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PERÍODO TEMAS 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 
ATIVIDADES RECURSOS AVALIAÇÃO 

DESCRITORES DO 

PERFIL DO ALUNO 

 

1º PERÍODO 

 

Todos iguais, 

todos 

diferentes 

- Saber colocar 
questões, levantar 
hipóteses, fazer 
inferências, 
comprovar 
resultados e saber 
comunicar, 
reconhecendo como 
se constrói o 
conhecimento 

 

- Manifestar atitudes 
de respeito, de 
solidariedade, de 
cooperação, de 
responsabilidade, na 
relação com os que 
lhe são próximos 

 

Dinamizar a atividade “Tesouros da 
Interculturalidade”:  

- Visualizar o vídeo “Todos iguais, todos 
diferentes”; 

https://www.youtube.com/watch?v=d
ETsRIEz7T8 

- Partindo do vídeo, promover a 
reflexão com recurso a um conjunto de 
questões (Ex: “O que há de diferente 
nas crianças do filme? O que há de 
igual nas crianças do filme? Há alguma 
coisa que não reconheces? O que achas 
que as crianças do filme não 
reconheceriam se cá viessem? Como 
gostarias de ser tratado se fosses à 
escola delas? Porquê? Imagina que 
algumas crianças do filme vêm visitar a 
tua escola. O que dirias às crianças das 
outras turmas sobre como deveriam 
tratar os seus colegas visitantes de 
outros países?”); 

- Pedir aos alunos que encontrem os 
“tesouros” escondidos na sala (cartões 
com imagens de crianças de diversas 
partes do mundo). Referir que os 
tesouros se tratam de algo simbólico, 
porque o conhecimento de outras 
culturas é algo de “precioso”. Quando 
as encontram, devem descrevê-las e 

 

Computador/

projetor 

 

Imagens/ 

Fotos 

 

Folhas 

 

Canetas 

 

Lápis 

 

Globo 

terrestre 

 

 

Observação 
direta 

 

Participação dos 
alunos 

 

Qualidade dos 
trabalhos 

apresentados 

 

Sentido crítico e 
capacidade de 

reflexão 
 

Crítico/ analítico 

(A,B,C,D,G) 

 

Cuidador de si e do 

outro (B,E,F,G) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(B,C,D,E,F) 

 

Conhecedor/sabed

or/culto/informad

o (A,B,G,I,J) 

 

Comunicador(A,B,

D,E,H) 

https://www.youtube.com/watch?v=dETsRIEz7T8
https://www.youtube.com/watch?v=dETsRIEz7T8
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tentar associá-las ao país 
correspondente, no globo terrestre; 

- Verificar se há, na turma, origens de 
vários países. Se tal acontecer, reforçar 
vivências positivas nesse sentido: 
“Somos todos diferentes, mas 
partilhamos muitas semelhanças. Os 
direitos baseiam-se nas necessidades 
semelhantes de pessoas diferentes. O 
outro também sou eu, não há o outro 
somos nós – Nós inclusivo. Somos 
várias pessoas de diferentes culturas a 
interagir entre si.” 

- Convidar os alunos a escreverem uma 
carta ou fazerem um desenho sobre a 
sua escola, a um aluno de outra escola 
do seu país de origem, dos seus 
familiares ou outro à escolha.  

- Ler/ouvir ler a história “A grande 
família da Felpa: 

https://www.youtube.com/watch?v=ox
vP6n2w14g 

- Exploração/diálogo sobre a história; 

- Aumento do conhecimento sobre 
realidades distantes e valorização as 
diferenças culturais e a 
interculturalidade através da história; 

-  Recorrendo a um mapa-mundo, 
perguntar às crianças se se recordam 
dos locais por onde a Felpa passou e 

 

Computador/
projetor 

Folhas 

Canetas 

Lápis 

Mapa-mundo 

https://www.youtube.com/watch?v=oxvP6n2w14g
https://www.youtube.com/watch?v=oxvP6n2w14g
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assinalar no mapa; 

- Registos escritos ou desenhos sobre o 
que aconteceu em cada “paragem” 
(Peru, Tailândia e Quénia); 

- Promover debates sobre temas (Ex: “A 
diversidade como riqueza”; 
“Migrações”); levantamento de 
questões: Vale a pena partilharmos e 
conhecermos pessoas diferentes de 
nós, com outras formas de ser e agir? 
Porquê? O que aprendemos com 
isso?”; 

- Construir um puzzle (cartaz) com 
peças representativas de várias 
culturas/costumes…/Construir um 
puzzle gigante com as bandeiras dos 
países. 

- Jogo, a pares do dominó circular “Os 
meus amigos de todo o mundo” (ver 
anexo com o mesmo nome). 

Jogo 

- Audição/ visualização do vídeo do 
poema “Meninos de todas as cores”, de 
Luísa Ducla Soares; 

https://www.youtube.com/watch?v=H
9204XA37l4 

- Distribuição do poema em suporte de 
papel e treino da leitura (ver anexo 
com o mesmo nome); 

- Dramatização do poema. 

Computador/
projetor 

 

Poema 
“Meninos de 

todas as 
cores”, de 
Luísa Ducla 

Soares 

https://www.youtube.com/watch?v=H9204XA37l4
https://www.youtube.com/watch?v=H9204XA37l4
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PERÍODO TEMAS 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 
ATIVIDADES RECURSOS AVALIAÇÃO 

DESCRITORES 

DO PERFIL DO 

ALUNO 

 

2º PERÍODO 

 

Ação climática 

- Saber colocar 
questões, levantar 
hipóteses, fazer 
inferências, 
comprovar 
resultados e saber 
comunicar, 
reconhecendo como 
se constrói o 
conhecimento 

- Manifestar atitudes 
positivas conducentes 
à preservação do 
ambiente próximo e 
global, sendo capaz 
de apresentar 
propostas de 
intervenção 

- Envolver os alunos 
no esforço global para 
a construção de um 
futuro mais 
sustentável para 
todos os cidadãos 

-  Relacionar o 
aumento da 
população mundial e 
do consumo de bens 
com alterações na 

- Em diferentes sessões, projetar as três 
partes do vídeo “A Maior Lição do 
Mundo, da UNICEF.”; 

- “A maior lição do Mundo, parte I 
(alterações climáticas): 

https://www.youtube.com/watch?v=Bs
-N6SSX18M 

- Promover a reflexão/debate sobre o 
filme e pedir aos alunos que anotem as 
suas ideias; 

- “A maior lição do Mundo, parte II 
(alterações climáticas): 
https://www.youtube.com/watch?v=Y
bZppsw5pjw 

- Reflexão sobre o nosso papel ativo no 
desenvolvimento sustentável (pedir aos 
alunos que anotem as suas ideias); 

- “A maior lição do Mundo, parte III 
(alterações climáticas): 
https://www.youtube.com/watch?v=K
8YK7EDHCFk-  

- Anotar as ideias partilhadas durante a 
reflexão e pedir a cada um dos alunos 
para criar um slogan sobre o tema: “O 
que posso fazer para melhorar o 
mundo?” 

Computador/
projetor 

 
Folhas 

 
Canetas 

 
Lápis 

 
Papel de 
cenário 

 
Cola  

 
Tesouras 

 

Observação 
direta 

 

Participação dos 
alunos 

 

Qualidade dos 
trabalhos 

apresentados 

 

Sentido crítico e 
capacidade de 

reflexão 
 

Crítico/ analítico 

(A,B,C,D,G) 

 

Cuidador de si e do 

outro (B,E,F,G) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(B,C,D,E,F) 

 

Conhecedor/sabed

or/culto/informad

o (A,B,G,I,J) 

 

Comunicador(A,B,

D,E,H) 

https://www.youtube.com/watch?v=Bs-N6SSX18M
https://www.youtube.com/watch?v=Bs-N6SSX18M
https://www.youtube.com/watch?v=YbZppsw5pjw
https://www.youtube.com/watch?v=YbZppsw5pjw
https://www.youtube.com/watch?v=K8YK7EDHCFk
https://www.youtube.com/watch?v=K8YK7EDHCFk
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qualidade do 
ambiente (destruição 
de florestas, poluição, 
esgotamento de 
recursos, extinção de 
espécies, etc.), 
reconhecendo a 
necessidade de 
adotar medidas 
individuais e coletivas 
que minimizem o 
impacto negativo. 

 

- Numa outra sessão, pedir aos alunos 
para criarem um logotipo que 
pudessem associar ao seu slogan, para 
ajudar a passar a sua ideia. Este 
logotipo, posteriormente, poderá ser 
construído em 3D, em parceria com as 
famílias, reciclando materiais diversos 
(cápsulas de café, garrafas, tampas…); 

- No final, poderá ser feita uma 
exposição com painel com os slogans e 
com os logotipos. 
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PERÍODO TEMAS 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 
ATIVIDADES RECURSOS AVALIAÇÃO 

DESCRITORES 

DO PERFIL DO 

ALUNO 

 

3º PERÍODO 

 

Proteger a 

vida marinha, 

proteger a 

vida terrestre 

- Saber colocar 
questões, levantar 
hipóteses, fazer 
inferências, 
comprovar 
resultados e saber 
comunicar, 
reconhecendo como 
se constrói o 
conhecimento 

 

- Compreender o 
conceito de 
Biodiversidade 
Conhecer os 
principais 
ecossistemas do 
planeta  

 

- Conhecer as 
espécies animais e 
vegetais mais 
emblemáticas no 
território nacional 

 

 

Projetar o vídeo “A Maior Lição do 
Mundo, da UNICEF.”  

http://maiorlicao.unicef.pt/ 

- Promover a reflexão sobre o vídeo, 
através do questionamento aos 
alunos:  

“De que acham que fala o vídeo? Qual 
a vossa opinião sobre as ideias das 
crianças do vídeo? Acham que as 
crianças em Portugal também deviam 
ter ideias para melhorar o mundo? 
Vocês gostavam de ter e partilhar 
ideias? Quais são as vossas ideias para 
melhorar o mundo?”  

- Anotar as ideias partilhadas durante a 
reflexão; 

- Pedir aos alunos que escrevam um 
texto, numa tipologia textual ao seu 
gosto, com as suas ideias sobre o tema. 
Cada aluno apresenta, posteriormente, 
o seu trabalho à turma. 

Computador/
projetor 

 

Folhas 

 

Canetas 

 

Lápis 

 

Papel de 
cenário 

 

Cola  

 

Tesouras 

 

Observação 
direta 

 

Participação dos 
alunos 

 

Qualidade dos 
trabalhos 

apresentados 

 

Sentido crítico e 
capacidade de 

reflexão 
 

Crítico/ analítico 

(A,B,C,D,G) 

 

Cuidador de si e do 

outro (B,E,F,G) 

 

Participativo/ 

colaborador 

(B,C,D,E,F) 

 

Conhecedor/sabed

or/culto/informad

o (A,B,G,I,J) 

 

Comunicador(A,B,

D,E,H) 

- Ler/ouvir ler o conto: “A esperança 
dos Kayakos” (Ver anexo com o mesmo 
nome); 

- Dialogar sobre a história; 

 

Conto “A 
esperança 

dos Kayakos” 

Computador/
projetor 

http://maiorlicao.unicef.pt/
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- Analisar as 
principiais ameaças à 
Biodiversidade 

- Conhecer os parques 
naturais e áreas 
protegidas de 
Portugal como parte 
da estratégia para a 
conservação da 
Biodiversidade  

 

- Levar os alunos a compreender a 
importância de criar reservas para 
proteger os animais; 

- Dar a conhecer algumas reservas 
naturais existentes em Portugal; 

- Destacar a reserva natural MilVoz - 
Associação de Protecção e Conservação 
da Natureza” 
(https://www.milvoz.pt/bio-reservas) e 
o santuário animal Projeto Riza 
(https://www.facebook.com/OProjetoR
iza), ambos localizados na região de 
Coimbra. 

 

- Visionamento de vídeo: “A vida 
marinha precisa de nós” 

https://www.youtube.com/watch?v=K
WdfksacZtU&t=131s 

- Debate sobre o tema; 

- Elaboração de origamis de diferentes 
animais marinhos e construção de 
cartazes com frases alusivas ao tema. 

Computador/
projetor 

 
Papel 

 
Cola 

 
Tesouras 

 
Lápis 

 
Lápis de cor 

 
Modelos 
para os 

origamis 

   
- Leitura e exploração da obra “O livro 
do planeta Terra”, de Todd Parr (ver 
anexo com o mesmo nome); 

Obra “O livro 
do planeta 
Terra”, de 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KWdfksacZtU&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=KWdfksacZtU&t=131s
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i Notas importantes: 

- As propostas apresentadas são apenas sugestões que deverão ser adaptadas ao contexto de cada escola e turma;  

- Para as turmas do 4.º ano de escolaridade, a realização destas atividades é de caráter facultativo, uma vez que terão a linguagem de programação 

“Scratch” na Oferta Complementar. 

- Projeto/produto final: – “Nós adoramos o nosso planeta” - elaboração de um coração gigante bi ou tridimensional (por escola) decorado com 

materiais reciclados e/ou naturais (recolhidos na natureza), revelador do amor e cuidado para com a Natureza. 

- Exposição dos trabalhos no Agrupamento de Escolas de Martim de Freitas ou nas várias EB1. 

 

 

- Construção do “Livro da Terra” da 
turma; 

- Construção de um e-book e partilha 
no Blogue Pegada de Papel. 

Todd Parr 
 

Papel 
 

Lápis 
 

Lápis de cor 
 

Canetas de 
feltro 


