao conceito a partir das seguintes questões-chave: “Que dia 

se comemora esta semana na instituição?”; “O que é uma Floresta Autóctone?”; “Porque é 

importante comemorar este dia?” e “Que atividades poderíamos fazer para comemorar esta 

data?”.  

De forma a auxiliar o grupo na descodificação deste novo conceito, questionei-os, 

primeiramente, sobre o que era uma floresta. A esta pergunta, a criança Q responde: “É um 

conjunto de árvores!”, acrescentando, de seguida, a criança B: “E animais também!” onde todas 

as crianças assentiram afirmativamente ao mencionado. Após este momento mostrei-lhes a árvore 

de cartão que construí como símbolo de uma floresta (Figura 3 – anexo 1). 

Posteriormente, e de forma a que as crianças compreendessem que uma Floresta 

Autóctone Portuguesa é uma floresta constituída por árvores originárias do nosso país, 

proporcionei um momento de diversão através de um jogo. Neste jogo, o responsável do dia teria 

de encontrar seis bolas, dispersas pelas diferentes áreas constituintes da sala, e à medida que as 

encontrava trazia-as até mim para, após as ter encontrado todas, partirmos para a sua exploração. 

Cada uma das seis bolas tinha no seu interior características das árvores, por exemplo, o seu fruto 

caso a árvore fosse produtora de frutos, folhas e pequenas curiosidades sobre a mesma. 

 Em seguida será apresentado, a título de exemplo, como foram evoluindo os conceitos das 

crianças sobre a Oliveira para retratar como foi realizada a aprendizagem sobre algumas das 

árvores da floresta autóctone portuguesa.  

 Pegando na primeira bola, esta era referente à Oliveira. Aquando a demonstração da 

imagem contida no exterior da bola e da fotografia de uma oliveira, fotografia esta de maior 

dimensões, só a criança P soube identificar corretamente a árvore. Após o meu questionamento 

sobre o nome daquela árvore, esta criança respondeu: “Eu tenho uma árvore dessas na minha 

casa, é a Oliveira!”. Após esta correta afirmação tirei do interior da bola uma azeitona de modo a 

verificar se o grupo a sabia identificar corretamente. Aqui a criança H disse de imediato: “É um 

figo!”, outras crianças repetiram o mesmo. Mas, antes que eu pudesse dizer algo, a criança B 

entreviu dizendo: “Eu acho que é uma azeitona.”. Postas estas duas respostas confrontei as 

crianças se era afinal um figo ou uma azeitona. Aqui todos disseram azeitona. De seguida, 

questionei as crianças para que serviam as azeitonas e de imediato ouviu-se de várias crianças 

“para fazer vinho”. Aqui eu disse: “Vinho?” e elas: “Não, não… azeite!.” Ora, notou-se que tinham 

um conhecimento científico adequado, mas estavam confusas, porque de seguida as questionei 

sobre qual era o fruto que originava o vinho e elas souberam responder, acertadamente, “uvas”. 
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 Esta metodologia foi adotada para o momento de exploração das restantes cinco bolas 

alusivas a cinco respetivas árvores das florestas autóctones portuguesas. De forma breve, com 

esta atividade concluiu-se que as crianças desconheciam o loureiro; chamavam “boloteiro” ao 

carvalho; somente uma criança do grupo identificou corretamente o azevinho e todas conheciam 

o castanheiro e o pinheiro-bravo, chamado apenas de pinheiro pelas crianças.   

 Numa fase final, colocámos cada uma das seis bolas na árvore de cartão (Figura 4 – 

anexo 1). 

 Após a realização de diversas atividades, as crianças mostraram ter construído 

conhecimentos relativos às espécies integradoras de uma floresta autóctone portuguesa. A 

produção do vídeo final, de revisão de conteúdos e de sensibilização, (Figura 5 – anexo 1) foi a 

última atividade realizada referente a esta temática onde observou-se que, após o questionamento 

sobre algumas das árvores existentes nas florestas autóctones portuguesas, todas as crianças 

identificaram a Oliveira, o Azevinho, o Pinheiro Manso, o Castanheiro, o Loureiro e o Carvalho.  

No contexto do 1.º ciclo o ponto de partida para a realização do meu projeto foi o Dia 

Mundial da Árvore, dia 21 de março. Nesse dia, foram dinamizadas diversas atividades, sendo 

que a intitulada por “Teia da sabedoria” permitiu recolher as conceções prévias dos alunos, de 

entre muitos assuntos, a algumas das árvores existentes nas florestas autóctones portuguesas. 

Expliquei que após as perguntas feitas por mim, quem soubesse responder devia levantar o dedo 

e o rolo de lã existente na minha mão ia passar para um dos alunos que tivesse o dedo no ar. 

 Das várias questões chaves discutidas com os alunos, serão agora apenas apresentadas 

as correspondentes às aprendizagens realizadas face a algumas das árvores da floresta autóctone 

portuguesa. À pergunta “Como se chamam as florestas que contêm árvores originárias do nosso 

país?” a criança I respondeu o seguinte: “Florestas Autóctones. Nós comemoramos aqui no colégio 

esse dia.” e quando lhes perguntei “Sabem dizer-me exemplos de árvores que existem nessas 

florestas? a criança S disse: “Azevinhos, aquelas que têm bolinhas vermelhas pequenas.”, 

acrescentando a criança F: “Castanheiros. Temos muitos no nosso país!”, concluindo a criança B 

dizendo: “As Oliveiras também, eu tenho em casa.”.  

Esta dinâmica decorreu até que todos tivessem oportunidade de participar. No final foi 

visível uma “teia” formada com a lã que foi passada por todos. Com a realização de diferentes 

atividades todos os alunos mostraram ter construído conhecimentos relativos a algumas das 

espécies integradoras de uma floresta autóctone portuguesa. A realização de um inquérito 

intitulado por “Conservação das plantas” (figura 6 - anexo 2) foi uma atividade realizada que 
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permitiu observar a melhoria das conceções das crianças relativamente às espécies autóctones 

vegetais. À pergunta “Menciona três espécies de árvores autóctones portuguesas que falamos 

hoje”, das 22 crianças que responderam ao inquérito, observou-se que, 18% destacou a Oliveira, 

45% o castanheiro, 0% o azevinho, 23% o Loureiro, 68% o Carvalho, 32% o Pinheiro Manso e 9% a 

azinheira, resultante das pesquisas autónomas dos alunos. 

 

Reflexão final   

 Comparando a análise dos resultados das crianças do pré-escolar, com os das crianças do 

1.º ciclo verifica-se que, inicialmente, houve mais crianças do pré-escolar a identificarem espécies 

vegetais autóctones. O mesmo se verificou, pois estas crianças tiveram a ajuda de um jogo lúdico 

para a recolha das suas conceções prévias. Usei o jogo para esta finalidade, uma vez que, tratava-

se de um grupo de crianças com cinco anos que, inicialmente, desconheciam o conceito “Florestas 

Autóctones”.  

 Após a concretização de diferentes atividades nos dois contextos verificou-se que ambos 

evoluíram na identificação de espécies vegetais autóctones portuguesas ao longo dos estágios, 

sendo que, a evolução mais significativa na construção de aprendizagens aconteceu no 1.º ciclo, 

onde até existiu a introdução de uma espécie, de forma autónoma, não mencionada no pré-

escolar, a azinheira.  

 Assim, os dados apresentados anteriormente permitem verificar a eficácia da 

implementação do projeto relativamente à melhoria na identificação de espécies vegetais 

autóctones portuguesas nas crianças. Para além disso, a descoberta autónoma da espécie 

“azinheira” dos alunos do 1.º ciclo comprova a ideia defendida por Reis (2008), quando num dos 

seus trabalhos afirma que as crianças são ‘cientistas ativos’ que procuram, constantemente, 

satisfazer a sua insaciável curiosidade sobre o mundo que as rodeia (p.16). 

4.2.2. Conceções sobre animais constituintes das florestas autóctones portuguesas 

 De modo a recolher-se as conceções prévias das crianças do pré-escolar relativamente aos 

animais constituintes das florestas autóctones portuguesas realizei um jogo lúdico, “Quem é 

quem” (Figura 7A e B – anexo 1). 

 Neste jogo, o responsável do dia teria de, primeiramente, retirar do interior de uma caixa 

um animal, construído por mim manualmente. De seguida, descrever esse animal de modo a que 

as restantes crianças conseguissem adivinhar. A primeira criança a acertar colocava-o no livro dos 
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animais (Figura 7C, D, E e F), no respetivo lugar. Posteriormente, era feita uma exploração, em 

grande grupo, do mesmo animal com o auxílio dos livros: “O alfabeto dos bichos de José Jorge 

Letria (2014) e o “Atlas dos animais de Geronimo Stilton (2015)”.  

 Em seguida será apresentado, a título de exemplo, como foram evoluindo os conceitos das 

crianças sobre a águia-real para retratar como foi realizada a aprendizagem sobre alguns animais 

constituintes das florestas autóctones portuguesas: 

 

Criança R: Voa, tem um bico amarelo e tem olhos vermelhos. 
Criança D: Pintainho. 
Criança R: Não, ele é castanho e preto e tem as asas muito grandes. 
Estagiária: Este animal é a rainha das alturas, quem será? 
Criança D: Não é o pintainho, é a águia que voa muito alto. 
Criança R: Está certo, olha como é grande. 
 

 Aqui a criança D conseguiu tomar, autonomamente, uma decisão. Aproveitei este 

momento para mostrar uma águia, em objeto de brincar, dizendo a criança O: “É igual à águia do 

Benfica.”, acrescentando a criança J: “Ela voa muito alto porque tem as asas muito grandes.” 

Com isto expliquei ao grupo que a águia-real era característica das florestas autóctones 

portuguesas, estando em vias de extinção.  

 Esta metodologia foi adotada para o momento de exploração dos restantes animais 

característicos destas florestas. De forma breve, com esta atividade concluiu-se que as crianças 

desconheciam o lince-ibérico; somente uma criança do grupo identificou corretamente o javali, 

sendo confundido com o porco; todas conheciam o corço, chamado de rena, e o lobo-ibérico, 

chamado apenas de lobo pelas crianças; algumas crianças identificaram a cegonha-preta, 

chamada apenas de cegonha. 

 Através da realização de várias atividades o grupo mostrou ter construído conhecimentos 

relativos às espécies animais constituintes destas florestas. A construção da maquete (Figura 8 – 

anexo 1) foi a última atividade realizada referente a esta temática onde observou-se que, após o 

questionamento sobre quais os animais que iríamos construir referentes aos constituintes das 

florestas autóctones portuguesas todas as crianças identificaram o lince-ibérico, o lobo-ibérico, o 

corço, a águia-real, a cegonha-preta e o javali.  

 De modo a recolher-se as conceções prévias dos alunos do 1.º ciclo relativamente aos 

animais constituintes das florestas autóctones portuguesas, através de um diálogo à pergunta 

“Que animais são característicos das florestas autóctones portuguesas?” observou-se que a 
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apenas a criança I identificou o lince-ibérico, quando disse: “O lince-ibérico. Falamos disso quando 

foi a festa do dia da floresta autóctone aqui no colégio.”, algumas crianças identificaram o lobo -

ibérico, o corço e a águia-real e nenhuma criança destacou a cegonha-preta e o javali. 

 Após pesquisas autónomas dos alunos e suas partilhas, visualização de um vídeo – 

“Homem – este vídeo não te vai deixar indiferente!” e um momento de revisões de conteúdos, os 

alunos mostraram ter construído conhecimentos relativos às espécies animais constituintes destas 

florestas. A revisão de conteúdos oralmente foi a última atividade realizada referente a esta 

temática onde observou-se que todas as crianças conseguiram enumerar os animais referidos 

anteriormente.  

 Em seguida será apresentado, a título de exemplo, como foram evoluindo os conceitos das 

crianças sobre o lince-ibérico para retratar como foi realizada a aprendizagem sobre alguns 

animais constituintes das florestas autóctones portuguesas: 

 

Estagiária: Para além da águia-real e do lobo-ibérico, qual era o outro animal que já abordamos nas aulas 
que fazia parte das florestas autóctones portuguesas e que também estava em vias de extinção? 
Criança R: Era o lince. 
Criança D: Lince não! Lince-ibérico. 
Criança R: Sim, é isso. Aquele que tem um pelo muito bonito que muitas pessoas têm nos tapetes e na 
roupa. 
Criança I: Por isso é que já existem poucos. Os caçadores matam-nos para fazerem isso.  

 

 Reflexão final   

 Comparando a análise dos resultados das crianças do pré-escolar, com os das crianças do 

1.º ciclo verifica-se que as crianças de cinco anos souberam identificar, antes e após a realização 

de atividades integradoras, mais espécies animais autóctones portuguesas. O mesmo deve-se ao 

facto de eu ter aprofundado mais esta questão com este grupo de crianças, devido à comemoração 

conjunta do Dia da Floresta Autóctone, a 21 de novembro. Para além disso, as crianças do pré-

escolar tiveram a ajuda de um jogo lúdico para a recolha das suas conceções prévias, como 

referido anteriormente.  

 Na mesma linha de pensamento, estes dados apresentados permitem também verificar a 

eficácia da implementação do projeto, relativamente à melhoria na identificação de espécies 

animais autóctones portuguesas pelas crianças. O uso de jogos lúdicos, na sala de jardim 5, no 

auxílio da recolha das conceções prévias das crianças para a descoberta de conceitos, inicialmente 

desconhecidos por todas, comprova a ideia defendida por Pinto e Tavares (2010), pois segundo 

estes autores as atividades lúdicas podem ser utilizadas no processo de ensino e aprendizagem, 
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nomeadamente na introdução de conteúdos ou na consolidação dos mesmos. Através destas 

práticas, as crianças conhecem-se a si próprias, adquirem valores e encontram soluções para os 

problemas do seu dia-a-dia.  

4.2.3. Conceções sobre espécies em vias de extinção 

 Através da realização do jogo lúdico referido anteriormente, “Quem é quem” (Figura 7 – 

anexo 1), também foi possível recolher-se conceções prévias das crianças do pré-escolar 

relativamente a espécies animais em vias de extinção. 

 Em seguida será apresentado, a título de exemplo, como foram evoluindo os conceitos das 

crianças sobre o lince-ibérico para retratar como foi realizada a aprendizagem sobre algumas 

espécies animais em vias de extinção: 

 

Criança E: Tem castanho claro e orelhas. 
Educadora cooperante: Onde vive ele? 
Criança E: Vive na selva e ele tem pelo. 
Criança S: Esquilo. 
Criança E: Não, não é esse. 
Criança I: Tigre. 
Criança E: É quase. 
Estagiária: Este é um animal que está em vias de extinção, existem poucos no mundo, e tem um pelo 
parecido com o tigre. É também um dos animais que vive nas florestas autóctones.  
 

Como ninguém sabia o seu nome mostrei uma imagem contida no livro “Atlas dos animais 

de Geronimo Stilton (2015)” para se tornar mais próxima da realidade a descrição do animal. Li 

algumas curiosidades, mas mesmo assim as crianças não sabiam o seu nome dizendo eu que 

era o lince-ibérico. Aproveitei este momento para questionar as crianças sobre o que eram animais 

em vias de extinção, respondendo a criança F: “São animais que estão a desaparecer”, 

acrescentando a criança D: “Eu já vi casacos com pelos iguais aos do lince”, explicando eu às 

crianças que essa era uma das razões que levava à sua extinção. 

 Em suma, com esta atividade concluiu-se que as crianças sabiam o que eram espécies 

em vias de extinção, no entanto desconheciam que o lince-ibérico e a águia-real eram exemplos 

desses animais e apenas algumas reconheceram o lobo-ibérico.  

 Através da construção de uma floresta autóctone portuguesa na sala; produção de vídeo 

sobre as florestas autóctones e realização de uma maquete, o grupo mostrou ter construído 

conhecimentos relativos às espécies animais em vias de extinção. A realizou da maquete foi a 

última atividade a ser realizada onde se comprovou o supracitado.  
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Com a realização do jogo lúdico mencionado na figura 4 (anexo 1) também foi possível 

verificar que nenhuma criança do pré-escolar identificou o azevinho como uma espécie em vias 

de extinção, no entanto várias crianças reconheceram que esta árvore era utilizada na época do 

natal, para fins decorativos.  

 O momento de adoção de um vaso de azevinho na sala (Figura 9 – anexo 1) contribuiu para 

a melhor compreensão sobre a importância de preservarmos as árvores, evitando a sua extinção. 

Observou-se que o grupo ficou consciencializado que o azevinho era uma espécie em vias de 

extinção e que esta ação contribuiu para a sua preservação. O mesmo pode-se comprovar com os 

seguintes comentários, proferidos pelas crianças, aquando a adoção do vaso de azevinho: 

 

Criança W: É um azevinho bebé! 
Criança Q: Ainda é muito pequenino, temos de cuidar bem dele Raquel! 
Criança Y: O nosso azevinho não vai ser cortado, nós não vamos deixar. 
Criança I: Não se pode não, deixamos de ter azevinhos e eles são tão bonitos. 
Criança J: Depois podemos plantar azevinhos bebés lá fora quando vier sol para termos muitos.  
Criança R: Sim podemos plantar azevinhos e outras árvores no jardim. 
.  

 Com os alunos do 1.º ciclo, através do jogo já explicado “Teia da sabedoria” também foi 

possível recolher-se as conceções prévias dos alunos, relativamente a espécies vegetais em vias 

de extinção. Isto aconteceu após eu ter perguntado “Como se chamam as florestas que contêm 

árvores originárias do nosso país?”. Aqui a criança I respondeu o seguinte: “Florestas Autóctones. 

Nós comemoramos aqui no colégio esse dia.” Após esta resposta, perguntei à turma se sabiam 

dar exemplo de uma árvore que estivesse em risco de extinção. A criança L disse: “O azevinho, 

porque as pessoas usam muito perto do natal para fazerem arranjos.”.  

 Na mesma linha de pensamento, podemos concluir que apenas uma criança soube 

identificar uma espécie vegetal em vias de extinção. Contudo, através da plantação de um 

azevinho, no exterior da instituição (Figura 10 – anexo 1), e da realização do jogo “Caça aos ovos 

da Páscoa” (Figura 11 – anexo 1 e Figura 12 - anexo 2), os alunos compreenderam que é fulcral 

preservarmos esta espécie. Através deste jogo, realizado em equipas, conseguiu-se ter esta 

perceção, visto que, à pergunta “Qual das seguintes espécies está em vias de extinção?” notou-se 

que 77% assinalou o azevinho (n=26). Apenas um grupo de seis alunos errou a mesma. 

Relativamente às conceções prévias dos alunos do 1.º ciclo acerca de algumas espécies 

animais em vias de extinção, obtiveram-se a partir de um debate realizado após a visualização do 

vídeo “Homem – Este vídeo não te vai deixar indiferente” 

(https://www.youtube.com/watch?v=E1rZFQqzTRcI).  

https://www.youtube.com/watch?v=E1rZFQqzTRcI
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 Em seguida será apresentado, a título de exemplo, como foram evoluindo os conceitos das 

crianças sobre o lince-ibérico para retratar como foi realizada a aprendizagem sobre algumas 

espécies animais em vias de extinção. 

 No debate realizado, tal como a criança H disse: “Algumas pessoas matam linces-ibéricos 

para depois fazerem tapetes e roupas com o seu pelo que é bonito!”, acrescentando a criança P: 

“Também fazem malas de senhora e sapatos com esses animais que eu já vi.”. Desta forma, 

percebe-se que dois alunos souberam identificar o lince-ibérico como um animal em vias de 

extinção, assim como causas subjacentes a esse facto.  

 Após algumas pesquisas autónomas dos alunos, a exploração de informação contida no 

manual escolar de Estudo do Meio e a resolução de exercícios no mesmo observou-se a maioria 

da turma destacou o lobo-ibérico, a águia-real e o lince-ibérico como exemplos de animais em vias 

de extinção.  

 

Reflexão final 

Comparando a análise dos resultados das crianças do pré-escolar, com os das crianças 

do 1.º ciclo verifica-se que estas últimas souberam identificar, antes da implementação de 

atividades integradoras do projeto, mais espécies em vias de extinção devido, essencialmente, às 

suas experiências de vida. Contudo, após a concretização de diversas dinâmicas, em ambos os 

contextos, verificou-se uma grande construção de aprendizagens significativas e intencionais em 

todas as crianças.   

O supracitado comprova a eficácia do projeto relativamente à melhoria da identificação de 

espécies em vias de extinção pelas crianças e a importância dos contextos e meios onde as 

crianças estão inseridas ao longo dos primeiros anos de vida. Segundo Bock (2007), as crianças 

não aprendem só na escola, mas sim aprendem em todos os lugares, pode-se dizer que a 

aprendizagem ocorre aonde existem pessoas interessadas em aprender.  

4.2.4. Conceções sobre animais existentes em ambientes aquáticos, terrestres e aéreos  

De modo a recolher-se as conceções prévias das crianças do pré-escolar relativamente aos 

animais existentes em ambientes aquáticos, terrestres e aéreos, bem como de forma a prepará-

las para a visita de estudo à Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento, em Santo Tirso, 

realizei um jogo lúdico, “Quem é quem 2?” (Figura 13 – anexo 1). 
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Este jogo tinha a mesma lógica de concretização que o jogo “Quem é quem?”. Assim, as 

crianças à medida que iam adivinhando a descrição do animal colocavam-no no livro dos animais, 

livro este construído por mim e pelas crianças (Figura 7C e D – anexo 1), no respetivo ambiente 

correspondente.  

 Em seguida será apresentado, a título de exemplo, como foi descoberto o enigma referente 

à identificação da ovelha, e respetivo ambiente, para retratar como foi realizada a aprendizagem 

sobre os diferentes animais e ambientes. 

 No momento de revelação da ovelha, as crianças encontravam-se com dúvidas entre esta 

e o cavalo mas, rapidamente, a criança Q disse: “É o animal que eu fiz com os meus pais para o 

presépio, é a ovelha.” estando esta criança certa. Após a visualização da ovelha a criança Q disse 

logo: “Ela é feita de algodão espalmado que a minha mãe usa para tirar a pintura da cara.”, 

acrescentando a criança W: “E dá para as feridas também.” percebendo estas crianças que 

reutilizei material, de uso quotidiano, para a sua construção. 

 Relativamente ao ambiente onde habita a ovelha, não houve qualquer dúvida. A criança Q 

e o restante grupo identificou, rapidamente, o ambiente terrestre como o correspondente.  

 Em suma, todas as crianças souberam agrupar corretamente os diferentes animais no seu 

respetivo ambiente.  

 A realização de uma visita de estudo à Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento, em 

Santo Tirso (Figura 14 - anexo 1), a adoção de uma tartaruga na sala (Figura 15 – anexo 1) e a 

construção de uma maquete (Figura 8 – anexo 1) foram atividades que contribuíram para a melhor 

construção de conhecimentos nas crianças face à temática apresentada.  

 Das atividades enumeradas anteriormente, a visita de estudo foi a preferida das crianças, 

ao longo da concretização do projeto, assim como aquela que melhor comprovou a revelação da 

construção dos conhecimentos do grupo perante a identificação, caracterização e agrupamento 

dos animais nos seus devidos habitats/ambientes. Esta escola pretende despertar o interesse e 

curiosidade nas crianças para a vida animal e permitir a sua interação com os animais, enfatizando 

a importância do respeito pelos animais, promovendo, deste modo, a educação ambiental.  

 Seguidamente será apresentado, a título de exemplo, como foram evoluindo os conceitos 

das crianças sobre animais existentes em ambientes aquáticos para retratar como foi realizada a 

aprendizagem sobre diferentes animais e o seu ambiente. 

 Durante a visita de estudo quando as crianças viram as tartarugas ficaram espantadas por 

estarem tantas juntas e algumas eram enormes. A criança G ficou encantada, dizendo: “Tantas 



 
 
 

 

 

77 

tartarugas, a minha ia ficar contente se estivesse neste lago. Ia ter amigas. Ela está sozinha no 

aquário dela, estas não.”.  

Concluindo, durante a realização da visita de estudo as crianças estavam familiarizadas 

com os animais da escola, assim como iam fazendo corretas associações face aos animais e seus 

habitats.  

 Quando se questionaram as crianças do 1.º ciclo sobre exemplos de animais que vivessem 

em ambientes aquáticos, terrestres e aéreos, após a visualização do vídeo “Homem – Este vídeo 

não te vai deixar indiferente” observou-se que dos vários animais existentes no vídeo, as crianças 

fizeram a sua correta associação ao habitat/ambiente correspondente. O momento onde a criança 

S diz: “O homem atirou petróleo e lixo ao mar para morrerem todos os peixes que lá vivem.”, 

comprova o referido anteriormente. 

 Através da concretização de diferentes atividades, os alunos revelaram ter construído e 

aprofundado conhecimentos relativos aos animais e seus diferentes habitats. No entanto, foi 

através da montagem da exposição dos alunos (Figura 16 – anexo 1) onde se observou que toda 

a turma soube organizar os animais construídos com as famílias nos diferentes ambientes 

estudados. Importa salientar que nesta exposição estavam alguns dos trabalhos realizados pelos 

alunos durante o meu projeto de intervenção, com o objetivo de envolver todos os intervenientes 

da educação da instituição e sensibilizá-los para a conservação da biodiversidade. 

 

Reflexão final  

 Comparando a análise dos resultados das crianças do pré-escolar, com os das crianças do 

1.º ciclo verifica-se que ambos os contextos, inicialmente, já tinham interiorizados conteúdos 

acerca dos diferentes ambientes onde vivem os animais, bem como exemplos de animais para 

cada um deles. Perante a concretização de diversas atividades, em ambos os estágios, verificou-

se que estes conteúdos foram aprofundados e interiorizados de uma forma eficaz e significativa 

para todos os intervenientes.  

 A visita de estudo à Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento, em Santo Tirso, foi a 

atividade que mais motivou, despertou interesse e curiosidade às crianças para a exploração desta 

temática e aprofundamento de conhecimentos. Rebelo (2014) na sua investigação partilha a 

mesma opinião quando citou o autor Monteiro (1995) para definir resumidamente a lógica da 

realização das visitas de estudo nas escolas, mencionando que o “objetivo importante deste tipo 
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de atividades é favorecer a comunicação entre os participantes, bem como aliar o aspeto lúdico 

ao trabalho.” (Monteiro, 1995, p.193 citado por Rebelo 2014).   

 O supracitado comprova a eficácia do projeto relativamente à melhoria da identificação dos 

diferentes ambientes onde vivem os animais, bem como de exemplos de animais para cada um 

deles pelas crianças. 
 

4.2.5. Conceções sobre causas da diminuição da diversidade de seres vivos 

 Quando se questionaram as crianças da Educação Pré-Escolar sobre algumas das causas 

que levam à diminuição da diversidade de seres vivos, através da realização do jogo lúdico da 

figura 4 – anexo 1, observou-se que as crianças já possuíam conhecimentos relativos a esta 

questão problema.  

 Em seguida será apresentado, a título de exemplo, como foram identificadas pelas crianças 

algumas das causas da diminuição da diversidade de seres vivos, através do momento de 

exploração da bola que continha características alusivas ao Carvalho, para retratar como foi 

realizada a construção das aprendizagens, face a esta problemática. 

 Na conversa gerada em volta da exploração do Carvalho, a criança W disse: “As pessoas 

usam os troncos dos carvalhos para fazerem lenha. Cortam as árvores para fazerem lenha e depois 

há poucas!”. 

 Perante a concretização de diferentes atividades, as crianças revelaram ter construído e 

aprofundado conhecimentos referentes às causas que conduzem à diminuição da diversidade de 

seres vivos. A produção do vídeo final (Figura 17 – anexo 1) foi a última atividade a ser realizada 

onde as crianças puderam colocar em prática os conhecimentos construídos e aprofundados, ao 

longo da implementação do projeto, alusivos a esta temática. Observou-se que “há incêndios”; 

“deitar cigarros no chão” e “cortar muitas árvores” foram as causas mais referidas pelas crianças, 

potenciadoras da diminuição da diversidade de seres vivos. O momento onde a criança E diz: “Há 

incêndios e depois os animais morrem e as árvores.” retrata como foi idealizada a aprendizagem 

sobre esta problemática.  

 Quando se questionaram as crianças do Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico sobre 

algumas das causas que levam à diminuição da diversidade de seres vivos, através da realização 

do jogo “Teia da sabedoria” observou-se que, tal como no pré-escolar, os alunos já possuíam 

conhecimentos relativos a esta questão problema.  
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 Em seguida será apresentado, a título de exemplo, um pequeno diálogo que ocorreu durante 

o jogo “Teia da sabedoria” a fim de comprovar como foram identificadas pelos alunos algumas 

das causas da diminuição da diversidade de seres vivos, para retratar como foi realizada a 

construção das aprendizagens, face a esta problemática: 

 
Estagiária: “O que é nós podemos e devemos fazer para cuidarmos e preservarmos as árvores?” 
Criança U: “Não devemos partir árvores em excesso.” 
Criança X: “Não estragar as árvores. Há meninos que se penduram nas árvores.” 
Criança T: “Não devemos cortar folhas às árvores.” 
Criança V: “Não devemos fazer fogueiras perto das árvores.” 
Criança C: “Não devemos estragar as árvores porque se não estragamos também a casa dos animais que 

vivem nas árvores.” 
Criança J: “Não devemos chamar nomes às árvores se não elas ficam tristes.” 

 

 Após a realização de diferentes atividades, os alunos revelaram ter construído e aprofundado 

conhecimentos relativos a algumas das causas que levam à diminuição da diversidade de seres 

vivos. O jogo “ganha se puderes” (Figura 18 – anexo 1) foi das últimas atividades a ser realizada 

com a turma, onde foi possível averiguar algumas das aprendizagens construídas pelos alunos. 

 Neste jogo, dividi a turma em dois grupos, escolhendo cada grupo o seu porta-voz. Expliquei 

aos alunos que o jogo iria ser projetado no quadro interativo através de um PowerPoint (Figura 19 

– anexo 2), onde após a leitura, feita por mim, de cada pergunta, cada grupo discutia a melhor 

resposta sendo que a primeira equipa a tocar no sino teria oportunidade de responder. Ganhava 

a equipa que mais rápido respondesse às questões. No entanto, é de referir que era dada voz à 

outra equipa, de modo a partilhar o seu pensamento com a turma. 

 À pergunta “Diz três causas que levam à diminuição dos seres vivos no meio ambiente.” 

observou-se que metade da turma, uma equipa, enumerou “arrancar as plantas, partir as plantas 

e caçar os animais pelos caçadores.” e a outra equipa destacou “caçar, cortar árvores e estragar 

as plantas.”. 

 

Reflexão final  

 Comparando a análise dos resultados das crianças do pré-escolar, com os das crianças do 

1.º ciclo verifica-se que as crianças do 1.º ciclo souberam identificar, antes da concretização de 

atividades integradoras do projeto e após a sua concretização, mais causas que levam à 

diminuição da diversidade de seres vivos.  

A análise dos dados anteriores comprova a eficácia do projeto relativamente à melhoria 

da identificação de causas que levam à diminuição da diversidade de seres vivos pelas crianças. 
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É importante salientar que a exploração da história “O Jaime e as bolotas” de Tim Bowley 

(2017), em ambos os contextos de estágio pedagógico, foi a atividade que as crianças mais 

gostaram e que mais contribuiu para a recolha de conceções prévias face a este problema 

ambiental. Através desta história foi possível desenvolver aprendizagens em torno da conservação 

da biodiversidade, de forma lúdica e significativa, tal como o autor Carvalho (2012) concluiu na 

sua investigação para a temática “aprender a cuidar do ambiente”.  
 

4.2.6. Conceções sobre consequências da diminuição da diversidade de seres vivos  

 Quando se questionaram as crianças da Educação Pré-Escolar sobre algumas das 

consequências que levam à diminuição da diversidade de seres vivos, através da realização do 

jogo lúdico representado na figura 4 – anexo 1, observou-se que as suas conceções eram muito 

reduzidas. Algumas crianças referiram, neste jogo, “desaparecimento de florestas” e “morte de 

animais e plantas” como resposta à questão problema. 

 Mediante a concretização de diversas atividades, as crianças revelaram ter construído e 

aprofundado conhecimentos referentes às consequências resultantes da diminuição da 

diversidade de seres vivos. A produção de um vídeo final, referente às várias aprendizagens 

construídas ao longo do projeto pelas crianças, foi a última atividade realizada que comprovou o 

supracitado. De forma a comprovar-se o mesmo, em seguida será apresentado, a título de 

exemplo, um excerto do vídeo com comentários consecutivos referidos pelas crianças face à 

problemática: 

 

Criança E: Há incêndios e depois os animais morrem e as árvores. 
Criança S: Os senhores podem deitar os cigarros e depois as árvores podem morrer e os animais também 
podem-se assustar. 
Criança U: Se cortarem muitas árvores nós podemos ficar mais pouco oxigénio. 
Criança N: Ninguém pode deitar lixo ao chão porque depois pode ficar com muito lixo.   

 

 Quando se questionaram as crianças do 1.º ciclo sobre algumas das consequências que 

levam à diminuição da diversidade de seres vivos, através da realização do jogo “Teia da 

sabedoria” conseguiu-se recolher algumas conceções prévias, tal como se pode ver no excerto 

seguinte: 

 

Estagiária: “O que é que nós podemos e devemos fazer para cuidarmos e preservarmos as árvores?” 
Criança U: “Não devemos partir árvores em excesso.” 
Criança X: “Não estragar as árvores. Há meninos que se penduram nas árvores.” 
Criança T: “Não devemos cortar folhas às árvores.” 
Criança V: “Não devemos fazer fogueiras perto das árvores.” 
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Criança C: “Não devemos estragar as árvores porque se não estragamos também a casa dos animais que 
vivem nas árvores.” 

 

 Com a concretização de diferentes atividades, tais como: exploração da história “O Jaime e 

as bolotas” de Tim Bowley (2017); realização de um inquérito referente à conservação das plantas 

(Figura 6 – anexo 2) e de outro alusivo à conservação dos animais (Figura 20 – anexo 1 e Figura 

21 anexo 2); aulas de ioga e visualização de um vídeo, intitulado por “Homem – Este vídeo não te 

vai deixar indiferente”, os alunos revelaram ter construído e aprofundado conhecimentos relativos 

às consequências resultantes da diminuição da diversidade de seres vivos.  

 A visualização do vídeo supracitado foi das últimas atividades a ser realizada com a turma, 

onde foi possível averiguar algumas das aprendizagens construídas pelos alunos, ao longo da 

implementação do projeto, tal como se pode ver no excerto seguinte: 

 
Estagiária: A partir do vídeo que assistiram, quais foram as consequências que resultaram da diminuição 

dos seres vivos? 
Criança X: Desaparecimento de florestas, porque ele cortou as árvores da floresta para transformar em 

papel. 
Criança Q: Destruição de habitats dos animais, porque o senhor quis matar a floresta cheia de animais para 

ficar uma cidade cheia de prédios. 
Criança T: Há menos frutas, porque o senhor deitou as árvores abaixo. 
Criança S: Desaparecimento da natureza, porque ele matou muitos animais para fazer roupa e muitas 

árvores.  

 

Reflexão final 

 Comparando a análise dos resultados das crianças do pré-escolar, com os das crianças do 

1.º ciclo verifica-se que as crianças do 1.º ciclo souberam identificar, antes da concretização de 

atividades integradoras do projeto e após a sua concretização, mais consequências resultantes da 

diminuição da diversidade de seres vivos. 

 A análise dos dados anteriores comprova a eficácia do projeto relativamente à melhoria da 

identificação de consequências que levam à diminuição da diversidade de seres vivos pelas 

crianças, promovendo nos alunos a capacidade de reflexão critica como é demonstrado no ponto 

seguinte. 

4.2.7. Conceções sobre estratégias para a preservação ambiental  

 Quando se questionaram as crianças da Educação Pré-Escolar sobre eventuais estratégias 

a adotar para a preservação ambiental, de modo a comemorar-se o dia da floresta autóctone, 

através da leitura e exploração da história “O Jaime e as bolotas” de Tim Bowley (2017) (Figura 



 
 
 

 

 

82 

22 – anexo 1) observou-se que as crianças já possuíam algumas conceções. O diálogo seguinte 

comprova o referido anteriormente, para retratar como foi realizada a aprendizagem sobre as 

estratégias para a preservação ambiental: 

 
Estagiária: O que poderíamos fazer amanhã para celebrarmos o dia da floresta Autóctone? 
Criança Q: Podíamos plantar uma árvore como o Jaime fez. 
Criança B: Ir a uma floresta. 
Criança R: Plantar muitas árvores na escolinha.  
 

 Com a concretização de diversas atividades, o grupo revelou ter construído e aprofundado 

conhecimentos referentes a estratégias a adotar para a preservação ambiental. Através da adoção 

de um azevinho (Figura 9 – anexo 1) verificou-se a construção e aprofundamento de 

conhecimentos face a estratégias a adotar para a preservação ambiental, tal como se pode ver de 

seguida: 

 
Criança W: É um azevinho bebé! 
Criança Q: Ainda é muito pequenino, temos de cuidar bem dele Raquel! 
Criança Y: O nosso azevinho não vai ser cortado, nós não vamos deixar. 
Criança I: Não se pode não, deixamos de ter azevinhos e eles são tão bonitos. 
Criança J: Depois podemos plantar azevinhos bebés lá fora quando vier sol para termos muitos.  
Criança R: Sim podemos plantar azevinhos e outras árvores no jardim. 
.  

 Quando se questionaram as crianças do 1.º ciclo sobre possíveis estratégias a adotar para 

a preservação ambiental, através da concretização do jogo “Caça aos ovos da Páscoa”, observou-

se que os alunos também já possuíam algumas conceções. Serve de exemplo as respostas dadas 

pelas quatro equipas à questão do jogo “Enumera 3 comportamentos que demonstram 

preocupação com a conservação da Natureza e respeito pelo meio ambiente.”, sendo elas as 

seguintes: “deixar a torneira fechada, não deitar lixo para o chão e não pisar as plantas”; “não 

calcar as plantas, não se pendurar nas árvores e não arrancar as plantas”; “não deitar lixo ao 

chão, não poluir e não desperdiçar água” e “dar água às plantas, plantar bem as plantas e deixar 

o sol a bater nas plantas.”.   

 Com a concretização de diferentes atividades, os alunos revelaram ter construído e 

aprofundado conhecimentos relativos a estratégias a adotar para a preservação ambiental. O jogo 

“Ganha se puderes” (Figura 18 – anexo 1) foi das últimas atividades a ser realizada com a turma, 

onde foi possível averiguar as aprendizagens construídas pelos alunos face às estratégias a adotar 

para a preservação ambiental.  

 Serve de exemplo, para comprovar o supracitado, as respostas dadas pelas duas equipas à 

questão do jogo “Enumera três exemplos de sugestões que ajudariam na preservação do 
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ambiente.” sendo elas: “Não poluir o ambiente, poupar a luz e não incendiar os montes.” e “Não 

poluir, fazer a reciclagem e poupar água.” e à pergunta “Enumera três sugestões de atividades 

que ajudariam na preservação dos seres vivos.” com as respostas “Não arrancar plantas, plantar 

novas plantas e não magoar as plantas.” e “Não caçar, regar as plantas e não cortar árvores.”.  

 

Reflexão final 

 Comparando a análise dos resultados das crianças do pré-escolar, com os das crianças do 

1.º ciclo verifica-se que as crianças do 1.º ciclo souberam identificar, antes da concretização de 

atividades integradoras do projeto e após a sua concretização, mais estratégias para a preservação 

ambiental. 

A análise dos dados anteriores comprova a eficácia do projeto relativamente à melhoria 

da identificação de estratégias para a preservação ambiental pelas crianças. 

É importante salientar as atividades de agricultura vivenciadas em ambos os estágios 

pedagógicos foram as preferidas das crianças e as que mais motivaram, envolveram e 

contribuíram para a construção de conhecimentos. Através da sua feliz concretização comprova-

se que a implementação de espaços educadores sustentáveis nas escolas proporcionaram 

mudanças no desenvolvimento holístico das crianças, em torno da conservação da biodiversidade.  

Na mesma linha de pensamento, Silveira et. al (2016) na sua investigação, com o objetivo 

de implementarem espaços educadores sustentáveis em um ambiente escolar, partilham a 

mesma opinião quando afirmaram que a criação destes espaços possibilitava, “mudanças 

positivas no ensino e no nível de sensibilização por parte dos alunos, evidenciando a prática como 

uma importante aliada no despertar da curiosidade ao aprender.” (Silveira et al., 2016, p.298). 

 

4.3. Ações ambientais de conservação da biodiversidade  

 Quando se questionaram as crianças da Educação Pré-Escolar sobre possíveis ações 

ambientais que poderiam fazer para possibilitar a conservação da biodiversidade no dia da floresta 

autóctone, através da exploração oral da história “O Jaime e as bolotas” de Tim Bowley (2017) 

observou-se que as crianças já possuíam algumas conceções sobre o mesmo. O diálogo seguinte 

comprova o referido anteriormente, para retratar como foi realizada a aprendizagem sobre as 

ações ambientais de conservação da biodiversidade.  

 

Estagiária: O que poderíamos fazer amanhã para celebrarmos o dia da floresta Autóctone? 
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Criança Q: Podíamos plantar uma árvore como o Jaime fez. 
Criança B: Ir a uma floresta. 
Criança R: Plantar muitas árvores na escolinha.  
 

 Perante as propostas supracitadas pelas crianças da sala jardim 5, entre muitas outras, 

no âmbito de ações ambientais de conservação da biodiversidade, eu e a educadora cooperante 

tentamos dar resposta, positivamente, ao máximo das sugestões apresentadas. Assim sendo, ao 

longo da implementação do meu projeto, foi possível construir na sala uma floresta representativa 

de algumas espécies vegetais e animais das florestas autóctones portuguesas (Figura 23 – anexo 

1); plantar na sala um pinheiro-bravo (Figura 24 – anexo 1), tornando-se esta a árvore de natal 

das crianças; adotar um vaso de azevinho e uma tartaruga na sala; visitar a Escola Profissional 

Agrícola Conde de São Bento, em Santo Tirso, e realizar uma exposição na instituição (Figura 25 

– anexo 1), com os vários trabalhos realizados pelo grupo ao longo da concretização do projeto, 

com o objetivo de sensibilizar toda a comunidade educativa da instituição para a importância da 

conservação da biodiversidade.  

 Quando se questionaram as crianças do Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico sobre 

possíveis ações ambientais de conservação da biodiversidade que poderiam realizar, durante um 

diálogo sobre o que poderíamos fazer para celebrar o Dia da Árvore a maior parte dos alunos, 

sugeriu “plantar árvores”;  

 Analisadas todas as propostas apresentadas pelos alunos, ao longo do projeto, no âmbito 

de ações ambientais de conservação da biodiversidade, eu e a professora cooperante tentamos 

proporcionar à turma momentos para a concretização das sugestões expostas. Assim sendo, foi 

possível criar uma horta de plantas medicinais através de pneus (Figura 26 – anexo 1); entregar 

vasos com plantas medicinais às turmas do 1.º ciclo (Figura 27 – anexo 1); plantar flores e 

suculentas na horta pedagógica; plantar um azevinho no exterior da instituição; semear uma 

semente de abóbora, dentro do fundo de uma garrafa de plástico, decorada pelos alunos sendo, 

mais tarde, feita a transplantação das abóboras para o exterior (Figura 28 – anexo 1); realizar 

aulas de yoga intencionalizadas para a abordagem do tema do projeto; concretizar uma palestra 

direcionada para os animais domésticos e cuidados a adotarmos com eles (Figura 29 – anexo 1); 

realizar uma angariação de bens para o Canil/Gatil Municipal de Santo Tirso, feita, 

essencialmente, pelos alunos do 1.º ciclo, suas famílias e professores da instituição (Figura 30 – 

anexo 1); visitar o Canil/Gatil Municipal de Santo Tirso (Figura 31 – anexo 1); visitar a Escola 

Profissional Agrícola Conde de São Bento, em Santo Tirso (Figura 32 – anexo 1); adotar uma 
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tartaruga na sala (Figura 33 – anexo 1); elaborar uma exposição com alguns dos trabalhos 

realizados pela turma no âmbito do meu projeto de intervenção e investigação e como 

comemoração do Dia Mundial do Ambiente (5 de junho) com o objetivo de sensibilizar toda a 

comunidade educativa da instituição para a importância da conservação da biodiversidade.  

 

Reflexão final  

 Comparando a análise dos resultados das crianças do pré-escolar, com os das crianças do 

1.º ciclo verifica-se que as crianças do 1.º ciclo sugeriram mais ações ambientais de conservação 

da biodiversidade, assim como, também concretizaram mais ações ambientais com o mesmo 

objetivo. No entanto, ambos os contextos alcançaram o desejado transmitindo a mensagem a toda 

a comunidade educativa que os envolvia.  

A análise dos dados anteriores comprova a eficácia do projeto relativamente à melhoria 

da identificação de ações ambientais de conservação da biodiversidade pelas crianças. Elas 

ficaram conscientes e sensibilizadas perante os problemas ambientais existentes da atualidade, 

assim como dotadas de estratégias e ações a usar no dia-a-dia com esse propósito. O mesmo se 

verificou com o autor Cruz (2007) numa investigação, com um grupo de alunos, que tinha como 

objetivo recolher dados específicos sobre o que pensam e sentem os alunos acerca da proteção 

da Natureza, mais precisamente, dos cuidados que os alunos têm para proteger o Ambiente. 

 

4.4. Contributos da educação ambiental para a comunicação oral  

 Ao longo da implementação do meu projeto de intervenção e investigação a comunicação oral 

das crianças, em ambos os contextos educativos, foi uma área que esteve muito presente e revelou 

ter sido objeto de evolução nas crianças. A partir do desenvolvimento de atividades, 

essencialmente da área das ciências, no pré-escolar e no 1.º ciclo, existiu o desenvolvimento desta 

área nos grupos, sendo imprescindível para o desenvolvimento holístico das crianças, não apenas 

no sentido científico mas também em diversas competências que devem ser adquiridas pelas 

mesmas. 

 Na mesma linha de pensamento foram várias as atividades concretizadas que possibilitaram 

o desenvolvimento da competência nuclear “comunicação oral” nas crianças. Relativamente ao 

grupo de crianças da Educação Pré-Escolar, a título de exemplo de como foram evoluindo as 

crianças a nível da comunicação oral, serve de exemplo para retratar como foi realizada esta 
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aprendizagem quando a criança Q deu um exemplo de uma má ação que tinha visto, dizendo ela 

o seguinte: “Um senhor estava a ver o futebol, como eu e o meu pai, e deitou o lixo ao chão e o 

meu pai também e eu fiquei muito zangada.” 

 Segundo as OCEPE (Silva et al., 2016), as competências que permitiram analisar os 

contributos da educação ambiental para a comunicação oral na Educação Pré-Escolar foram as 

seguintes: ouvir os outros respondendo adequadamente, apresentando as suas ideias e saberes; 

compreender mensagens orais; usar a linguagem oral em contexto, conseguindo comunicar 

eficazmente de modo adequado à situação (produção e funcionalidade); fazer perguntas sobre 

novas palavras e usar novo vocabulário; elaborar frases completas aumentando gradualmente a 

sua complexidade; relatar acontecimentos, mostrando progressão não só na clareza do discurso 

como no respeito pela sequência de acontecimentos; elaborar frases completas aumentando 

gradualmente a sua complexidade; desenvolver a capacidade de interpretação; desenvolver a 

capacidade de memorização da história; desenvolver a capacidade de recontar a história; adquirir 

vocabulário alusivo à história e desenvolver a capacidade de reflexão.  

 Relativamente ao grupo de crianças do 1.º ciclo, a título de exemplo de como foram 

evoluindo os alunos a nível da comunicação oral, serve de exemplo, para retratar como foi 

realizada esta aprendizagem, quando a criança Q, no início da visita ao Canil/Gatil Municipal de 

Santo Tirso responde à pergunta “Quais são os cuidados que devemos ter com os nossos animais 

de companhia?, proferida pelo veterinário, dizendo: “Também temos de levar o nosso animal ao 

veterinário para ele tomar vacinas e ver se está tudo bem com ele. Nós também vamos ao médico, 

ele também tem de ir. Eu levo os meus 3 cães com os meus pais ao veterinário de vez em 

quando.”. 

 Segundo o Ministério da Educação (2015) as competências que permitiram analisar os 

contributos da educação ambiental para a comunicação oral no 1.º ciclo foram a seguintes: 

assinalar palavras desconhecidas; apropriar-se de novas palavras, depois de ouvir uma exposição 

sobre um tema novo; usar vocabulário adequado ao tema e à situação e progressivamente mais 

variado; respeitar o princípio de cortesia e usar formas de tratamento adequadas; falar de forma 

audível; construir frases com grau de complexidade crescente; responder adequadamente a 

perguntas e formular adequadamente perguntas e pedidos. 
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4.5. Contributos da educação ambiental para a expressão artística  

 Durante a elaboração do meu projeto de intervenção e investigação a área da expressão 

artística esteve muito presente, em ambas as práticas pedagógicas, e revelou ter sido objeto de 

evolução nas crianças. 

 No pré-escolar, o Subdomínio das Artes Visuais foi o mais abordado com uma forte ligação 

entre as áreas de Formação Pessoal e Social e do Conhecimento do Mundo, “contribuindo, 

nomeadamente, para a construção da identidade pessoal, social e cultural; para o conhecimento 

do património cultural e para a sensibilização à sua preservação.” (Silva et al., 2016, p.48) 

 A expressão plástica é um dos domínios da Área de Expressão e Comunicação das OCEPE 

e, tal como Oliveira (2001) demonstra “graças à integração da expressão plástica nos currículos 

do ensino pré-escolar (através de linhas orientadoras), a educação estética e artística vem 

demonstrar a importância que esta desempenha no desenvolvimento global da criança, 

nomeadamente no desenvolvimento das suas capacidades expressivas, afetivas, lúdicas e 

cognitivas, contribuindo de forma decisiva para a formação pessoal e social do indivíduo” (p.37).  

O supramencionado vai ao encontro do que defende Sarmento (2006): “os desenhos das 

crianças são atos comunicativos e, portanto, exprimem bem mais do que meras tentativas de 

representação de uma realidade exterior” (p.9), permitindo assim, visualizar o mundo das crianças 

e compreender os seus pensamentos. Este autor refere ainda que “interpretar os desenhos das 

crianças é descobrir um mundo algo misterioso, que é esse espaço simbólico continuamente 

rejuvenescido pela inventividade criativa da infância” (p.20). 

 No 1.º ciclo a Educação Artística – Artes Visuais também foi a área de conhecimento mais 

abordada do ramo da Educação e Expressão Artística. Deste modo, através dela havia a 

interdisciplinaridade entre as várias disciplinas do currículo do 1.º ciclo, isto é, o relacionamento 

dos vários conteúdos disciplinares, de modo a aprofundar e construir os conhecimentos dos 

alunos.  

 
As Artes Visuais assumem-se como uma área do conhecimento fundamental para o desenvolvimento global e 
integrado dos alunos, em consonância com as diferentes Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória, mais especificamente dos processos de olhar e ver, de forma crítica e 
fundamentada, dos diferentes contextos visuais. Assume como principal finalidade o alargamento e 
enriquecimento das experiências visual e plástica dos alunos, contribuindo para o desenvolvimento da 
sensibilidade estética e artística, despertando, ao longo do processo de aprendizagem, o gosto pela apreciação 
e fruição das diferentes circunstâncias culturais. (ME, 2018, p.1) 
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Assim sendo, foram várias as atividades realizadas, ao longo dos estágios, que 

possibilitaram o desenvolvimento da expressão artística nas crianças. Relativamente ao grupo de 

crianças da Educação Pré-Escolar, a título de exemplo de como foram evoluindo as crianças a 

nível da expressão artística, serve de exemplo para retratar como foi realizada esta aprendizagem 

os momentos integradores da construção da floresta autóctone na sala do jardim 5. Através do 

manuseamento da tesoura para o recorte de diversos materiais e da cola para a colagem as 

crianças, principalmente as K e G que inicialmente tinham muitas dificuldades, conseguiram 

adquirir controlo e destreza nos movimento a executar, principalmente nos recortes com a tesoura 

nos tecidos. 

Segundo as OCEPE (Silva et al., 2016) as competências que permitiram analisar os 

contributos da educação ambiental para a expressão artística na Educação Pré-Escolar foram as 

seguintes: desenvolver a motricidade fina; dificuldades em desenvolver a motricidade fina; 

desenvolver capacidades expressivas e criativas através de experimentações e produções 

plásticas; demonstrar prazer nas suas produções e progressos e cantar a música.  

Relativamente ao grupo de crianças do 1.º ciclo destaco o momento de pintura de pneus, 

para a horta de plantas medicinais. Com esta atividade, as crianças desenvolveram, 

essencialmente, a motricidade fina. Na maior parte dos alunos foi visível a dificuldade em 

manipular o pincel na superfície não plana (pneus), assim como agilizarem-se com os membros 

superiores e inferiores de modo a poderem pintar todo o pneu. Notava-se que estavam muito 

presos à pintura de desenhos (em folhas, sem qualquer tipo de relevo), assim como trabalharem 

de uma forma que não necessita de muita mobilidade e agilidade (sentados na cadeira dentro da 

sala de aula). Desta forma, foi possível verificar um maior desenvolvimento nesta competência, 

influenciando, positivamente, atividades posteriores. 

Segundo o ME (2018) as competências que permitiram analisar os contributos da educação 

ambiental para a expressão artística no 1.º ciclo foram as seguintes: ilustrar de forma pessoal; 

pintar superfícies; pintar em superfícies não planas; integrar várias técnicas de expressão (pintura); 

experimentar possibilidades expressivas dos materiais (tinta, pincéis e trinchas); ilustrar 

sequências de imagens com ou sem palavras; fazer colagens; pintar construções; recuperar o 

equilíbrio agachando-se ou ao desequilibrar-se totalmente, baixar-se e “fechar” para sentar ou 

rolar, amortecendo o impacto sem colocar as mãos ou braços no solo; deslocar-se para a frente, 

para os lados e para trás mantendo o equilíbrio; praticar jogos infantis, cumprindo as suas regras, 

selecionando e realizando com intencionalidade e oportunidade as ações características desses 
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jogos, neste caso concreto posições de equilíbrio; cantar, em grupo, canções com características 

musicais; acompanhar canções com gestos e percussão corporal; explorar a respiração toráxica e 

abdominal; utilizar espontaneamente, atitudes, gestos e movimentos; explorar o espaço 

circundante; explorar diferentes formas de se deslocar e explorar diferentes níveis (baixo, médio e 

alto).  

 

4.6. Influência do projeto no desenvolvimento integral das crianças 

4.6.1. Evolução do comportamento das crianças durante o projeto 

 Ao longo da implementação do meu projeto de intervenção e investigação pude reconhecer 

a influência que este teve no desenvolvimento integral das crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo.   

 Tendo consciência que a Educação Pré-Escolar e o Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

são as fases mais importantes na vida de uma criança, ao longo de ambos os estágios, tive o 

cuidado em proporcionar momentos de descoberta, transformação e construção às crianças.   

 Seguidamente exponho quatro atividades vivenciadas com as crianças da Educação Pré-

Escolar que melhor averiguam o supracitado. A plantação do pinheiro-bravo foi uma atividade que 

consciencializou as crianças para a importância de plantarmos árvores, de modo a preservarmos 

as espécies, assim como para a aprendizagem dos cuidados a termos com as mesmas, 

salientando os mencionados pelas crianças: “regar” (Criança Q); “dar carinho” (Criança F); 

“decorá-la” (Criança L); “Podíamos fazer um presépio para ela” (Criança B) e “conversar com ela” 

(Criança J).  

 O momento de adoção do vaso de azevinho contribuiu para a compreensão sobre a 

importância fulcral de preservarmos as árvores, assim como consciencializou as crianças sobre a 

existência de espécies em vias de extinção, devido, essencialmente, a atos humanos. Enquanto 

isso acontecia faziam comentários reflexivos e críticos em torno do mesmo: “Ainda é muito 

pequenino, temos de cuidar dele Raquel!” (Criança Q); “O nosso azevinho não vai ser cortado, 

nós não vamos deixar.” (Criança Y); “Não se pode não, deixamos de ter azevinhos e eles são tão 

bonitos.” (Criança I); “Depois podemos plantar azevinhos bebés lá fora quando vier sol para termos 

muitos.” (Criança J) e “Sim podemos plantar azevinhos e outras árvores no jardim.” (Criança R).  

 O conceito “espécies em vias de extinção” era totalmente desconhecido para o grupo e ao 

longo do projeto tornou-se familiar estando isso explícito nos vários comentários proferidos pelas 

crianças anteriormente. Assim sendo, estamos perante evidências de evolução do comportamento 
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das crianças durante a implementação do meu projeto, influenciando este o seu desenvolvimento 

integral.  

 O momento de adoção da tartaruga contribuiu para a percepção dos cuidados a serem 

empregados pelas crianças para com a adoção de um animal de estimação, assim como, 

potencializou hábitos de responsabilidade, autonomia, cooperação, reflexão e empatia no grupo. 

A partir daquele momento, elas seriam responsáveis em proporcionar o bem-estar à tartaruga, 

permitindo a sua sobrevivência, num ambiente harmonioso.  

 Neste sentido, as crianças preocuparam-se em acolher e tratar bem da tartaruga mostrando 

iniciativa em delinearem um conjunto de regras para o seu bem-estar fazendo os seguintes 

comentários: “Não podemos pelar nela.” (Criança R); “Temos de lhe dar comida.” (Criança I) e 

”E temos de mudar a água. Eu faço isso muitas vezes às minhas em casa.” (Criança G). Estes 

comentários vão ao encontro do supracitado, para além de ser importante referir que estas 

crianças nunca tinham adotado um animal na sala, tratando-se, portanto, de mais uma evidência 

de evolução do comportamento do grupo ao longo da concretização do projeto. 

 Finalizando esta enumeração de atividades, vivenciadas com as crianças da Educação Pré-

Escolar no meu estágio pedagógico, destacadas pelas evidências reveladas sobre a evolução do 

comportamento adotado pelo grupo durante o projeto, a produção de um vídeo final foi a última 

atividade realizada onde o mesmo se averiguou. As crianças puderam colocar em prática os 

conhecimentos construídos e aprofundados referentes, por um lado, às causas potenciadoras da 

diminuição da diversidade de seres vivos, quando as crianças mencionaram “há incêndios”, 

“deitar cigarros no chão” e “cortar muitas árvores”. Por outro lado, alusivos às consequências 

resultantes da diminuição da diversidade de seres vivos. Serve de comprovativo o referido pelas 

crianças: “florestas com poucas árvores”, “morte de animais e plantas”, “animais assustam-se”, 

“menos oxigénio” e “ambiente poluído”.  

  Com as crianças do Ensino do 1.º ciclo também reconheci que a concretização do meu 

projeto de intervenção e investigação promoveu o desenvolvimento integral do grupo. Seguindo a 

lógica da prática educativa vivenciada no estágio da Educação Pré-Escolar, o comportamento das 

crianças mostrou ter evoluído durante a implementação do projeto.   

 Apresento, de seguida, atividades experienciadas com os alunos da turma do 2.º ano que 

melhor verificam o mencionado anteriormente. 

 A elaboração de uma horta pedagógica de plantas medicinais, a plantação de sementes de 

abóbora, primeiramente em fundos de garrafas de plástico e, posteriormente, transplantadas para 
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junto da horta dos alunos, assim como a plantação de um azevinho foram atividades lúdico-

pedagógicas que contribuíram para a evolução do comportamento dos alunos no âmbito da 

consciencialização ambiental.  

 Na mesma linha de pensamento, ao longo da implementação do projeto, foi visível um 

crescer de preocupação, responsabilidade, autonomia e cooperação, por parte dos alunos, 

relativamente aos comportamentos que adotavam para a conservação das espécies vegetais 

plantadas.  

  Em seguida será apresentado, a título de exemplo, como foi evoluindo o comportamento 

das crianças ao longo do projeto para com a conservação da horta educativa, para retratar como 

foi realizada a aprendizagem sobre a conservação da biodiversidade.  

 Seguem-se alguns exemplos de comentários pronunciados pelas crianças, alusivos a 

momentos vivenciados ao longo da construção e manutenção da horta de plantas medicinais: 

“Agora não nos podemos esquecer de as regar, se não elas morrem. Temos de cuidar bem delas.” 

(Criança I); “Adoro estar na nossa horta.” (Criança F); “É tão bom estarmos na natureza!” (Criança 

H); “Estou todo suado mas gostei tanto, foi mesmo divertido!” (Criança X); “Temos de vir mais 

vezes cá para fora.” (Criança J); “Foi a primeira vez que plantei flores e gostei muito.” (Criança L) 

e “A nossa horta agora ainda ficou mais bonita. Logo vou dizer à minha mãe para vir ver. Ela vai 

adorar!” (Criança T); “As suculentas são mesmo bonitas. Adoro-as!” (Criança O); “Não sabia que 

as suculentas eram tão bonitas. Queria ter em casa plantas destas no meu jardim.” (Criança A).  

 Para além dos comentários apresentados anteriormente, é importante referir que, à 

medida que o tempo ia passando, de forma geral, todos os alunos mostravam mais interesse e 

vontade em ir regar todas as plantas, assim como, colhê-las e levá-las até às auxiliares da cantina 

da instituição.  

 Ao longo da implementação do projeto também foi possível observar e compreender a 

influência que este teve no desenvolvimento integral das crianças através de momentos de 

brincadeira livre nos intervalos, onde eles tinham em atenção as más atitudes para com a 

natureza. Saliento o momento onde a criança R disse-me: “Professora Raquel estão ali meninos a 

arrancar flores. Eles não podem fazer isso!” e quando a criança J vê um cão abandonado à entrada 

do colégio e diz-me: “Eu e os meus pais adotamos ontem um cão que andava perdido na nossa 

rua. Ele estava muito triste, mas nós vamos dar-lhe muito miminho e ele vai ficar feliz na nossa 

casa!”. 
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 Ainda na mesma linha de pensamento, é importante salientar que, durante a visita de 

estudo de final do ano letivo, ao Zoo de Santo Inácio do Porto, a criança T, aquando a visualização 

de linces-ibéricos veio ao pé de mim e disse-me: “Professora Raquel, olhe ali os linces-ibéricos. 

Eles estão em vias de extinção e aqui existem!”. 

 Em suma, foi notório que a implementação deste projeto de intervenção e investigação, em 

ambos os contextos de estágio vivenciados, promoveram o desenvolvimento integral das crianças. 

A adoção de atividades lúdicas proporcionou o supradito, funcionando como ferramentas 

educacionais essenciais para aperfeiçoar nas crianças o verdadeiro espírito da aprendizagem, o 

querer aprender. 

 

4.7. Contributo do projeto de intervenção na partilha de saberes e ideias entre crianças, famílias 

e instituição 

Valorizando o prestígio que as relações e interações estabelecidas pelas crianças, de ambos 

os contextos educativos vivenciados ao longo da implementação do meu projeto de intervenção e 

investigação, podem influenciar na construção de conhecimentos e no seu desenvolvimento 

integral, apresento, de seguida, uma breve análise e síntese do contributo do meu projeto de 

intervenção na partilha de saberes e ideias entre as crianças, famílias e instituição.  

 Durante a concretização do meu projeto foi dada ênfase às partilhas de ideias e saberes 

proferidas pelas crianças, uma vez que, estas são, atualmente, reconhecidas como sendo um 

“sujeito ativo, competente nos espaços de ação e de interação quotidiana com adultos e com os 

seus pares” (Ferreira, Madeira, Sarmento & Silva, 2009, p. 111). Assim sendo, em ambos os 

contextos educativos, valorizei cada ideia oriunda das crianças, tentando concretizá-las, sempre 

que possível. Segue de exemplo, quando no pré-escolar sugeriram plantar uma árvore, um 

pinheiro-bravo, na sala do jardim 5; construir um presépio para o Pinheiro plantado; adotar uma 

tartaruga; construir animais para a floresta autóctone portuguesa da sala e realizar uma exposição 

na instituição com alguns dos trabalhos realizados pelas mesmas.  

 No 1.º Ciclo do Ensino Básico, as crianças também foram o foco de todas as atenções. 

Proporcionei bastantes momentos onde elas pudessem sugerir a concretização de atividades, 

destacando a realização de dois inquéritos, um direcionado para a “Conservação das plantas” e 

outro para a “Conservação dos Animais”. Em ambos continha um espaço dedicado à escrita de 

atividades que os alunos gostassem de concretizar. De todas as sugeridas pelas crianças, a turma 
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conseguiu introduzir flores na horta educativa de plantas medicinais; entregar vasos de plantas 

medicinais às diferentes turmas do 1.º ciclo da instituição (e à irmã responsável pelas hortas da 

instituição que nos ajudou imenso), de modo a convidá-las a visitarem a horta educativa do grupo; 

plantar uma árvore em vias de extinção no exterior da instituição, o azevinho; fazer agricultura, de 

modo a acompanharmos as várias etapas do ciclo de vida de uma planta, onde fizemos uma horta 

de plantas medicinais e semeamos uma semente de abóbora, no fundo de uma garrafa ou 

garrafão de plástico e, posteriormente, fizemos a sua transplantação para junto da horta da turma; 

visita de estudo ao Canil/Gatil Municipal de Santo Tirso; adoção de uma tartaruga na sala; aula 

de ioga e uma exposição de alguns trabalhos realizados pelos alunos ao longo da implementação 

do meu projeto de intervenção.  

 A partilha de saberes e ideias entre a instituição e o grupo de alunos do 2.º ano de 

escolaridade foi algo que também mereceu o seu devido destaque neste projeto. As crianças, após 

a construção da horta de plantas medicinais, quiseram envolver as restantes crianças do 1.º ciclo 

nesta sua atividade pedagógica. Para esse efeito, deslocaram-se às respetivas salas e entregaram, 

a cada uma, um vaso com uma planta medicinal, de forma a convidarem as turmas a visitarem a 

horta educativa da turma. Para além disso, pretenderam englobar as mesmas turmas para a 

angariação de bens que estavam a realizar para oferecer aos animais do Canil/Gatil Municipal de 

Santo Tirso e fizeram questão de convidá-los a visitarem a exposição de alguns trabalhos, por eles 

realizados ao longo da concretização do meu projeto, presente no auditório do colégio. Após as 

turmas do 1.º ciclo da instituição visitarem a exposição teriam de preencher um folheto com a sua 

opinião face ao observado e presente na exposição dos alunos do 2.º ano. Querendo isto dizer que 

estes alunos se importavam com a opinião das restantes crianças da instituição e seus professores 

sobre as suas atividades dinamizadas. Importa esclarecer que a exposição esteve de portas 

abertas para todos os intervenientes da educação da instituição, contendo um cartaz expositivo 

nas portas que davam acesso ao auditório. Apenas receberam convite pessoal dos alunos do 2.º 

ano os seus pais e as três turmas do 1.º Ciclo do Ensino Básico.  

  Importa salientar a importância que as idas dos alunos do 2.º ano às turmas do 1.º ciclo 

para convidarem para o supramencionado influenciou, positivamente, o desenvolvimento holístico 

do grupo. As crianças melhoraram a sua postura e capacidade de falar em público, perdendo 

vergonha, timidez e receio antes existentes e sentiram orgulho do trabalho que foi feito por eles.  

 No pré-escolar também existiu, apenas em minoria, a partilha de saberes e ideias entre a 

instituição e o grupo de crianças da sala de jardim 5. O mesmo verificou-se quando as crianças 
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convidaram todas as salas da instituição de jardim-de-infância (sala dos 3 e 4 anos e sala vertical), 

as senhoras idosas (avozinhas) e a equipa da coordenação da escola para visitarem a exposição 

de alguns trabalhos realizados por eles ao longo da realização do meu projeto. Entregaram um 

panfleto onde continha o convite para o mesmo, bem como um espaço dedicado ao registo, por 

desenho ou escrito, da opinião pessoal do observado.  

 Por último, mas não menos importante, evidencio as relações estabelecidas entre a sala do 

2.º ano e as suas famílias, no decorrer do projeto implementado, salientando a relevância do 

“envolvimento das crianças na promoção das relações escola-família” (Sarmento, 2011, p. 1), 

bem como à necessidade de “favorecer a emergência e potencialização de dinâmicas inovadoras 

nas escolas” (Lima, 2002, p. 245). 

 

 pais e professores são aliados naturais e destinados a o serem cada vez mais perante a complexidade da     
 tarefa educativa num mundo instável e incerto, os pais cada vez precisam mais de se unir com a escola numa 
 conjugação de esforços em prol do desenvolvimento harmónico dos seus filhos e a escola cada vez tem mais 
 necessidade do apoio e da participação dos pais para que a escola não se transforme no espelho de todas as 
 misérias económicas, sociais e culturais que afetam a sociedade ou numa arena social em que se digladiem 
 interesses nem sempre os mais nobres (Villas-Boas, 2001, p. 17). 

 

 Assim sendo, em ambos os contextos educativos proporcionei um conjunto de dinâmicas 

entre as crianças e suas famílias. No pré-escolar destaco os vários momentos onde os pais 

possibilitaram as crianças trazerem materiais de desperdício ao encontro dos conteúdos a serem 

explorados; a boa receção de uma pequena embalagem que continha folhas de loureiro e um 

cartão a convidá-los a usá-las em cozinhados familiares, de modo às crianças perceberem a 

utilidade e sabor das plantas; a disponibilidade, dedicação e entrega dos pais para visitarem, com 

os seus filhos, a exposição por eles elaborada, com o meu auxílio. Para além disso, alguns pais 

deixaram registado a sua opinião acerca da exposição observada, no papel que lhes foi entregue 

pelos próprios filhos, onde ao mesmo tempo os convidava a visitarem a exposição.  

 Na turma de crianças do 2.º ano de escolaridade foram ainda mais as atividades onde 

houve a envolvência dos pais, tais como: um desafio para casa sobre plantas medicinais, trabalho 

de pesquisa; decoração de fundos de garrafas ou garrafões de plástico para, posteriormente, 

servirem de vasos para as crianças semearem sementes de abóbora; participação na recolha de 

bens que os alunos entregaram aos animais do Canil/Gatil Municipal de Santo tirso; colaboração 

na decoração de um molde de cartão do animal preferido de cada criança, com materiais de 

desperdício; visita à exposição dos alunos do 2.º ano e posterior comentário, de alguns pais, à 
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visita observada e, por último realço todo o carinho, atenção, dedicação e motivação que alguns 

pais me foram dando enquanto a minha presença na instituição com os seus educandos. Sem 

dúvida que fez toda a diferença para a minha feliz prática educativa na sala do 2.º ano. O mesmo 

também se verificou no estágio em contexto de pré-escolar.   

 Concluindo, o meu projeto foi algo que melhorou os elos de ligação entre os vários 

intervenientes da educação da instituição. Esta foi uma relação onde as famílias, as crianças, os 

educadores/professores e as famílias trabalharam “em parceria para alcançar a sua meta 

partilhada de sucesso para todas as crianças” (Diogo, 1998, p. 86) e sempre com o objetivo de 

contribuir para a “promoção da cidadania” (Ferreira, Madeira, Sarmento & Silva, 2009, p. 45).  
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES 

 

 

 

5.1. Introdução 

Este capítulo é dedicado à apresentação das considerações finais de ambos os projetos 

de investigação concretizados nos contextos educativos, onde foram realizados os estágios.  

 Para se fazer estas considerações finais fez-se, primeiro, as conclusões da investigação 

(5.2), a descrição das limitações (5.3), que foram surgindo ao longo das intervenções e da 

investigação, a apresentação de sugestões para futuras investigações (5.4) e a revelação do valor 

do projeto no desenvolvimento pessoal e profissional (5.5).  

 

5.2. Conclusões da investigação 

Com este estudo é possível concluir que através da educação ambiental, aliada a práticas 

laboratoriais com recurso aos instrumentos de expressão oral e artística, podemos despertar as 

crianças para a aquisição de conhecimentos e comportamentos ambientais, essencialmente de 

conservação da biodiversidade, desenvolvendo, simultaneamente, a sua expressão oral e artística.  

Neste projeto, tive sempre como foco a criança. Assim sendo, reflito que consegui 

proporcionar diferentes atividades e experiências globalizadoras, integradas e transversais a todos 

os domínios e áreas curriculares disciplinares. Estas atividades conseguiram responder à questão 

problema desta investigação e permitiram a aquisição de aprendizagens significativas e 

intencionalizadas nas crianças que as acompanharão para o resto das vidas, não só a nível de 

conteúdos mas também, de valores como a cidadania, a entreajuda e a partilha. As crianças do 

pré-escolar e os alunos do 1.º ciclo revelaram evolução na identificação de causas e consequências 

da diminuição da biodiversidade, assim como na definição deste conceito. Também revelaram 

evolução na identificação de ações ambientais a serem concretizadas com fim à conservação da 

biodiversidade, a nível da comunicação oral e na capacidade de refletir, de fazer inferências, 

analisar, colocar questões e de agir das crianças durante a implementação do projeto.  
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 As crianças do pré-escolar e os alunos do 1.º ciclo revelaram ainda evolução a nível da 

representação de histórias e de acontecimentos da vida quotidiana. Posso dizer que a prática de 

atividades de ioga para crianças influenciou muito a concretização deste objetivo de investigação. 

Em relação à comparação do comportamento das crianças antes e depois das atividades 

concretas implementadas podemos concluir que as crianças do pré-escolar e os alunos do 1.º 

ciclo revelaram evolução a nível do comportamento a adotar para com o meio ambiente. Este 

projeto ajudou-as a refletir sobre as suas ações na natureza e as consequências destas. Desta 

forma, minimizaram as ações negativas, a ter com o meio ambiente, aumentando as positivas a 

favor deste.  

Este projeto contribuiu ainda para o desenvolvimento holístico das crianças do pré-escolar 

e dos alunos do 1.º ciclo, através da realização de atividades significativas e intencionais. Estas 

eram pensadas e estruturadas com foco nos interesses, nas características, nas potencialidades, 

nas curiosidades e na sugestão de atividades a serem realizadas pelas crianças. 

Durante a concretização deste projeto foi dada ênfase às partilhas de ideias e saberes 

proferidas pelas crianças, famílias e instituição, em ambos os contextos educativos, tentando 

concretizá-las, sempre que possível, sendo estas uma mais-valia para todos os intervenientes.  

 

5.3. Limitações 

 Ao longo das intervenções e da investigação, foram encontradas situações e obstáculos 

que limitaram o estudo, mas encontraram-se sempre soluções e alternativas para a sua 

concretização. Primeiramente, considero o facto de o tempo de intervenção pedagógica ser 

demasiado curto para o desenvolvimento de um projeto que abrange um elevado número de 

objetivos de investigação, assim como de temas a abordar. 

 O tempo meteorológico, no contexto de Educação Pré-Escolar, influenciou a concretização 

da plantação de árvores autóctones portuguesas no exterior da instituição, assim como de uma 

horta pedagógica. Em contrapartida, plantou-se na sala de jardim 5 um pinheiro bravo e adotou-

se um vaso de azevinho. Para além disso, não foi possível fazermos uma caminhada por uma 

floresta, como as crianças de 5 anos sugeriram, devido ao estado do tempo, optando-se por 

construir uma floresta autóctone portuguesa na sala.  

 Também no contexto de Educação Pré-Escolar surgiu a limitação de não se fazer a 

produção de vídeos semanais, relativamente aos vários assuntos abordados. Tal, uma vez que, 

iria tirar muito tempo pedagógico à educadora cooperante por causa do grupo de crianças ser 
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muito elevado. Assim, optou-se em fazer um vídeo final que para além de ter como objetivo 

sensibilizar o público-alvo, acerca da conservação da biodiversidade, pretendia sintetizar os vários 

assuntos abordados ao longo da implementação do projeto de intervenção e investigação. 

 No contexto de 1.º Ciclo do Ensino Básico não ocorreu nenhuma limitação muito 

significativa comparativamente ao contexto de pré-escolar, a não ser a já enumerada.  

 

5.3. Sugestões para futuras investigações  

 A realização deste projeto de intervenção e investigação fez-me refletir na minha prática 

pedagógica desenvolvida, em ambos os contextos de estágio vivenciados, assim como de que 

forma a poderia melhorar numa investigação futura.   

 No contexto de estágio de Educação Pré-Escolar como proposta futura, gostaria de ter a 

possibilidade de construir, com as crianças no exterior da instituição, uma horta educativa e plantar 

diferentes árvores autóctones portuguesas. A instituição reunia condições favoráveis para a feliz 

execução de ambas as atividades e as crianças iriam beneficiar com a sua implementação.  

 Para além do mencionado, gostaria de ter levado as crianças da sala de jardim 5 a 

visitarem o Canil/Gatil Municipal de Santo Tirso, assim como realizarem uma angariação de bens 

para a mesma instituição, tal como as crianças do estágio do 1.º ciclo fizeram.  

 No contexto de estágio do 1.º Ciclo do Ensino Básico, de forma a agilizar e melhorar a 

transmissão de informações aos encarregados de educação, acerca de atividades a serem 

realizadas em cooperação com as famílias dos alunos do 2.º ano de escolaridade, procedia à 

realização de avisos com as indicações referentes ao assunto em questão.  

 Na mesma linha de pensamento, numa próxima atividade de “Caça ao tesouro” de modo 

a minimizar o tempo de duração da sua concretização poderia estruturar apenas perguntas de 

verdadeiros/falsos e escolhas múltiplas, nos cartões que continham as pistas para a descoberta 

dos enigmas, ao invés de usar perguntas de resposta aberta. Assim, o jogo realizado “Caça aos 

ovos da Páscoa” não ter-se-ia prolongado tanto.  

 

5.5. Valor do projeto no desenvolvimento pessoal e profissional   

 A realização deste projeto foi uma mais-valia para o meu desenvolvimento pessoal e 

profissional numa área de estudos que sempre idolatrei, na qual nunca tinha tido oportunidade de 

aprofundar significativamente os conhecimentos e colocá-los em prática.  
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 Ter desenvolvido este projeto, promovendo atividades significativas e intencionais para 

todas as crianças, como assegurar uma igualdade de oportunidades e uma educação de 

qualidade, fez-me perceber que, eu mesma encontrava-me em constante aprendizagem. Admito 

que encarei algumas dificuldades, consciente da evolução que fiz mas, também, de que ainda 

tenho muito a aprender sendo como todos nós um ser em constante aprendizagem.  

 Atualmente encontro-me a trabalhar como professora coadjuvante de 1.º ciclo na 

instituição onde desenvolvi o meu estágio em 1.º Ciclo do Ensino Básico. Assim, graças ao estágio 

realizado neste contexto educativo, hoje tenho este trabalho na qual me orgulho e revejo que me 

sinto preparada para desenvolver de forma muito mais dinâmica e com maior rigor científico o 

meu trabalho com estas crianças do 1.º ciclo.  

 Por fim, considero que estes meses de Prática Profissional de Estágio foram uma grande 

aprendizagem para mim. Levaram-me a superar medos, dificuldades e receios, e confirmaram 

que é no contexto de 1.º Ciclo que está a minha vocação. Fica a gratidão por todas as minhas 

aprendizagens e pela reconstrução da minha identidade profissional, onde carrego na consciência 

a sensação de dever cumprido. Eis que o meu percurso no curso de Educação Básica, na 

Universidade do Minho, chegou ao fim. O meu lema é e será sempre: “Aprende para ensinar, 

ensina para viver e vive para educar!”. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – Figuras referidas no texto 

 
Figura 1. Organização da sala do jardim 5 por áreas (A- área de acolhimento e, simultaneamente, das construções; B 
e C- área dos jogos; D- área da biblioteca; E- área da casinha; F- área de expressão plástica) e organização da sala do 
2.º ano do 1º ciclo (G, H, I e J) 

 

Figura 3. Árvore de cartão - símbolo da floresta 

 
 
 

Figura 4. Responsável do dia descobrindo as seis bolas colocando-as na árvore de cartão 
 

 
Figura 5. Produção de vídeo sobre as florestas autóctones portuguesas com as crianças 
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Figura 7. Momentos integradores do Jogo lúdico "Quem é quem?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Maquete construída pelas crianças 

 

 

 

Figura 9. Adoção de vaso de azevinho 
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Figura 10. Plantação do azevinho e colocação de placa de identificação  

 

Figura 11. Jogo "Caça aos ovos da Páscoa" 

 

 

Figura 13. Animais do jogo “Quem é quem 2?”: A – Peixe; B – Pato; C – Papagaio; D – Aranha; E – Vaca; F – 
Tartaruga; G – Galinha e pintainho; H – Ovelha e I – Cavalo 
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Figura 14. Momentos de descoberta de animais durante a visita de estudo: A – Corvo; B – Tartarugas; C – Iguana; D 
– Coelhos; E – Cães; F – Vacas; G – Tarântulas; H – Ovelhas e I - Patos 

 

 

Figura 15. Adoção de uma tartaruga: A – Visualização e colocação do tartaruga na junto da janela e B e C– Momento 
de alimentar a tartaruga 
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Figura 16. Exposição de alguns dos trabalhos da turma do 2.º ano 

 

 

Figura 17. Momentos vivenciados durante a produção do vídeo final 

 

Figura 18. Momentos vivenciados durante o jogo "Ganha se puderes!" 
 



 
 
 

 

 

112 

 

 

Figura 20. Preenchimento dos alunos ao inquérito relacionado com a temática "Animais" 

 

 
Figura 22. História "O Jaime e as bolotas de" de Tim Bowley (2017): A – Leitura da história e B – Exploração oral da 
história 
 
 

 

 
Figura 23. Floresta autóctone portuguesa da sala do jardim 5 
 

 

 

Figura 24. Plantação do Pinheiro-bravo 
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Figura 25. Exposição da sala de jardim 5 
 

 
Figura 26. Fases contemplativas da construção da horta pedagógica da turma: A e B - plantação de plantas medicinais; 
C e D - colocação de placas de identificação das plantas na horta; E e F - plantação de flores e suculentas e G e H - 
cuidados prestados à horta educativa 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 27. Entrega de vasos de plantas medicinais às turmas de 1.º ciclo 
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Figura 28. Fases de agricultura com abóboras: A, B e C - sementeira de sementes de abóbora; D - registo da data e 
desenho do estado das abóboras antes e após a germinação; D, F e G - Crescimento das abóboras; H, I, J e K - 
transplantação das abóboras 

 
Figura 29. Momentos vivenciados ao longo da palestra sobre os cuidados a termos com os animais domésticos 

 

 

 

Figura 30. Bens angariados pelos alunos do 2.º ano 

 
Figura 31. Momentos vivenciados na instituição pelos alunos 
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Figura 32. Momentos vivenciados pelos alunos na visita à Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento: A - 
Corvo; B- Tartarugas; C – Iguana; D – Coelhos; E – Cães; F – Vacas; G – Tarântula; H – Patos e Gansos 

 

Figura 33. Adoção de tartaruga pelos alunos do 2.º ano 
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ANEXO 2 – Outros anexos 

Figura 6. Inquérito sobre a conservação das plantas 

Conservação das Plantas 
Penso…logo aprendo! 

Nome: ______________________________________________ 

Data: ___/____/_____            

Ano: ___                                      

Desafio para casa 
 Lê as seguintes perguntas com muita atenção e responde com a mais sinceridade possível.  

1. Gostaste de estar em contacto com a natureza ao longo deste dia? 

Sim                       Não   

1.1 Se sim, o que mais gostaste de vivenciar? Porquê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Depois das aulas costumas frequentar espaços verdes?  

Sim                       Não   

2.1 Se sim, diz quais são esses lugares. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Aos fins-de-semana costumas estar em contacto com a natureza com a tua família? 

Sim                       Não   

3.1 Se sim, diz onde costumas ir. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Achas importante estarmos em contacto com a natureza? Porquê? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. As plantas são essenciais na nossa vida. O que costumas fazer para preservar as plantas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Tens plantas em casa? 

Sim                       Não   

6.1 Se sim, dá exemplos de algumas. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Qual é a tua planta preferida? Porquê? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.1 Faz um desenho dela. 

 

8. Hoje ouviste falar sobre o que era uma Floresta Autóctone. Assim sendo, diz-me o que ficaste 

a entender sobre este conceito. 
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Um Floresta Autóctone é ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. Menciona três espécies de árvores autóctones portuguesas que falamos hoje. 

___________________                ______________________            _______________ 

10. Refere uma espécie de árvore autóctone portuguesa que esteja em risco de extinção, explica 

porquê que está em risco e o que podemos fazer para preservar esta espécie.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11. Tens alguma sugestão de uma possível atividade a realizarmos no colégio que esteja 

relacionada com a temática que estamos a abordar? Se sim, diz-me qual é. Pode ser que a 

consigamos concretizar.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Figura 12. Respostas dadas ao Jogo – “Caça aos ovos da Páscoa” pelos alunos do 2.º ano 
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Figura 12. Jogo: “Ganha se puderes” 
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Figura 21. Inquérito sobre a conservação dos animais 

Conservação dos Animais 
Penso…logo aprendo! 

Nome: ______________________________________________ 

Data: ___/____/_____            

Ano: ___                                      

Lê as seguintes perguntas com muita atenção e responde, de forma completa, com a mais 

sinceridade possível.  
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1. Os animais domésticos vivem junto dos seres humanos e precisam dos seus cuidados para 

sobreviverem. Tens animais domésticos? 

Sim                       Não   

1.1 Se sim, quantos tens e quem são eles? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

1.2 Se não tens gostavas de ter? Quais? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

1.3 Que cuidados precisam os animais domésticos dos seus donos para sobreviverem? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

1.4 Sabias que existem muitos animais domésticos abandonados pelos seus donos? Estes são 

principalmente cães e gatos. Já alguma vez fizeste uma boa ação por eles?  

Sim                       Não   

1.5 Se sim, o que fizeste tu por esse animal? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

1.6 Se não, o que gostarias tu de fazer por eles? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Os animais selvagens vivem livremente na Natureza e não precisam dos cuidados dos seres 

humanos para sobreviverem. Junto de tua casa costumas ver animais selvagens? 

Sim                       Não   

2.1 Se sim, diz quais são. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Existem muitos animais que estão em vias de extinção no nosso país, ou seja, animais que 

estão a desaparecer do nosso país. O lince-ibérico, o lobo-ibérico e a águia-real são exemplos de 

animais que estão a desaparecer. No entanto, existem formas de ajudarmos a proteger estas 

espécies. Diz exemplos de formas que achas que ajudariam a proteger estes animais.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Qual é o teu animal preferido?  

______________________________________________________________________ 

4.1 Faz um desenho dele e pinta-o. 

 

 

 

 

 

4.2 Agora quero ver se sabes tudo sobre o teu animal preferido. Coloca um X nas características 

relacionadas com ele.  

O teu animal preferido é: 
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Um animal doméstico                                                           Um animal selvagem                      

 

O teu animal preferido vive: 

     Na terra                                 Na água                                  No ar         

 

O teu animal preferido tem: 

Penas e bico           Escamas          Concha          Pele nua          Carapaça         Pelo e garras   

 

 

O teu animal preferido: 

Caminha                                Voa                        Nada                                      Rasteja 

 

O teu animal preferido: 

          Nasce de um ovo                                                 Nasce do ventre da mãe   

 

O teu animal preferido alimenta-se de:__________________________________________ 

 

5. Tens alguma sugestão de uma possível atividade a realizarmos no colégio que esteja 

relacionada com os animais? Se sim, diz-me qual é. Pode ser que a consigamos concretizar. É 

importante que dês a tua opinião, ela pode fazer a diferença ☺  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________                                                                                                             
                                                                                                                    Bom trabalho! ☺  
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