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MÓDULO 1: 
Desenho com a Natureza: 
A Teoria de Ian McHarg
sobre Planeamento Ambiental
ACTIVIDADE 1: O Grande Arquitecto 
Paisagista Ian McHarg
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Tópico

No final desta actividade, os alunos/participantes deverão ser capazes de:

• Familiarize-se com a história pessoal de Ian McHarg e com o seu livro Design with Nature, as 
suas ideias básicas e a sua relevância nos dias de hoje.

• Ter um conhecimento básico do trabalho de um arquitecto paisagista.
• Ter um conhecimento básico dos diferentes aspectos a considerar ao construir num novo 

local.

• Leitura de aula/contagem 
de histórias

• Roleplay
• Conversa de sala de aula
• Construção com peças 

LEGO

• Aprendizagem interactiva
• Aprendizagem baseada em 

jogos
• Aprendizagem baseada em 

projectos

6 - 10 anos
Para crianças mais velhas 
(até 14 anos), consultar 
a secção «Adaptação 
para +10 crianças» no 
final deste Plano de 
Actividades.

Idades alvo Tipo de actividade

Métodos de ensinoDuração
120 minutos

Com as alterações climáticas actuais, muitos países 
enfrentam grandes desafios como inundações, 
seca, fome, culturas e espécies moribundas. Como 
podemos conceber paisagens e cidades com a 
natureza - e não contra a natureza? Como pode o 
planeamento urbano contribuir para a resolução 
de alguns dos problemas ambientais que hoje 
vemos em todo o mundo?

Antecedentes: Ian Lennox McHarg, arquitecto 
paisagista, escritor e pensador escocês, foi uma 
das pessoas mais importantes e influentes no 
movimento ambientalista. A partir dos anos 60, foi 
um dos primeiros a trazer preocupações e ideias 
ambientais sobre planeamento ecológico para 
uma ampla consciência e política pública com o seu 

grande trabalho Design com a Natureza (1969). 
Neste livro, McHarg defendeu que a forma como 
concebemos as cidades e as paisagens deveria ser 
planeada tendo cuidadosamente em conta tanto a 
ecologia como o carácter da paisagem.

Nesta actividade, os alunos familiarizar-se-ão com 
a pessoa histórica, Ian McHarg, e com as suas ideias 
sobre planeamento ambiental através da narrativa, 
da contadora de histórias e da construção com 
peças LEGO. A actividade de construção visa 
dar às crianças uma compreensão básica de 
como funciona um arquitecto paisagista e o que 
precisamos de considerar ao iniciar um projecto de 
construção numa área geográfica específica.

Resultados da prendizagem
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Passo 1: A História de Ian McHarg (15 minutos)

O objectivo do passo 1 é deixar as crianças familiarizarem-se com a vida de Ian McHarg e as razões que 
levam ao seu trabalho no ambientalismo. Através da narração de histórias, é mais provável que as crianças 
se lembrem, assim como compreendam as ideias e a teoria por detrás do livro Design with Nature, que é a 
base para as seguintes actividades.
• Peça às crianças para se sentarem no chão em círculo. Se forem dois professores presentes, o outro 

professor vai lá fora e veste-se como Ian McHarg. Se estiver apenas um professor presente, pode 
vestir-se como Ian McHarg antes do início da aula ou simplesmente saltar a encenação.

• Leia a história sobre Ian McHarg às crianças (anexo 1). Ao longo da história, as crianças terão de 
adivinhar diferentes respostas a perguntas sobre o enredo. Dê às crianças as diferentes opções e 
deixe-as adivinhar a resposta. Revelar a resposta correcta, mostrando as imagens correspondentes 
(anexo 2). Relembrar às crianças que é importante lembrar o máximo de detalhes da história. Elas vão 
precisar dela para o próximo passo.

Através de 3 passos, as crianças 
aprenderão sobre a vida e as ideias de Ian 
McHarg e iniciarão uma consciência dos 
aspectos que precisam de ser tomados 
em consideração ao construir num novo 
local.

Directrizes

1. Os alunos ouvem falar da vida e da 
história de Ian McHarg. 

2. Os alunos exploram o trabalho de um 
arquitecto paisagista.

3. Os alunos constroem o seu lugar 
preferido com a LEGO e reflectem 
sobre as vantagens e desvantagens 
da construção de novos sítios.

• Conhecer os antecedentes teóricos do módulo 1 do Currículo.
• Preparar e imprimir os materiais necessários para as diferentes etapas (ver «Materiais»).
• Se for possível, é uma boa ideia envolver dois professores para a encenação na etapa 2. Se for apenas 

um professor presente, pode vestir-se de Ian McHarg antes de a actividade começar.
• Colocar 4-5 mesas e cadeiras na sala de actividades. Deve ser colocada uma mesa grande no meio da 

sala. Colocar os objectos do passo 2 no topo da mesa no meio da sala e esconder todos os objectos 
debaixo de um cobertor.

Preparação da actividade
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Passo 2: Uma Reunião com Ian McHarg (15 minutos)

O objectivo do passo 2 é deixar as crianças conhecerem Ian McHarg ‘em pessoa’ e apresentá-las a 
diferentes objectos e ferramentas que um arquitecto paisagista utiliza tipicamente no seu trabalho. Após 
o passo 1, o professor disfarçado de Ian McHarg apresenta-se brevemente às crianças. (Se trabalhar com 
crianças mais velhas, pode saltar o roleplay.) McHarg revela então os objectos debaixo do cobertor sobre 
a mesa e pede às crianças que encontrem todos os objectos que pensam representar Ian McHarg, as suas 
ideias e a sua vida. As crianças colocam os objectos ao lado de Ian McHarg e deixam os objectos que não 
representam McHarg sobre a mesa.

Quando as crianças tiverem seleccionado os objectos, podem começar a perguntar a Ian McHarg se os 
objectos foram colocados correctamente e para que é que ele usa cada objecto. As perguntas podem ser: 
    - O que desenha no seu caderno de esboços?
    - Como se chama isto? (por exemplo, uma bússola)
    - Para que é que utiliza isto? (por exemplo, um transferi

Passo 3: O meu lugar preferido (90 minutos)

O objectivo do passo 3 é introduzir as crianças a um dos principais conceitos por detrás da ideia de Ian 
McHarg de construir com a natureza. Reflectirão sobre a importância de analisar uma área e os seus 
arredores antes de construir novos edifícios, uma vez que pode afectar a natureza existente, as pessoas, 
os locais históricos, etc.

1. Divida as crianças em grupos menores à volta das mesas e dê a cada grupo um saco de peças LEGO.
2. Dar às crianças a seguinte tarefa e deixá-las trabalhar no seu projecto durante a próxima hora: Pense 

num lugar na cidade onde vive ou nos arredores mais próximos. Deve ser um lugar público: Isto significa um 
lugar a que todos têm acesso. Pode ser um lugar que adora visitar por si próprio, com os seus amigos ou com a 
sua família. Pode ser um museu, um lago, um mercado, um parque infantil, uma floresta, um parque, um lago 
ou outra coisa qualquer. Utilize as peças LEGO para construir um modelo do seu lugar preferido.

3. Quando as crianças tiverem construído o seu lugar preferido, peça-lhes que imaginem um grupo de 
engenheiros que queiram construir uma auto-estrada no mesmo local que o seu 
lugar preferido. Deixem as crianças discutir em pares (ou com o professor): 
• O que aconteceria se lá fosse construída uma auto-estrada?
• O que seria afectado? Quem seria afectado?
• Que consequências negativas teria?
• Que efeitos positivos teria?

4. No final da actividade, as crianças apresentam os 
seus modelos LEGO e explicam porque é o seu lugar 
preferido. Peça-lhes que digam ao resto da turma 
o que discutiram em pares sobre os efeitos da 
construção de uma auto-estrada no mesmo local.
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Avaliação
Entregar a escolha múltipla (anexo 5) às 
crianças. Podem responder à múltipla escolha 
individualmente ou em pares.
Conversar o questionário com as crianças e falar 
com elas sobre o que aprenderam hoje.

Dicas
• Passo 1: Enquanto lê a história sobre 

Ian McHarg em voz alta para as 
crianças, pode considerar adicionar 
alguns efeitos sonoros, música de 
fundo ou imagens para acompanhar 
as diferentes partes da história, por 
exemplo sons/fotografias da natureza 
(vento, floresta, pássaros), guerra 
e a grande cidade. Se forem dois 
professores, um de vocês pode ler o 
texto em voz alta enquanto o outro é 
responsável pelos efeitos.

• Passo 3: Se não tiver muitos peças 
verdes LEGO que representem 
vegetação, poderá também encorajar 
os alunos a complementar o seu 
modelo de tijolo LEGO com materiais 
naturais, a fim de incorporar o espaço 
verde na sua visão.

• Como exercício adicional, pode levar 
as crianças a passear na cidade para 
visitar os lugares que as crianças 
escolheram como seus lugares 
preferidos. 

• Fazer uma exposição dos modelos de 
peças LEGO das crianças para que outras 
crianças, professores e pais possam ver.

Material

• Mesas e cadeiras
•  Um grande cobertor  
• Peças LEGO e placas LEGO
• Fato para se vestir como Ian McHarg: Um 

bigode grande (anexo 2), um fato cinzento 
ou preto, uma camisa branca, uma gravata, 
sapatos elegantes.

• Objectos que representam Ian McHarg: 
ferramentas de desenho (caderno de esboços, 
canetas, lápis, ou marcadores), ferramentas 
matemáticas e de medição (uma régua, 
um transferidor, uma bússola, etc.), uma 
máquina fotográfica, uma bandeira escocesa 
e fotografias e títulos de livros impressos do 
anexo 3.  

•  Objectos que não representam Ian McHarg: 
uma revista de moda, uma bolsa, uma 
bandeira espanhola, uma banda desenhada, 
diferentes objectos de plástico (por exemplo, 
copos de plástico, sacos de plástico, etc.), 
uma Coca Cola, um telemóvel e fotografias 
impressas e títulos de livros do anexo 4.

Folhetos informativos

• Anexo 1: A História sobre Ian McHarg
• Anexo 2: Bigode 
• Anexo 3: Fotos e texto representando Ian 

McHarg
• Anexo 4: Fotos e texto que não representam 

Ian McHarg
• Anexo 5: Escolha múltipla
• Anexo 6: Soluções (para o professor)

Um pátio escolar, biblioteca

Espaços alternativos
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Folhetos informativos

Adaptação para mais de 10 crianças
• Para o passo 1: Em vez de ler a história de Ian McHarg em voz alta às crianças, pode deixá-las lê-la 

sozinhas, quer individualmente quer em pares. Peça às crianças que marquem no texto as informações 
importantes sobre Ian McHarg.

• Para o passo 2: Pode saltar o roleplay e em vez disso mostrar às crianças um vídeo do YouTube-video 
com o verdadeiro Ian McHarg (ver link abaixo). As crianças podem ser capazes de compreender um 
pouco da língua inglesa, mas o importante é que tenham uma sensação de Ian McHarg como uma 
pessoa real.

Ligações úteis/leitura adicional
Por se vestir como Ian McHarg - inspiração.

Uma fotografia de Ian McHarg:
https://tclf.org/pioneer/ian-mcharg 

As Ferramentas Diárias de um Arquitecto Paisagista:
https://dg2design.com/the-daily-tools-of-a-landscape-architect/

Vídeo de Ian McHarg:
https://www.youtube.com/watch?v=0L6-cOWR3RA&ab_channel=waterbucket
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Módulo 1 // Actividade 1 // Anexo 1: A História sobre Ian McHarg

Agora vai ouvir a história de Ian McHarg - um rapaz que viveu na Escócia, onde a natureza é bela e
de cortar a respiração.

Se já esteve na Escócia, saberá como é a paisagem. Se não esteve lá, como é que imagina que é? Adivinhe 
a resposta certa.

    a) É duro e selvagem?
    b) Está quente e ensolarado?
    c) É plano e calmo?

((dê às crianças a resposta correcta, mostrando-lhes as fotografias nas páginas seguintes)

A natureza na Escócia é tipicamente dura e selvagem. Quando criança, Ian McHarg amava a natureza. 
Também gostava de desenhar e trabalhar no jardim, ajudando a sua mãe. Cavava no solo todos os dias, 
e muitas vezes perguntava-se o que poderia estar escondido nas profundezas da superfície do solo. 
Existiam plantas? Estava calor? Estava frio? Havia água? Que animais viviam lá?

Quando Ian envelheceu, foi muitas vezes passear por conta própria nas colinas verdes e nas florestas 
profundas. Ele adorava a paisagem.

Um dia, o seu pai perguntou-lhe: «O que queres ser quando cresceres, meu filho?» O que achas que Ian 
McHarg respondeu?

a) Um músico?
b) Um médico?
c) Um arquitecto paisagista?

Ian McHarg queria ser um arquitecto paisagista. Esta é uma pessoa que mede o terreno, faz mapas e 
decide o que construir em diferentes locais. Este era o sonho de Ian McHarg. Mas de repente a sua vida 
tomou um rumo e tudo mudou em todo o mundo. O que pensa que aconteceu?

a) A Segunda Guerra Mundial eclodiu?
b) O pai de Ian perdeu o seu emprego?
c) As escolas fecharam? 

A Segunda Guerra Mundial eclodiu. Embora Ian McHarg ainda fosse quase uma criança, teve agora de se 
tornar um soldado e lutar na guerra.

Quando a guerra finalmente terminou, ele tinha visto como as pessoas podem ser más, e decidiu 
dedicar a sua vida a fazer um mundo melhor. Viu também que muitas pessoas viviam em casas pobres e 
insalubres, longe da natureza, e quis mudar isto.

Tornou-se arquitecto paisagista e mudou-se para um país longínquo onde já falava a língua. Para onde 
pensa que ele se mudou?

a) Austrália?
b) América do Norte
c) Irlanda?
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Ian mudou-se para a América do Norte e começou a escrever um livro sobre como construir cidades 
melhores sem destruir a natureza - e sem destruir as pessoas. Como acha que o livro foi chamado?

a) Desenhe com as Suas Mãos?
b) Desenho com Plástico?
c) Desenho com a Natureza?

O livro chamava-se Design with Nature. Tornou-se um enorme sucesso e inspirou pessoas em todo o 
mundo até aos dias de hoje.

Esta foi a história sobre Ian McHarg - o rapaz escocês que amava a natureza, que amava a vida e que 
amava as pessoas.
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Figura 1

Figura 2
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Figura 3

Figura 5

Figura 4
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Módulo 1 // Actividade 1 // Anexo 2: Bigode
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Módulo 1 // Actividade 1 // Anexo 3: Fotos e títulos 
representando Ian McHarg
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Desenho com a Natureza
 
Eco-Cidades 

Água Reciclada 

Ecologia 

Ambiente
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Módulo 1 // Actividade 1 // Anexo 4: Fotos e títulos que não 
representam Ian McHarg



19

Desenho contra a Natureza 

Construção de Cidades 

Industriais Pesticidas Vegetais 
Eficazes
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Módulo 1 // Actividade 1 // Anexo 5: Escolha múltipla

Marcar a resposta certa para as perguntas abaixo:

    1. De onde era Ian McHarg?

    a) Irlanda
    b) Os Estados Unidos da América
    c) Escócia

    2. O que Ian McHarg gostava de fazer quando era jovem?

    a) Para fazer caminhadas na paisagem
    b) Para ir às compras
    c) Para ver televisão 

 

    3. O que Ian McHarg queria ser quando crescesse?

    a) Um arqueólogo
    b) Um arquitecto paisagista
    c) Um agricultor  

 

    4. Que objectos pertencem tipicamente a um arquitecto paisagista?

    a) Um microscópio
    b) Um mapa
    c) Um controlo remoto

     5. Qual foi o desejo de Ian McHarg após a guerra?

    a) Para fazer um mundo melhor
    b) Para viver na grande cidade 
    c) Para se tornar um médico
 

    6. Para se tornar um médico

    a) Desenho com Flores
    b) Desenho com água 
    c) Desenho com a Natureza

     7. Porque é que o trabalho de Ian McHarg ainda hoje é importante?
    a) Porque pode ajudar-nos a construir cidades mais saudáveis
    b) Porque nos pode ensinar a história da Escócia
    c) Porque pode ajudar-nos a encontrar melhores empregos

    8. O que é muito importante a considerar quando se constrói uma 
nova cidade?
    a) A paisagem natural 
    b) A última moda
    c) Turismo

 Glossário:
 
• Profissão: Com o que 

uma pessoa trabalha 

• Arqueólogo: Uma 
pessoa que estuda a 
pré-história humana

• Arquitecto: Uma 
pessoa que planeia e 
projecta a construção 
de edifícios

• Desenho: Desenhar ou 
planear



21

Módulo 1 // Actividade 1 // Anexo 6: Soluções (para o professor)

Anexo 1 (A História sobre Ian McHarg)

1 = A

2 = C

3 = A

4 = B

5 = C

Anexo 6 (Escolha múltipla)

1 = C 

2 = A 

3 = B 

4 = B 

5 = A 

6 = C 

7 = A 

8 = A



22

MÓDULO 1: 
Desenho com a Natureza: 
A Teoria de Ian McHarg
sobre Planeamento 
Ambiental
ACTIVIDADE 2: Estudo da Paisagem
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Tópico
O que é que se esconde debaixo da superfície do 
solo? O que pode acontecer se construirmos uma 
cidade perto das montanhas? Ou uma auto-estrada 
através de uma floresta? Como podemos decidir 
que zonas são mais adequadas para a construção 
e causam o mínimo de danos às pessoas e à vida 
selvagem?

Antecedentes: No seu livro Design with Nature, o 
arquitecto paisagista escocês Ian Lennox McHarg, 
desenvolveu ideias e métodos revolucionários para 
o planeamento paisagístico. Um dos seus métodos 
foi o chamado «modelo de bolo em camadas», onde 
diferentes camadas naturais de uma área geográfica 

foram analisadas. Estes incluíam os diferentes tipos 
de vegetação, solo, rochas, águas superficiais, águas 
subterrâneas, bem como assentamentos humanos. 
Desta forma, seria possível encontrar o melhor local 
para a construção e concepção com a natureza.

Nesta actividade, os alunos familiarizar-se-ão com 
o modelo de bolo em camadas, identificando as 
diferentes camadas através de jogo sensorial e 
construindo com peças LEGO, a fim de visualizar as 
diferentes informações geológicas escondidas por 
baixo (e por cima) do solo.

Resultados da aprendizagem

No final desta actividade, os alunos/participantes deverão ser capazes de:  

• Estar atento às diferentes camadas da paisagem
• Compreender a importância de analisar as camadas ao construir uma cidade.
• IIustrar as camadas quando se trabalha com peças LEGO.

Directrizes

• Jogo sensorial
• Construção com peças LEGO 
• Conversa / discussão aberta

• Aprendizagem baseada em 
projectos 

• Método de aprendizagem 
indutivo

• Aprendizagem interactiva, 
sensorial e baseada no jogo

6 - 10 anos
Para crianças mais 
velhas (até 14 anos), 
consultar a secção 
«Adaptação ou +10 
crianças» no final deste 
Plano de Actividades.

Idades alvo Tipo de actividade

Métodos de ensinoDuração
105 minutos

Através de 3 passos, os participantes familiarizar-se-ão com diferentes tipos 
de solo, água e outros elementos para obterem uma compreensão básica dos 
componentes sob a superfície do solo. Utilizarão este conhecimento em actividades 
criativas, utilizando peças LEGO.
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•  Leia a teoria para o módulo 1.
•  Colocar 4-5 mesas e cadeiras adicionais na sala.
•  Preparar o material necessário para a actividade 

(ver «material»)
•  Marcar os contentores/caixas com os números de 

1-12.
• Encher as caixas/contentores com os 12 materiais 

diferentes e cobrir cada contentor com um pedaço 
de pano. Colocar os recipientes sobre as mesas.

Preparação da actividade

Passo 1: O que está na Caixa? (30 minutos)

O objectivo do passo 1 é fazer com que as crianças utilizem o seu sentido de toque para adivinhar 12 
materiais que representam diferentes camadas da superfície e do subsolo. O jogo sensorial ajudará as 
crianças a lembrarem-se destes elementos para mais tarde e é um exercício divertido e intrigante para 
todas as idades. 
    1. Dividir as crianças em grupos mais pequenos e fornecer-lhes uma mesa. Explicar o primeiro exercício:
Coloque a sua mão dentro das caixas sobre a mesa sem retirar demasiado o pano e sem espreitar dentro. 
O que acha que está dentro da caixa? Discuta-o com o seu grupo. Escreva (anexo 1) o que acha que é a 
resposta correcta e continue para a caixa seguinte.
2. Quando todos os grupos tiverem preenchido o jornal, pergunte às crianças quais foram as suas 

respostas. Depois de ouvir as respostas, revelar o conteúdo de todos os recipientes, colocando as 
etiquetas correctas ao seu lado («barro», «terra», etc.). 

Passo 2: O modelo de bolo em camadas (15 minutos)

O objectivo com o passo 2 é deixar as crianças familiarizarem-se com o modelo de bolo em camadas de Ian 
McHarg (uma versão simplificada). A colocação dos materiais do passo 1 no modelo ajudará as crianças a 
visualizar as diferentes camadas e a forma como estão ligadas.
1. Peça às crianças para colherem uma pequena ‘amostra’ dos diferentes materiais, usando os seus dedos 

ou um pequeno copo (para as amostras de água). 
2. Colocar o modelo impresso com o modelo simplificado de bolo em camadas no chão (ver anexo 3) e 

pedir às crianças que coloquem as suas amostras na categoria a que pertence::  

• Solo/geologia: Areia, argila, rochas...
• Água: Água de lago (água doce), água salgada, água quente, água fria, água gelada...
• Vegetação/vida animal: Erva, folhas, capim, penas de pássaros...
• Assentamentos humanos: Humanos, bicicletas, carros, edifícios, etc.
• Futuros edifícios (novos projectos de construção)

1. Os aprendizes adivinham diferentes 
tipos de solo, água e outros elementos, 
jogando «O que está na caixa?

2. Os alunos são introduzidos no modelo 
de bolo em camadas.

3. Os alunos utilizam os seus 
conhecimentos para construir a casa 
dos seus sonhos num local específico, 
utilizando peças LEGO.
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Preparação da actividade

Passo 3: Construção de uma casa de sonho (60 minutos)

A ideia com o passo 3 é fazer com que as crianças visualizem como uma paisagem pode variar e torná-
las familiarizadas com as 5 camadas básicas. Construirão a partir da imaginação livre e com poucos 
conhecimentos sobre os diferentes tipos de solo, água, etc. No entanto, o principal objectivo é tornar as 
crianças conscientes do facto de que há sempre algo debaixo do solo quando se está a construir algo. As 
crianças precisam de ilustrar estas camadas utilizando peças LEGO. Com as crianças mais velhas poderá 
iniciar uma discussão sobre quais os desafios de engenharia que poderão ocorrer se se quiser construir 
nas montanhas, no mar e assim por diante. 
1. As crianças permanecem nos mesmos grupos que antes. Distribuir peças LEGO, placas LEGO e a tarefa 

descrita no anexo 4. Explicar a tarefa antes de começarem.
2. Deixar as crianças trabalharem no seu modelo e perguntar-lhes durante o seu processo quais as 

camadas que estão a construir e porque estão a usar peças amarelos aqui, peças castanhos ali, e assim 
por diante. Não tem de ser uma paisagem autêntica. A ideia principal é que elas reflictam sobre a 
paisagem variada.

Avaliação
Dar às crianças a tarefa descrita no anexo 5, quer como tarefa de casa, quer como actividade final do dia. 
Se realizar esta actividade de avaliação até ao final da aula, pode levar a aula para fora no pátio da escola 
ou para um parque próximo.

O objectivo da avaliação é deixar as crianças utilizarem os conhecimentos que adquiriram da actividade 2. 
Permitirá que as crianças se tornem mais conscientes do seu próprio ambiente e onde podem encontrar as 
diferentes camadas da sua vida quotidiana (no seu jardim, na sua rua, na sua cidade, na sua casa). A tarefa 
dará também uma ideia do quanto as crianças aprenderam com a actividade, e (se tiverem mais tempo) é 
uma boa maneira de recapitular o resultado da aprendizagem.

Dicas
•  Se a sua escola estiver perto de um 

parque ou de um jardim, um exercício 
adicional seria levar a turma para o 
exterior e deixá-los investigar os seus 
arredores e as diferentes camadas de 
solo (como no exercício de avaliação). 
Traga pequenas pás, tesouras e 
frascos e veja se é possível encontrar 
e recolher amostras dos mesmos tipos 
de solo, folhas, água, etc. Isto também 
seria muito adequado para crianças 
com mais de 10 anos.

• Fazer uma exposição dos modelos de 
peças LEGO das crianças e fotografias 
do exercício de avaliação para que 
outras crianças, professores e pais 
possam ver.    
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Folhetos informativos

• Anexo 1: O que está na caixa?
• Anexo 2: Etiquetas para recipientes
• Anexo 3: Modelo de bolo em camadas
• Anexo 4: Descrição da tarefa
• Anexo 5: Trabalho de casa

Adaptação para mais de 10 crianças
Para o passo 3: Uma vez terminada a construção da casa dos seus sonhos, pode perguntar aos grupos 
quais as vantagens e desvantagens que podem existir ao construir no local escolhido. Talvez o solo seja 
demasiado arenoso? Talvez seja demasiado mole? Ou talvez seja o local perfeito. 

Um espaço alternativo para ter as actividades 
poderia ser no parque ou no pátio de uma escola.

Espaços alternativos
Conteúdo dos recipientes:
1. Areia
2. Barro
3. Pedaços de rocha
4. «Água do lago» (adicionar erva, folhas, etc.)
5. Água do mar (adicionar alguma areia, conchas, 
etc.)
6. Água quente
7. Relva
8. Folhas
9. Penas de pássaros
10-12. Assentamentos humanos (utilizar peças 
LEGO como pessoas, carros, casas em miniatura, 
etc.)

Material   

• Mesas e cadeiras
• Peças LEGO e placas LEGO
• 12 peças de pano Lápis
• 12 recipientes/tanques não-transparentes
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Módulo 1 // Actividade 2 // Anexo 1: O que está na caixa?

Número da caixa Conteúdo: O que pensa que 
está dentro da caixa?

Descrição: Como é que o
sensação material?

Exemplo Barro Molhado, frio...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Módulo 1 // Actividade 2 // Anexo 2: Etiquetas para recipientes

    1. Areia

    2. Barro

    3. Pedaços de rocha

    4. ‘Água do lago’

    5. ‘Água do mar’ 

    6. Água quente

    7. Relva

    8. Folhas
 
    9. Penas de pássaros

    10-12.  Assentamentos humanos
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Módulo 1 // Actividade 2 // Anexo 3: O Modelo de Bolo em 
Camadas
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Módulo 1 // Actividade 2 // Anexo 4: Descrição da tarefa

Grupo 1: A sua família adora desportos na neve e sonha em construir a sua nova casa perto das montanhas. 
Construa um modelo da casa e das camadas que pensa que estão escondidas debaixo do solo.

Grupo 2: A sua família adora ir pescar e sonha em construir a sua nova casa perto de um lago ou de um rio. 
Construa um modelo da casa e as camadas que pensa que estão escondidas debaixo do solo.

Grupo 3: A sua família adora fazer caminhadas e fogueiras e sonha em construir a sua nova casa perto de uma 
floresta. Construa um modelo da casa e das camadas que pensa que estão escondidas debaixo do solo.

Grupo 4: A sua família adora surfar e sonha em construir a sua nova casa perto da costa. Construa um modelo 
da casa e das camadas que pensa que estão escondidas debaixo do solo.
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Módulo 1 // Actividade 2 // Anexo 5: Trabalho de casa (ou parte 
das actividades escolares)

Tire 4 fotografias (ou faça 4 desenhos) do seu jardim, rua ou da área onde vive.

As 4 imagens diferentes precisam de ser representadas:
• 1 tipo de solo: Argila, terra, rochas, areia, lama...
• 1 tipo de água: Um riacho, água da torneira do lava-loiça, água da chuva, águas residuais1 type of 

vegetation/wildlife: Birds, leaves, flowers, grass, trees, a squirrel 
• 1 tipo de assentamentos humanos: Uma casa, uma loja, um parque infantil, uma estrada, carros a 

passar, uma estação de comboios, um paragem de autocarro

Evite tirar fotografias de outras pessoas em grande plano.
Na turma seguinte, apresente os seus quadros ou desenhos ao resto da turma. 
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MÓDULO 1: 
Desenho com a Natureza: 
A Teoria de Ian McHarg
sobre Planeamento Ambiental
ACTIVIDADE 3: Um novo sistema de transporte
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Tópico
Como podemos construir melhores infra-estruturas 
e criar soluções modernas em comunidades mais 
pequenas sem interferir negativamente na vida 
quotidiana e na vida selvagem das pessoas?

Antecedentes: A crescente urbanização e 
modernização representam um desafio para as 
pequenas comunidades, tais como as ilhas mais 
pequenas, que em muitos casos testemunham a 
sua vida quotidiana e o ambiente natural a mudar 
rapidamente. Novas indústrias, infra-estruturas 
em expansão e grandes edifícios podem facilmente 
representar uma ameaça para o ambiente local, 
fauna e vida selvagem, e é crucial que consideremos 
o valor do ambiente já existente no planeamento 
urbano antes de começarmos a construir.

Esta actividade visa encorajar os jovens estudantes 
a considerar as consequências positivas e negativas 
para a concepção de paisagens, com base na teoria 
do arquitecto paisagista escocês Ian Lennox 
McHarg.

As crianças aprenderão como ler e analisar um 
mapa simples e utilizar esta informação para 
decidir onde e o que construir numa ilha fictícia, a 
fim de dar aos habitantes possibilidades modernas 
e, ao mesmo tempo, preservar a natureza e a vida 
selvagem.

Resultados da aprendizagem

No final desta actividade, os alunos/participantes devem:  

• Ser capaz de ler um mapa simples (fictício) e identificar características diferentes de uma paisagem.
• Pense em soluções ecológicas para projectos de construção que sejam adequadas tanto para as 

pessoas como para a natureza.
• Utilizem os seus conhecimentos e criatividade para construir modelos simples a partir de peças LEGO 

para sugerir soluções ecológicas e modernas.  
  

• Estudo de mapas e 
paisagens diferentess 

• Encontrar soluções para 
um caso específico

• Quizzing
• Construção com peças 

LEGO

• Aprendizagem baseada 
em jogos

• Aprendizagem baseada 
em projectos

6 - 10 anos
Para crianças mais velhas 
(até 14 anos), consultar 
a secção «Adaptação 
para +10 crianças» no 
final deste Plano de 
Actividades.

Idades alvo Tipo de actividade

Métodos de ensinoDuração

2,5 horas
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Etapa 1: Um novo sistema de transporte para a ilha (45 minutos)

O objectivo dos passos seguintes é dar às crianças um caso específico relativamente a um projecto de 
engenharia que pode afectar a natureza, bem como as pessoas que vivem na ilha. As crianças precisam de 
pensar em soluções para tornar um sistema de transporte que afecte o menos possível o ambiente e que, 
ao mesmo tempo, proporcione às pessoas da ilha modernas instalações de transporte.

1. Dividir as crianças em grupos e dar-lhes o mapa da ilha (anexo 1). Permitir que as crianças estudem 
o mapa por si próprias durante 5 minutos. O que caracteriza a ilha? (rocha, montanha, água, floresta, 
manchas verdes, povoamento humano).

2. Apresentar o seguinte caso aos grupos:

No mapa vê-se uma ilha com belas praias, águas cristalinas, colinas e vales. A ilha tem uma rica vida selvagem com 
muitas aves, veados, peixes, insectos e muitas outras espécies. Existem duas cidades maiores na ilha, a Cidade A e 
a Cidade B (marcada com um X), mas nenhuma auto-estrada para as pessoas irem de um lado da ilha para o outro.
Um grupo de engenheiros quer construir um melhor sistema de transporte na ilha. Contudo, a população local 
adora a vida tranquila e sem perturbações, e receia que um novo sistema de transporte tenha consequências 
negativas tanto para as pessoas como para a vida selvagem na ilha.
Como podem os engenheiros resolver este problema com o menor impacto negativo?
Que tipo de sistema de transporte podem construir para e onde o devem construir?

Através de 3 passos, os alunos 
trabalharão com um caso específico 
sobre uma ilha fictícia e usarão a sua 
criatividade para encontrar soluções 
ecológicas para o desenvolvimento da 
cidade:

Directrizes

1. Os alunos estudarão o mapa de 
uma ilha fictícia e localizarão as 
várias características geográficas.

2. Os aprendizes recebem um caso 
específico relativo a um projecto de 
engenharia na ilha.

3. Os alunos construirão um modelo 
das suas soluções para a ilha, 
utilizando peças LEGO.

• Leia a teoria do módulo 1 no Curriculum.
• Preparar e imprimir os materiais necessários para as diferentes etapas (ver «Material»).    
• Colocar 4-5 mesas e cadeiras na sala de actividades.

Preparação da actividade
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3. Dê às crianças 15 minutos para pensarem numa solução verde. Deixe-os saber que podem encontrar 
todo o tipo de soluções - mesmo as mais loucas. 

        Por exemplo:
• uma auto-estrada sobre uma ponte que vai acima da paisagem
• um metro a passar por baixo do solo
• um sistema de transporte canoo que utiliza os muitos riachos da ilha.
• etc.

Permita que as crianças sejam tão criativas e imaginativas quanto possível! Deixem-nas pensar fora da 
caixa.

Etapa 3: Um sistema de transporte verde (75 minutos)

1. Distribuir peças LEGO e placas LEGO em cada mesa.
2. Cada grupo irá agora construir a sua solução para um sistema de transporte na ilha, utilizando peças 
LEGO. Deixem as crianças trabalhar nas suas soluções, usando a sua imaginação livre.
3. Quando todos os grupos tiverem terminado de construir os seus modelos da ilha, peça a cada grupo que 
apresente o seu projecto de construção e as suas soluções.

Avaliação (15 minutos)
Entregar a escolha múltipla (anexo 2) às 
crianças. Podem responder à múltipla escolha 
individualmente ou em pares. Depois, fale com as 
crianças sobre o questionário, e fale com elas sobre 
o que aprenderam hoje.

Material

• Mesas e cadeiras
• Peças LEGO e placas LEGO

Folhetos informativos

• Anexo 1: Mapa da ilha
• Anexo 2: Escolha múltipla
• Anexo 3: Soluções (para o professor)

Dicas
• Também pode escolher uma ilha autêntica 

do seu país de origem e utilizá-la como 
um caso em vez da ilha fictícia. Os mapas 
podem ser encontrados no Googlemaps, 
mostrando a paisagem, cenários culturais, 
etc. 

• Se não tiver muitos peças verdes LEGO que 
possam representar vegetação, também 
poderá encorajar os alunos a complementar 
o seu modelo de tijolo LEGO com materiais 
naturais, a fim de incorporar o espaço verde 
na sua visão.

• Fazer uma exposição dos modelos de peças 
LEGO das crianças para que outras crianças, 
professores e pais possam ver.
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Módulo 1 // Actividade 3 // Anexo 1: Mapa da ilha
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Módulo 1 // Actividade 3 // Anexo 2: Escolha múltipla

1. Porque é necessário estudar mapas antes de iniciar um novo projecto de construção?

a. Porque os mapas são bonitos

b. Porque pode encontrar o local mais adequado para construir

c. Porque os engenheiros adoram estudar mapas

2. O que faltava na ilha com que tem estado a trabalhar?

a. Vida selvagem

b. Água

c.  Um sistema de transporte moderno

3. Que consequências negativas pode ter um novo sistema de transporte na ilha? (mais do que 
uma resposta correcta)

a. Pode atrair mais vida selvagem 

b. Pode causar mais ruído

c. Pode causar mais poluição
 
4. Que consequências positivas pode ter um novo sistema de transporte na ilha? (mais do que 
uma resposta correcta)

a. Será mais fácil de se deslocar

b. Pode afugentar os animais

c. Dará às pessoas instalações modernas para se deslocarem

5. O que é um sistema de transporte verde?

a. Um sistema que tem muito pouco impacto negativo sobre o ambiente

b. Pistas de comboio de cor verde

c. Um sistema feito para turistas
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Módulo 1 // Actividade 3 // Anexo 3: Soluções (para o professor)

1: B

2: C

3: B e C 

4: A e C

5. A
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MÓDULO 2: 
Árvores e Florestas
ACTIVIDADE 1: Florestas e urbanização? 

Há limites!
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Tópico
As florestas fascinam-nos e quanto mais 
aprendemos sobre elas, mais tomamos consciência 
da sua complexidade, das suas muitas redes e 
ecossistemas de comunicação e do seu importante 
papel na manutenção do ambiente. As florestas 
funcionam como grandes «cidades verdes» com 
fábricas de produção de alimentos e energia, e são 
uma das maiores responsáveis pela vida no planeta.

Antecedentes: A gestão florestal é essencial 
mesmo para a vida das cidades e dos seus 
habitantes, onde o equilíbrio entre a conservação 
dos valores naturais e a produtividade é essencial 
para a sustentabilidade ambiental, económica e 
social.

Esta actividade visa ajudar os alunos a reconhecer a 
importância e as funções da floresta e dos habitats 
naturais, também nas cidades, e sensibilizar 
para a conciliação entre o planeamento urbano 
e a qualidade ambiental. Através dos exercícios 
os aprendentes familiarizar-se-ão com o papel 
e funções dos ecossistemas e preservação dos 
serviços ecológicos face ao crescimento 
demográfico e à consequente expansão urbana.

Resultados da aprendizagem

No final desta actividade, os alunos/participantes deverão ser capazes de:  

• Identificar a importância da vida selvagem, dos habitats naturais e dos serviços ecossistémicos

• Compreender as políticas ambientais e o planeamento urbano sustentável
• Distinguir o impacto ambiental e os factores de pegada ecológica
• Desenvolver um pensamento crítico para a preservação do património natural, conservação da 

natureza e conservação do território.

• Aprendizagem baseada em 
inquéritos

• Aprendizagem baseada no 
jogo

• Métodos interactivos
• Métodos de demonstração-

replicaçãomethods

• Jogo pedagógico
• Questionário
• Dinâmica da construção
• Debate e discussão

6 - 10 anos
Para crianças mais velhas 
(até 14 anos), consultar 
a secção «Adaptação 
para +10 crianças» no 
final deste Plano de 
Actividades.

Idades alvo Tipo de actividade

Métodos de ensinoDuração

90 minutos
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Passo 1: Introdução (5-10 minutos)

• Abordagem introdutória à função e características de uma floresta.
• Diagnóstico dos conhecimentos dos estudantes sobre floresta, através do debate.
• Desenvolver conceitos de tipos de floresta, serviços ecossistémicos e conservação da natureza.
• Perguntar aos estudantes sobre o planeamento e organização do território (crescimento demográfico, 

saúde e lazer, etc.)

Directrizes

• Preparar uma placa de 50cm x 50cm sobre a qual construir um modelo LEGO de uma floresta. A placa 
deve ter uma grelha marcada de campos de 10cm x 10cm, com identificação vertical das colunas A-E 
e linhas horizontais 1-5, formando um total de 25 campos quadrados (correspondendo ao número 
aproximado de alunos por turma).

• Preparar/construir um modelo de floresta muito simples em toda a placa, com peças LEGO, 
representando os vários elementos que podem constituir uma floresta (árvores, água, solo, arbustos, 
rochas, etc.).

• Colocar o modelo no centro da sala de aula.
• Fornecer, em caixas devidamente preparadas para o efeito, LEGOs de vários tamanhos e cores com 

características relacionadas com florestas e outros elementos relacionados com a construção de 
estruturas e edifícios.

Preparação da actividade

Passo 2: Introdução ao jogo 

Explicar as regras do jogo (3 min). Dividir a classe em dois grupos. Grupo 1 - VERDE («amigos da floresta») e 
Grupo 2 - GRAY («construtores»). Verificar os modelos de cartões no anexo.  Separar e entregar os cartões 
dos respectivos quadrados aos alunos (2 min). 

Passo 3 (50-70 minutos)

Ronda 1:
Iniciar a primeira ronda com os grupos «GREEN» e «GRAY», tendo 5 minutos para remodelar/forturar/
alterar a sua localização/área. Cada criança deve mudar individualmente a sua parcela (por exemplo 
B5) - sem necessidade de acordo com qualquer participante no jogo -, com elementos florestais, a fim de 
melhorar a importância ecológica e tendo em conta as condições da morfologia do terreno e a tipologia 
das estruturas. 

Através do jogo seguinte, esta actividade dá aos 
alunos uma visão da importância das florestas e 
dos habitats naturais:

Os aprendizes reflectem sobre os conceitos 
de floresta, ecossistemas e conservação da 
natureza.
Os aprendentes desenvolvem ideias sobre 
como melhorar e remodelar os sítios.
Os alunos reflectirão de forma crítica sobre os 
impactos das ideias de desenvolvimento.

1.

2. 

3. 
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Ronda 2:
Os estudantes têm 5 minutos para modificar o seu terreno de acordo com o debate da primeira volta. 
Nesta nova ronda, podem falar e pedir a opinião dos seus colegas da mesma equipa. Os estudantes 
VERDES trabalharão em terras verdes e os estudantes GRAY trabalharão em terras cinzentas. Depois de 
todos terem participado, há mais uma pausa para debate. No final da segunda ronda, estimular uma nova 
análise/debate sobre a transformação da floresta, apontando os problemas ambientais e as consequências 
causadas pelas mudanças feitas, e depois questionar os estudantes sobre as melhores soluções.  
• Durante o desenvolvimento da terceira ronda, dar especial atenção ao papel e importância da 

conservação da natureza e, por outro lado, promover a reflexão sobre a expansão urbana e a destruição 
das florestas. 

Ronda  3: 
Pergunte que mudanças finais os estudantes poderiam fazer para alcançar uma floresta saudável que 
forneça uma variedade de serviços ecossistémicos. O objectivo é fomentar um espírito crítico para a 
conservação da natureza e do património natural, assim como a consciência da preservação dos habitats 
naturais e políticas ambientais mais sustentáveis em termos de ordenamento do território.
• NOTA: Registar/fotografar o resultado das alterações feitas em cada ronda, para que possam ser 

projectadas no final da actividade como uma avaliação dos resultados.

Round 4: (10 minutes)
Organize the class choosing ten students (5 GREEN and 5 GRAY). This time, all changes (replacements, 
changes or removals) must be decided in group, and can only be carried out with the unanimity of the 
group. Each group can only make changes in their respective terrains (green or gray). 
• After the participation of all students (two groups), there is another pause and analysis/debate 

regarding the changes introduced in the forest. Give special focus to the role and importance of nature 
conservation and, on the other hand, promote reflexion on urban sprawl and the destruction of forests.

Round 5:
Ask what final changes students could make to 
achieve a healthy forest that provides a variety 
of ecosystem services. It is intended to foster 
a critical spirit for the conservation of nature 
and natural heritage, as well as awareness for 
the preservation of natural habitats and more 
sustainable environmental policies regarding land 
planning. 
• NOTE: Record/photograph the result of the 

changes made in each round so that they can 
be projected at the end of the activity as an 
evaluation of results. 

No final desta primeira ronda, organizar uma análise/debate sobre a transformação florestal. Facilitar 
as discussões perguntando aos alunos sobre os impactos das mudanças na floresta e identificando os 
problemas causados pelas mudanças, promovendo a consciência ambiental e sensibilizando para o valor 
dos serviços ecossistémicos. A discussão de possíveis soluções para resolver os problemas causados pelas 
mudanças deve também ser encorajada. Verifique os tópicos para debate, fornecidos no anexo. 
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Dicas
• Verificar se as instalações da escola têm o 

espaço e as condições necessárias para levar a 
cabo a actividade.

•  Assegurar que todos os estudantes participem, 
permaneçam concentrados e motivados. 

• Apoiar as crianças que têm mais dificuldades na 
execução das tarefas. 

• No final, recolher a análise do workshop, as 
fotografias e o resultado dos conhecimentos 
partilhados com os alunos.

   

Material

• Placa pré-preparada de 50x50 cm 
(anexo)

• Peças LEGO
• Variáveis para debate (anexo)
• Câmara
• Jogar às cartas (Anexo)
• Pen drive ou computador (para 

guardar as imagens)

Adaptação para mais de 10 crianças

Ligações úteis/leitura adicional
Vídeos inpiracionais - Fundo Estratégico de Conservação:
https://www.youtube.com/c/ConservationStrategyFund/playlists

Se o seminário for realizado com estudantes entre os 10 e os 14 anos, a linguagem e os 
conceitos devem ser mais complexos e mais próximos das políticas ambientais da vida real 
e das situações de ordenamento do território.

Avaliação
Para a avaliação do seminário, pedir a cada 
estudante que descreva cinco factores que 
promovem a conservação da floresta, e cinco 
factores que tornam a floresta mais vulnerável 
à sua perda ou degradação.
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MÓDULO 2: 
Árvores e Florestas
ACTIVIDADE 2: Azulejos do progresso
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Tópico
Os espaços verdes nas cidades desempenham 
funções vitais para a qualidade de vida social, 
emocional e económica nas cidades. É portanto 
essencial reconhecer e valorizar estes valores 
naturais, desde uma única árvore a conjuntos de 
árvores.

Antecedentes: A expansão urbana define o 
crescimento sem restrições da habitação, das 
indústrias, do desenvolvimento comercial e 
das estradas nas zonas urbanas e suburbanas. 
A expansão urbana acontece sem grande 

preocupação com o planeamento urbano e pode 
ter consequências negativas para as pessoas e para 
o ambiente.

Esta actividade visa ajudar os jovens aprendizes 
a tomar consciência destas consequências e do 
impacto sobre o ambiente, biodiversidade, saúde, 
economia, gestão de cidades e sociedade.

Resultados da aprendizagem

No final desta actividade, os alunos/participantes deverão ser capazes de:

• Compreender e identificar as razões da expansão urbana
• Criar um conjunto de medidas para responder à expansão urbana 
• Introduzir os conceitos de solo adequados para diferentes espécies de árvores, monoculturas 

de árvores, terras agrícolas e impermeabilização de solos urbanos
• Compreender conceitos de fragmentação paisagística, matriz paisagística, conectividade de 

remendos, corredores ecológicos e os seus efeitos na biodiversidade
• Discutir as consequências que a expansão urbana traz para o ambiente, biodiversidade, saúde, 

economia, gestão da cidade e sociedade

• Aprendizagem baseada em 
problemas 

• Aprendizagem baseada no 
jogo

• Métodos interactivos
• Métodos interrogativos

• Jogo pedagógico
• Actividade de construção
• Questionário

6 - 10 anos
Para crianças mais velhas 
(até 14 anos), consultar 
a secção «Adaptação 
para +10 crianças» no 
final deste Plano de 
Actividades.

Idades alvo Tipo de actividade

Métodos de ensinoDuração
120 minutos
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Introdução (20 minutos)

Reunir o grupo completo e começar por explicar a actividade:

1. Explicar como o jogo é construído para simular a realidade e por isso os participantes devem estar 
conscientes de conceitos tais como floresta, biodiversidade, conectividade, agricultura, planeamento 
urbano, desastres naturais e relação causa-relação da actividade humana.

2. Baralhar as 25 cartas coordenadas (de A1-A5, B1-B5,...E1-E5) e atribuir uma a cada criança; as cartas 
identificam tanto a ordem de jogo como o azulejo que cada aluno irá gerir durante toda a actividade.

3. Baralhar e simplesmente explicar a função das cartas selvagens no jogo: inundações, incêndios, 
deslizamentos de terras, ondas de calor e nada acontece. Os wild cards são auto-explicativos, mas os 
efeitos dos wild cards podem ser verificados no livro de regras. O efeito de joker deve ser resolvido 
pela ordem de jogo (de A1-A5, B1-B5,...E1- E5);

4. Clarificar a mecânica de base do jogo. Este é um jogo baseado em 6 voltas e a ordem de jogo é determinada 
pelas cartas coordenadas dadas acima (de A1-A5, B1-B5,...E1-E5). Uma jogada termina quando todos 
os participantes (de 1 a 25) tiverem feito a sua jogada (não fazer nada também é considerado uma 
jogada, mas deve ser declarado). No início de cada jogada, à excepção da primeira jogada, é desenhado 
e revelado um wild card, sendo aplicado o seu efeito neste momento; 

5. Movimentos do jogador. Em cada jogada todos os participantes podem (ou não) melhorar/alterar o seu 
azulejo. Cada jogada não deve demorar mais de 2 minutos; no início cada jogador tem a oportunidade 
de apanhar um máximo de 5 peças LEGO do caixote do lixo de peças. Na transição para o turno 3 podem 
apanhar mais 5, e na transição para o turno 5 podem apanhar mais 10. No final, todos os participantes 
podem ter até 20 peças LEGO. O monitor deve fornecer 30 segundos para a recolha gratuita do caixote 
do lixo.

Directrizes

• Preparar uma placa de 50cm x 50cm sobre a qual se pode construir um modelo LEGO de 
uma paisagem. A placa deve ter uma grelha de 10cm x 10cm, com identificação vertical das 
colunas A-E e linhas horizontais 1-5, formando um total de 25 campos quadrados - azulejos - 
(correspondendo ao número aproximado de alunos por turma).

• Sobre a placa, colocar os azulejos que se assemelham a uma paisagem com um rio, planícies e 
colinas.

• Preparar uma sala iluminada com uma mesa ao centro e colocar o modelo sobre ela. 

Preparação da actividade

Através do jogo seguinte, esta actividade 
proporciona aos alunos conhecimentos sobre as 
consequências da expansão urbana:

1. Os alunos adquirirão conhecimentos sobre 
planeamento sustentável do território.

2. Os alunos tomarão consciência dos perigos de 
um mau ordenamento do território. 

3. Através do jogo e da utilização das peças LEGO, 
os alunos reflectirão sobre soluções que ajudem 
a prevenir catástrofes.
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Desenvolvimento (90 minutos)

Deixar o jogo correr de olho no grupo. O monitor deve ser o «contador de histórias» neste jogo. O papel 
do monitor reside em ajudar com dúvidas que surjam e em ser o leitor de cartas selvagens. Por outras 
palavras, o monitor assegura-se de que tudo corre como deveria.

Player moves

For each turn, the participants may (or may not) improve/change their tile. Each turn should not take more 
than 10 minutes. The game can end after 10 turns.

Teacher’s role during the game

Demonstrate a tile improvement/change: Pick a random tile and explain how students can reorganize it, 
with each improvement done to a tile with LEGO bricks. In other words, explain the way that the students 
can change the LEGOs that are on their tile by adding new ones, altering positions or removing pieces. 
The risks of having housing or other constructions in certain locations (steep hills, nearby rivers, close to 
forestry monocultures) should also be explained, relating this to the explanation of the wild cards done 
before. Note that trees and forests will prevent casualities caused by the wildcards. 

Let the game run and act as the “storyteller”, reading the wild cards, explaining what is happening, 
commenting on the students’ choices and facilitate helping with doubts that may come up. 

Take note of how many times the participants suffer casualties filling the “Casualties Table”.

The winner(s)

Optional: Determine the victor at the end of the 10 turns.

The winner(s) is(are) the player(s) who suffered less effects from the wild cards, by having planned their 
tile properly and consciously. 

1. Explicar como o jogo é construído para simular a realidade e por isso os participantes devem estar 
conscientes de conceitos tais como floresta, biodiversidade, conectividade, agricultura, planeamento 
urbano, desastres naturais e relação causa-relação da actividade humana.

2. Baralhar as 25 cartas coordenadas (de A1-A5, B1-B5,...E1-E5) e atribuir uma a cada criança; as cartas 
identificam tanto a ordem de jogo como o azulejo que cada aluno irá gerir durante toda a actividade.

3. Baralhar e simplesmente explicar a função das cartas selvagens no jogo: inundações, incêndios, 
deslizamentos de terras, ondas de calor e nada acontece. Os wild cards são auto-explicativos, mas os 
efeitos dos wild cards podem ser verificados no livro de regras. O efeito de joker deve ser resolvido 
pela ordem de jogo (de A1-A5, B1-B5,...E1- E5);

4. Clarificar a mecânica de base do jogo. Este é um jogo baseado em 6 voltas e a ordem de jogo é determinada 
pelas cartas coordenadas dadas acima (de A1-A5, B1-B5,...E1-E5). Uma jogada termina quando todos 
os participantes (de 1 a 25) tiverem feito a sua jogada (não fazer nada também é considerado uma 
jogada, mas deve ser declarado). No início de cada jogada, à excepção da primeira jogada, é desenhado 
e revelado um wild card, sendo aplicado o seu efeito neste momento; 

5. Movimentos do jogador. Em cada jogada todos os participantes podem (ou não) melhorar/alterar o seu 
azulejo. Cada jogada não deve demorar mais de 2 minutos; no início cada jogador tem a oportunidade 
de apanhar um máximo de 5 peças LEGO do caixote do lixo de peças. Na transição para o turno 3 podem 
apanhar mais 5, e na transição para o turno 5 podem apanhar mais 10. No final, todos os participantes 
podem ter até 20 peças LEGO. O monitor deve fornecer 30 segundos para a recolha gratuita do caixote 
do lixo.

6. Demonstrar uma melhoria/mudança de azulejo: escolher um azulejo aleatório e explicar 
como os estudantes podem reorganizá-lo, com cada melhoria feita a um azulejo com LEGOs. 
Por outras palavras, o monitor explica a forma como os estudantes podem substituir os 
LEGOs que estão no azulejo por aqueles que têm disponíveis. Os riscos de ter alojamentos ou 
outras construções em certos locais (colinas íngremes ou rios próximos) também devem ser 
explicados, relacionando isto com a explicação dos wild cards feitos anteriormente (se foi feito).  
-> O objectivo deste jogo reside em fazer com que os estudantes compreendam e estejam conscientes 
dos perigos de ter monoculturas, construindo em colinas íngremes e rios próximos - pelo que o seu 
processo de pensamento, bem como a estratégia de jogo, devem mudar durante a actividade.

7. Determinar o vencedor. No final de 6 voltas: O(s) vencedor(es) é(são) o(s) jogador(es) que sofreu 
menos efeitos com as cartas wild cards. O monitor deve tomar nota de quantas vezes os participantes 
sofreram baixas ao preencher a «Tabela de Baixas».

8. Perguntas e respostas Início do jogo.
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Avaliação
A avaliação deve ser feita através da avaliação 
da diferença entre dois momentos de jogo. Os 
monitores devem tirar uma fotografia na quinta 
volta e uma fotografia final - do topo - de todo 
o tabuleiro. As diferenças em cada construção 
devem ser representativas das mudanças feitas 
no processo de pensamento de cada participante 
durante o jogo. No final, o monitor deve também 
certificar-se de que os alunos/alunos absorveram 
os termos alvo, questionando oralmente o grupo.  

Dicas
• Para monitores/professores principiantes, é 

recomendado começar com alguns estudantes 

(máximo de 10) para pilotar o jogo;

• Se a idade estiver entre 6 e 8 anos, o jogo deve 

ser simplificado, com o monitor a indicar tudo o 

que aconteceria para cada escolha em todos os 

momentos do jogo;

• Verificar se as instalações da escola têm o 

espaço e as condições necessárias para levar a 

cabo a actividade;

• O professor deve assegurar que todos os 

alunos participem, permaneçam concentrados 

e motivados, apoiando as crianças que têm 

mais dificuldade em realizar as tarefas;

• No final, o monitor deve recolher, do professor, 

a análise do workshop e os resultados dos 

conhecimentos partilhados com os alunos
 

Material 

• Conjunto impresso em 3D compatível com a 
LEGO, disposto de forma aleatória

• 1 tapete de papelão 60x60cm com 50x50cm 
de grelha com números impressos de A-E a 1-5

• 1 conjunto de 25 cartões de coordenadas (de 
A1-A5, B1-B5,...E1-E5)

• 1 conjunto de cartas selvagens (inundações, 
incêndios, deslizamentos de terras, secas, 
doenças e nada acontece)

•  Folha com a Tabela de Acidentes impressa
•  LEGAs peçasvariadas
• Folheto de progresso

Adaptação para mais de 10 crianças
Para mais de 10 crianças, o monitor só está presente para explicar o básico do jogo e para resolver 
problemas inerentes. 
 

Folhetos informativos

• Anexo 1: Livro de regras dos Wild Cards
• Anexo 2: Quadro de sinistralidade
• Anexo 3: Tapete de cartolina

Conclusão (10 minutos)

Verificar o estado final do projecto e tirar conclusões considerando os acontecimentos que aconteceram 
durante todo o jogo. Nesta altura, devem ser discutidas as formas como os jogadores poderiam ter jogado 
para evitar certas situações, ou os melhores movimentos que fizeram. 

A avaliação reside numa breve palestra sobre os conceitos que os estudantes aprenderam utilizando a 
inferência lógica e o método interrogativo. É também necessária uma fotografia para servir de comparação 
com a sessão seguinte. 

Limpar, arrumar e fechar.
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Módulo 2 // Actividade 2 // Anexo 1: Livro de regras dos 
Guia de Wildcards

Algumas notas anteriores:

• Os wildcards são um efeito aleatório que pode (ou não) afectar o aluno no jogo. O baralho de 
wildcards, contendo pelo menos 3 wildcards de cada tipo, deve ser baralhado no início de cada 
jogo e depois colocado no lado esquerdo do tabuleiro de jogo.

• Os wildcards devem ser sorteados no início de cada ronda, com excepção da ronda 1.
• Cada ronda que passa, o monitor deve tomar nota, na Mesa de Acidentes, verificando com um 

X, se o aluno sofreu, ou não, um acidente.

Efeitos de wildcards:

Nada acontece: Nada acontece realmente desta vez.

Inundações: Os estudantes que têm azulejos em cada lado do rio* (primeira margem) sofrem baixas, 
e devem remover todos os edifícios na área afectada (ou seja, o rio vai entre eles). Este cartão afecta 
apenas as construções e não as árvores.

Incêndios: Os estudantes que tenham 2 ou mais árvores da mesma espécie (mesmo modelo LEGO) terão 
essas árvores destruídas e removidas, sofrendo uma baixa.

Doenças: Este cartão só tem efeito se houver menos de 15 árvores em jogo, e afecta toda a gente, sendo 
falecido uma vez

Deslizamentos de terras: Estudantes que tenham casas, ou outros edifícios, em colinas ou no fundo de 
colinas, terão de as destruir. Se houver pelo menos uma árvore na colina, o azulejo não será afectado por 
este cartão.

Secas: O chapéu de azulejo não tem árvores é afectado.

Ligações úteis/leitura adicional
Artigos:
• «Caraterização da Fragmentação Florestal e Espalhamento Urbano Utilizando as Imagens de Landsat 

Sequencial do Tempo»
•  «Monitorização, causas e consequências da expansão urbana em Al-Bayda, Líbia»

Videogames:
• Cidades Skylines 
• Tropico 6 
• Besiege 

Boardgames:
• The Settlers of Catan
• Game of Thrones the Board Game
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MÓDULO 2: 
Árvores e Florestas
ACTIVIDADE 3: O seu Jardim de Infância 
Verde
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Tópico
O planeamento urbano sustentável deve ter 
em conta a importância das árvores de rua, 
a preservação dos corredores ecológicos e a 
funcionalidade ecológica tanto da cidade como dos 
seus arredores.

Antecedentes: As árvores de rua são conhecidas 
pelos seus muitos benefícios para as pessoas, a vida 
selvagem e o ambiente nas cidades. As árvores de 
rua afectam-nos de muitas formas positivas: Elas 
criam sombra nos dias quentes de Verão, transpiram 
e dão vapor de água das suas folhas, criando um 

efeito refrescante, são bonitas de se ver e oferecem 
espaços recreativos, protegem-nos de carros na 
estrada, de tempestades e inundações, e oferecem 
casas para muitas espécies mais pequenas (insectos, 
esquilos, pássaros). Nesta actividade, os alunos 
aprenderão sobre planeamento urbano, corredores 
ecológicos e árvores urbanas e tomarão consciência 
da importância ecológica da vegetação no contexto 
urbano, bem como dos vários benefícios «humanos» 
proporcionados pela ecologização da cidade.

Resultados da aprendizagem

No final desta actividade, os alunos/participantes deverão ser capazes de:  

• Compreender a importância dos serviços de regulação nas cidades.
• Desenvolver capacidades de argumentação e construção.
• Criar alternativas de construção e planeamento na organização urbana.
• Descubra os serviços ecossistémicos prestados pelos corredores verdes, tais como a redução 

da poluição atmosférica e sonora.
• Reconhecer como as áreas verdes naturais bem cuidadas podem ajudar a melhorar a qualidade 

de vida nas cidades.

Actividade de construção

Aprendizagem baseada 
no jogo 
Game-based learning

6 - 10 anos
Para crianças mais velhas 
(até 14 anos), consulte 
a secção «Adaptação 
para +10 crianças» no 
final deste Plano de 
Actividades

Idades alvo Tipo de 

Teaching methodsDuração

About 180 minutes
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Entrega da actividade (90 minutos)

1. Peça aos estudantes para construírem juntos (15 min) o seu modelo perfeito de cidade.
2. Pedir a vários estudantes que expliquem o que construíram e o objectivo das construções. 
3. Dar aos estudantes uma mascote de árvore/shrub (eles têm de lhe dar um nome), e pedir-lhes que a 

incorporem na sua cidade de sonho. 
4. Pedir aos estudantes para explicar como incorporaram a sua mascote e porque pensam que é importante 

integrá-los na cidade. 
5. Explicar a importância da conectividade entre as zonas naturais e verdes da cidade. 
6. Demonstrar acções de planeamento que podem ser realizadas para promover a conectividade 

ecológica, tais como a construção e plantação de corredores verdes (por favor encontrar exemplos nos 
links úteis abaixo). 

7. Explicar de forma simples a importância de um ordenamento territorial sustentável, deixando espaço 
para a natureza e conectividade antes da construção (por favor, encontrar exemplos de soluções actuais 
para o planeamento urbano relativamente a corredores verdes nos links úteis abaixo). 

8. Mostrar alguns bons exemplos de estruturas verdes construídas para fornecer serviços úteis, tais como 
redução do ruído, filtragem do ar, purificação da água (exemplos nos links abaixo).

9. Incentivar a discussão sobre questões antropogénicas relacionadas com cidades sem áreas verdes 
(gestão da água, poluição sonora e atmosférica, questões de saúde, perda de biodiversidade), e prestar 
atenção às reacções dos estudantes às pressões humanas sobre o ambiente, no planeamento urbano 
(destruição de áreas verdes, impermeabilização de solos, perda de paisagem, etc.).

10. Permitir um bom momento para a construção e reflexão. Pedir aos estudantes para construírem 
corredores verdes à volta ou ao longo dos modelos (isto deve acontecer sobretudo no modelo urbano 
conhecido), tendo em mente as discussões e conceitos anteriores.

Preparação da actividade

Directrizes

Preparar os materiais e o espaço para a actividade e trazer um 
grande conjunto de peças LEGO.

Introdução (10 minutos)

• Explicar os objectivos da sessão (tema) - «Ligações verdes».
• Diagnosticar os conhecimentos dos estudantes sobre as matérias, tais como corredores verdes e os 

serviços que estes podem prestar num contexto de planeamento urbano.

Através do jogo seguinte, esta actividade 
proporciona aos alunos conhecimentos sobre as 
consequências da expansão urbana:
1. Os alunos adquirirão conhecimentos sobre 

planeamento sustentável do território.
2. Os alunos tomarão consciência dos perigos de 

um mau ordenamento do território.
3. Através do jogo e da utilização das peças LEGO, 

os alunos reflectirão sobre soluções que ajudem 
a prevenir catástrofes.
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11. Ajuda no planeamento da conectividade verde e na reconstrução das zonas verdes das cidades.
12. Após as mudanças, deixar as crianças reflectir sobre a dificuldade (e os custos) de alterar uma cidade já 

construída, e os benefícios de construir, no início, já considerando a sustentabilidade.
13. Analisar o modelo e discutir a importância das melhorias feitas, de um ponto de vista de qualidade de 

vida.

Conclusão (10 mins)
• Síntese dos temas fundamentais abrangidos pela actividade.
• Diagnosticar os conhecimentos adquiridos pelos estudantes. 
• Esclarecimento de dúvidas.
• Limpar e organizar a sala, deixando-a como estava antes da actividade (os estudantes podem 

ajudar!).
• Encerramento.

Avaliação 
• Validação da funcionalidade dos corredores verdes sugeridos.
• Obter três respostas correctas na avaliação dos conhecimentos que foram assimilados pelos 

estudantes, no final da actividade.

Dicas
• Verificar se as instalações da escola têm 

o espaço e as condições necessárias para 
levar a cabo a actividade.

•  Assegurar que todos os estudantes 
participem, permaneçam concentrados e 
motivados.

•  Apoiar as crianças que têm mais 
dificuldades na execução das tarefas.

• No final, recolher a análise da oficina e os 
resultados da actividade.

• Peças LEGO

Material

Adaptação para +10 
crianças 
• Aumentar o desafio e a dificuldade das áreas 

modelo a construir, trazendo situações mais 
complexas para resolver no bairro urbano.



55

Ligações úteis/leitura adicional

«Medellín Green Corridors»:
https://www.youtube.com/watch?v=Kv0m2MSIo2s

«New York City’s Green Revolution»:
https://www.youtube.com/watch?v=Bfj75Wi87tg 

«China’s GREEN Corridors - URBAN LANDSCAPING» :
https://www.youtube.com/watch?v=XoiMHSMLKC8

“Green Corridor in Sao Paulo—a Gray City Going Green»:
https://www.youtube.com/watch?v=217wFk0FZyY

Figure: «Ecosystem-services provided by green and blue infrastructure»:
https://www.researchgate.net/figure/Ecosystem-services-provided-by-green-and-blue-infrastructure-
a-regulation-of_fig1_348592833 

«What is an urban forest?»:
https://cities4forests.com/lg-urban-forests/what-is-an-urban-forest/ 

«Urban Forests and Trees: a reference book»:
https://www.researchgate.net/publication/267330299_Urban_Forests_and_Trees_a_reference_book 

«The magic of urban trees»:
https://www.cnu.org/publicsquare/2020/08/10/magic-urban-trees

«The role of green corridors for wildlife conservation in urban landscape: A literature review»:
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/18/1/012093 

«Green Corridors – Essential urban walking and natural infrastructure»:
https://naturalwalkingcities.com/green-corridors-essential-urban-walking-and-natural-infrastructure/ 

«Green spaces and corridors in urban areas»:
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/green-spaces-and-corridors-in-
urban-areas
 
«Green corridors, how to take care of the environment in cities?»:
https://www.iberdrola.com/sustainability/green-corridor 

«Urban green networks, corridors and linkages»:
https://www.forestresearch.gov.uk/tools-and-resources/fthr/urban-regeneration-and-greenspace-
partnership/greenspace-in-practice/planning-integrated-landscapes/urban-green-networks-corridors-
and-linkages/ 
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MÓDULO 3: 
Mobilidade Urbana, 
Benefícios para a Saúde da 
Ecologia Urbana e Conexão 
Homem-Natureza
ACTIVIDADE 1: Garagem Comunitária
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Tópico
À medida que as cidades interiores se transformam 
num ambiente menos dependente do automóvel, 
as infra-estruturas que actualmente se dedicam 
aos automóveis estarão disponíveis para outras 
utilizações. Esta actividade pretende encorajar os 
estudantes a pensar na cidade como um espaço 
de oportunidades aberto e a imaginar ambientes 
urbanos mais agradáveis e mais saudáveis que 
facilitem a ligação entre as pessoas.

Antecedentes: Os lugares de estacionamento 
ocupam uma parte maciça do espaço no nosso 
ambiente urbano. Praticamente todas as ruas 
estão repletas de carros estacionados em um 
ou ambos os lados. Estacionamentos e garagens 
de estacionamento podem ser ocupados por 
compradores à tarde ou aos sábados, mas 
normalmente estão vazios se as lojas e escritórios 
estiverem fechados. O estacionamento fácil e por 
vezes até gratuito no centro da cidade torna ainda 
mais difícil motivar os utilizadores de automóveis 
a mudar para os transportes públicos. Nos Estados 

Unidos existem 500 milhões de lugares de 
estacionamento para 326 milhões de cidadãos!
Se olharmos em frente e considerarmos um futuro 
que tenha conseguido transformar a dependência 
do automóvel em mobilidade amiga do clima, o 
que fazemos com as relíquias da automobilidade 
motorizada individual? Isto não é hipotético. A 
forma mais amiga do clima para criar espaço na 
cidade é utilizar as estruturas existentes e os 
arquitectos estão bem conscientes disso: https://
www. archdaily.com/899598/transforming-the-
parking- garages-of-today-in-to-the-housing-
of-tomorrow. Para mais inspiração, encontrar 
imagens no Anexo 1.

A garagem com vários andares é uma estrutura 
que pode ser encontrada em qualquer centro da 
cidade. Ao mesmo tempo, pode servir de tela em 
branco para a imaginação 3D dos alunos, se todos 
os carros forem removidos desta estrutura e se 
abrirem espaço para as necessidades das crianças.

Resultados da aprendizagem

No final desta actividade, os alunos/participantes deverão ser capazes de:

•    Reflectir sobre a quantidade de espaço urbano que serve a infra-estrutura automóvel.
•    Avaliar como o seu ambiente urbano serve as suas próprias necessidades.
•   Reflectir sobre como outros objectivos do espaço público urbano poderiam ser melhorados 

retirando espaço aos carros.
•    Reflectir sobre o que eles querem experimentar nas cidades.
•    Expressar através do edifício modelo como querem que o espaço da cidade se transforme 

às suas necessidades.

Aprendizagem baseada no 
local 
Viagem de campo 
alternativamente activa 
/ jogo de movimento 
Exploração com base na 
arte / Gravação visual
Construção de modelos

Inquérito centrado no aluno 
Aprendizagem baseada no jogo

6 - 10 anos
Para crianças mais velhas 
(até 14 anos), consultar 
a secção «Adaptação 
para +10 crianças» no 
final deste Plano de 
Actividades.

Idades alvo Tipo de actividade

Métodos de ensinoDuração
2 horas ou mais
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Passo 1 (30-45 minutos):
O objectivo do passo 1 é encorajar os alunos a reflectir sobre quais os aspectos da cidade que os servem 
e quais os aspectos que não são amigos das crianças. No final do primeiro passo, deve haver uma colecção 
visual do que os alunos apreciam nas cidades e do que querem mais.
Dependendo do contexto da sua sala de aula, isto pode acontecer...
            a) ... através de uma visita de estudo ao centro da cidade ou aos arredores urbanos da escola. Os 
alunos registam com imagens, o que gostam e o que não gostam. Fotografam pontos com uma moldura de 
cartão vermelho para não gostar e uma moldura de cartão verde para gostar. Ao mesmo tempo, recolhem 
ideias sobre o que mais gostariam de experimentar na cidade. Isto poderia também incluir uma visita a uma 
garagem de estacionamento real, onde as crianças dificilmente se podem deslocar sem correrem perigo.
            b) ... através de uma colagem com imagens da sua cidade. Os alunos manipulam os quadros com 
pintura, colagem e comentários que explicam o seu trabalho. Depois apresentam as suas colagens/pinturas 
aos seus pares e o professor recolhe no quadro coisas que os alunos perdem na sua cidade.
... através de desenhos ou fotografias que os alunos preparam como trabalhos de casa. Pede-se aos alunos 
que façam um desenho ou tirem fotografias de coisas que gostam ou não gostam na cidade.

Passo 2 (pelo menos 20 minutos): 
O objectivo do segundo passo é experimentar fisicamente as dimensões de um carro de estacionamento 
em relação a uma criança/ pessoa. Isto poderia ser feito em grupos ou com toda a classe:
    1. Descobrir quanto espaço ocupa um carro estacionado. Qual é o comprimento de um carro normal e 
qual a sua largura? Quanto tempo e largura é um lugar de estacionamento para um carro? Se os alunos 
precisarem de mais instruções (como contar os seus passos ou encontrar um pau para o medir), o professor 
deve fornecer ajuda. Isto pode ser realizado no lugar de estacionamento da escola. Se tiver tempo 
suficiente, poderá também deixar os alunos estimar previamente o tamanho de um carro e de um lugar de 
estacionamento, deixando-os gravar as dimensões estimadas no chão da sala de aula.
    2. Cada grupo / toda a classe marca o tamanho de um lugar de estacionamento no chão com fita adesiva. 
Se a sala de aula for demasiado pequena, o que é provável que aconteça se estiver a fazê-lo em grupos, vá 
para fora para o pátio da escola e use giz.

Através de três passos, os alunos são 
encorajados a reflectir sobre a convivialidade 
das cidades, avaliar as práticas actuais de 
construção e criar uma visão para uma cidade 
sustentável transformada:

Directrizes

1.

2. 

3. 

Os alunos exploram o que gostam e não 
gostam nas cidades e o que lhes faz falta 
no espaço urbano.
Os alunos exploram a forma como 
o espaço urbano actualmente é 
predominantemente moldado através 
da infra-estrutura automóvel.
Os alunos redesenham o espaço da 
cidade, transformando um parque 
de estacionamento num espaço 
comunitário.
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    3. Para os próximos grupos de tarefas podem trabalhar em conjunto e utilizar adereços (cadeiras, paus, 
etc.) que podem encontrar na sala de aula / pátio da escola. Quantas pessoas podem caber num lugar de 
estacionamento de pé? Fazer de conta que o parque de estacionamento

spot é um autocarro - quantas pessoas poderiam sentar-se no autocarro? Finja que o lugar de 
estacionamento é o quarto de uma criança (Poderia usar cadeiras para montar o mobiliário). No final, dá a 
cada grupo/classe a tarefa de chegar a acordo sobre uma das coisas que gostaria de fazer na cidade como 
(brainstormed acima) e jogá-la no seu lugar.

Passo 3 (60 minutos):
O professor prepara um modelo de parque de estacionamento simples com a LEGO (ver Anexo 2). Esta 
deve ser dividida em segmentos verticais (número dependendo do número de grupos que irá formar). Cada 
grupo recebe então um dos segmentos e tem pelo menos 40 minutos para o transformar. O professor pede 
aos alunos que imaginem que este parque de estacionamento se encontrava no centro da sua cidade e que 
possam fazer o que quiserem com o espaço. Cada grupo recebe peças LEGO suficientes para transformar 
o seu segmento. O professor deve monitorizar e também apoiar, apontando as ideias que recolheram no 
primeiro passo. O professor também pode ajudar, explicando quanto espaço têm de inventar: «Lembrem-
se, não podíamos colocar três carros na nossa sala de aula, por isso este é o tamanho da nossa sala de aula», 
etc. No final da aula, os alunos juntam os seus segmentos e reúnem-se à volta da garagem comunitária 
completa. Cada grupo pode partilhar as suas ideias construídas e os alunos podem apontar o que gostam 
no trabalho dos seus pares.

Em alternativa, se não houver tempo suficiente para os professores prepararem uma garagem de 
estacionamento, os pares de alunos poderiam também trabalhar num modelo LEGO de um único lugar de 
estacionamento (poderiam ser utilizados painéis LEGO de 6x16 pinos para isso, o que em escala equivale 
a um lugar de estacionamento de cerca de 2,20m x 5,70m). No final, poderia colocá-los todos em fila, tirar 
uma fotografia e fotografá-los numa rua real da sua cidade.

Avaliação
Como no passo 3 da actividade, os alunos são 
relativamente livres de desenvolver o que quiserem, 
mas é necessário que o professor acompanhe o 
progresso. O professor pode orientar os alunos 
através de perguntas relacionadas com os resultados 
das etapas 1 e 2, para que os alunos tenham em conta 
as perspectivas dos seus pares.
Nesta actividade, os alunos são os melhores juízes da 
amabilidade das ideias uns dos outros, por isso dêem 
tempo no final da aula para a avaliação pelos pares. 
Apontar, no entanto, que não existe uma solução 
certa ou errada e um espaço comunitário animado 
beneficia de múltiplas perspectivas e da riqueza de 
diferentes ideias.
Se os modelos LEGO construídos o permitirem, 
também se pode apontar vários parâmetros de 
cidades sustentáveis, como explicado no currículo, 
como a gestão de águas pluviais através de telhados 
verdes ou muros verdes para arrefecer edifícios.

Dicas
• Se não tiver muitos peças verdes LEGO que 

representem vegetação, poderá também 
encorajar os alunos a complementar a sua 
LEGO com materiais naturais, a fim de 
incorporar o espaço verde na sua visão.

• Aproveite a oportunidade, se puder, e ligue 
esta actividade a uma situação da vida real: 
A escola quer transformar o seu lugar de 
estacionamento? Tente replicar a situação 
no modelo! Há uma garagem ou um lugar de 
estacionamento na sua cidade cuja utilização 
futura não é clara? Escolha essa em particular!

• Pode utilizar os modelos dos alunos para 
organizar uma exposição. Os aprendentes 
podem ser os especialistas para explicar os 
seus modelos e mostrar como satisfazem 
as suas expectativas do espaço urbano. 
Convidar a comunidade escolar e também as 
partes interessadas se os ambientes da vida 
real estiverem a ser transformados (ver dica 
acima).
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Material
             
Anexo 1:  Imagens como inspiração para
lugar de estacionamento transformado.
Anexo 2: Instruções para professores sobre 
como construir uma simples estrutura de 
garagem de estacionamento.

• Pelo menos uma câmara / telemóvel
• Por câmara um conjunto de fotografias em 

cartão quadros em vermelho e verde (DIN 
A3)

• Fita ou giz para marcar as dimensões de um 
lugar de estacionamento no chão

• Segmentos preparados de estacionamento 
LEGO, um lote de peças LEGO

Adaptação para mais de 10 crianças 

Para o passo 1: Cada aprendiz recebe um mapa da cidade ou do bairro em que vive. Eles marcam 
os locais da cidade de que gostam e os locais de que não gostam. Apresentam os seus mapas em grupos e 
fazem uma tempestade de ideias sobre o que lhes faz falta na cidade. Também podem digitalizar todos os 
mapas e usar um programa de edição de imagem para criar uma imagem estratificada de todos os mapas 
combinados. Desta forma, obtém-se um mapa colectivo dos locais favoritos e menos favoritos da classe.

Para a etapa 2: Utilizar a matemática para ilustrar a relação dos seres humanos com os automóveis. 
Por exemplo, deixe os alunos calcular quantos metros quadrados um carro necessita para estacionar e qual 
é o espaço médio de vida dos alunos. Outra ideia para incorporar a matemática é deixar os aprendentes 
calcular a escala dos modelos LEGO: Quão grande é um lugar de estacionamento na escala LEGO. Usar 
uma figura LEGO como referência. Quantos carros poderiam estacionar no modelo?

Cidade, sala de aula, pátio da escola, parque de estacionamento

Espaços alternativos

Ligações úteis/ Outras Leituras
Transformação do andar superior de um parque de estacionamento hospitalar de Houston num 
jardim Zen para os seus pacientes:
https://inhabitat.com/intexure-architects-transform-parking-garage-into-a-rooftop-zen-
garden/greenbriar-rooftop-garden-1/

Transformação de um parque de estacionamento num espaço público para a comunidade:
https://www.shareable.net/interviewed-david-bollier-on-patterns-of-commoning/

Apenas para leitores alemães: Transformação de garagens de estacionamento em espaço vital:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/bauboom-klimafolgen-101.html

Folhetos informativos 
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Módulo 3 // Actividade 1 // Anexo 1: Estacionamentos clássicos:

Sources: 
Red parking garage by Jeramey Jannene on flickr.com
Insight the parking deck by liebeslakritze on flickr.com
Endless Garage by Eric Kilby on flickr.com
1111 Parking Garage by Phillip Pesar on flickr.com

Folhetos informativos 
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Lugar de estacionamento transformado

Dia de Estacionamento em 
Leipzig, Alemanha:
Uma vez por ano, todos 
podem ocupar um lugar de 
estacionamento por um dia e 
utilizá-lo como quiserem.

Source: Ökolöwe – Umweltbund 
Leipzig e.V.

O Spot 4MKE em Milwaukee, EUA:
O parque de estacionamento foi transformado num centro comunitário
Source: Courtesy of Project for Public Spaces
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Greenbriar Rooftop Garden, Houston, US: 
Transformation of a hospital parking garage rooftop 
into a garden for its patients

Alternative uses of rooftop spaces:
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CopenHill by BIG Architects: 
A Copenhagen waste 
incineration plant 
simultaneously serves as a 
center for urban mountain 
sport.

Source: Skiing in Amager Bakke, 
Copenhagen by Kallerna on 
Wikimedia Commons

Ostergro community garden, 
Copenhagen, Denmark

Source: Simon Krabbe

Camping on a rooftop in 
the Warehouse District of 
Minneapolis, Minnesota

Source: Bradleypjohnson on Flickr
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• Construir uma estrutura simples que possa ser transformada pelos alunos.
• Ficar neutro como cinzento, bege, branco e preto para imitar o aspecto do betão.
• A escala LEGO é de cerca de 1:42 (1cm no modelo LEGO são 42cm na realidade).
• A altura de 8 peças LEGO equivale a cerca de 3,20m de altura de tecto.
• Construir em segmentos, para que os alunos possam trabalhar em grupo.

• Se puder, inclua detalhes como corrimões e descidas.
• Uma maneira fácil de o fazer é utilizar placas LEGO mais pequenas e ligá-las ao chão com dobradiças 

flexíveis.

Módulo 3 // Actividade 1 // Anexo 2:
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• Uma boa maneira de ilustrar a escala (1:42) é marcar alguns lugares de estacionamento.
• Com a escala LEGO, o adulto na fotografia teria uma altura de cerca de 1,80m e a criança
        1,55m
• Um lugar de estacionamento no modelo é de 7 x 14 tachas, o que equivale aproximadamente ao 

tamanho mínimo de um lugar de estacionamento de 2,50m x 5m.

• Se não dispõe dos recursos da LEGO para construir uma garagem de estacionamento completa, pode 
utilizar outros materiais.

• Uma boa forma de imitar as colunas é reutilizar os papéis das casas de banho.. 
• Para os pisos de estacionamento também se poderia usar cartão firme e deixar os alunos construírem 

as suas ideias em pequenas placas LEGO e mandar fixá-las no cartão com fita adesiva de dupla face.
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MÓDULO 3: 
Mobilidade Urbana, 
Benefícios para a Saúde da 
Ecologia Urbana
e Ligação Humano-Natureza
ACTIVIDADE 2: O seu caminho para a escola
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Tópico
Como é que os alunos chegam à escola? 
Especialmente nos primeiros anos de escolaridade, 
geralmente não cabe às crianças decidir como 
chegar à escola. O modo de transporte é escolhido 
pelos pais e está sujeito a várias considerações que 
são em parte pragmáticas e em parte habituais. 
Mas como essas decisões são consequentes para as 
vidas das crianças, queremos encorajar os alunos 
a reflectir esses modos e avaliá-los em função das 
suas próprias necessidades.
A investigação tem demonstrado (ver mais 
leituras) que as crianças que vão a pé para a escola 
ou levam a bicicleta têm experiências muito mais 
ricas do que as crianças que são levadas à escola 
de carro. Isto tornou-se óbvio quando as crianças, 
como parte do estudo, foram convidadas a 
desenhar o seu caminho para a escola: As crianças 
que caminharam ou andaram de bicicleta até à 
escola lembraram-se de uma grande variedade 
de detalhes, incluindo a vida vegetal e animal ao 
longo do percurso, enquanto que as crianças que 
receberam boleia se lembravam sobretudo da 
infra-estrutura automóvel, como semáforos e 
estradas.

Para além da experiência ser mais rica, chegar 
à escola sem carro também tem muitos outros 
benefícios, por exemplo:
• As crianças estabelecem uma ligação com o seu 
ambiente urbano.
• Eles treinam a sua orientação e as suas 
competências para interagir com o tráfego em 
segurança.
• O movimento regular ao ar livre melhora a saúde 
e a aptidão física, bem como a capacidade de 
concentração.

Esta actividade anima os alunos a reverem o seu 
próprio caminho para a escola. Dependendo 
de como chegam à escola, haverá uma série de 
actividades para reflectir sobre como melhorar 
esta rotina através da transformação do ambiente, 
melhores infra-estruturas de transporte público, 
mais experiências multisensuais e um cenário que 
permita uma maior interacção social.

Aprendizagem baseada no 

local
Viagem de campo 
alternativamente activa / jogo 

de movimento
Exploração baseada na arte / 

Visual
Gravação
Construção de modelos

Inquérito centrado no aluno 
Aprendizagem baseada no jogo

6 - 10 anos
Para crianças mais velhas 
(até 14 anos), consultar a 
secção «Adaptação para 
+10 crianças» no final deste 
Plano de Actividades.

Idades alvo Tipo de actividade

Métodos de ensinoDuração
2 horas ou mais

Resultados da aprendizagem

No final desta actividade, os alunos/participantes deverão ser capazes de: 

• Reflectir sobre a sua própria forma de chegar à escola
• Avaliar o que gostam no seu caminho para a escola e o que não gostam
• Exprimem a sua visão através da construção do modelo LEGO
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Passo 1 (30 minutos ou mais):
O primeiro passo da actividade visa encorajar os alunos a reflectir sobre a forma como chegam à escola. 
Dependendo do contexto da sua escola, poderá consegui-lo através de uma das seguintes formas:
    a) Os alunos são convidados individualmente a desenhar o seu caminho para a escola. Isto também pode 
ser feito como um trabalho de casa na preparação da sessão. O professor pede aos alunos que apresentem 
o seu desenho e faz perguntas como «Que parte gostas mais sobre o teu caminho para a escola?», «Por que 
meio de transporte chegas à escola?», «Que parte é aborrecida? Porquê?», «Que parte parece perigosa? 
Porquê?», «Quem encontras no teu caminho para a escola?», etc.
    b) Alternativamente, os professores podem também levar os seus alunos para fora para explorar 
o quarteirão de rua à volta da escola. Os alunos podem indicar lugares especiais ou partilhar situações 
que tenham vivido. Para registar os resultados, a turma pode utilizar a técnica de registo visual descrita 
para Act. 1. Para os alunos mais velhos, o professor pode também fornecer um mapa simples do bloco (de 
preferência em A2 ou A1) e marcar os locais com cores, símbolos ou emojis. No entanto, tenha em atenção 
que a leitura de mapas pode revelar-se difícil para os alunos mais jovens.
    c) Para obter uma nova perspectiva, que é muitas vezes um grande ponto de entrada para a criatividade, os 
alunos poderiam, como trabalho em casa, entrevistar os seus pais sobre como chegaram à escola e depois 
visualizar isto através de um desenho. Se a escola tiver uma parceria com outra escola no estrangeiro, os 
alunos poderão também ser convidados a partilhar o seu caminho para a escola. Isto abre a mente sobre 
diferentes opções de chegar à escola. Talvez um pai tivesse de atravessar um riacho para chegar à escola ou 
um aluno de uma escola parceira apanha sempre vários outros alunos no seu caminho para a escola.

Passo 2 (20 minutos):
De volta à sala de aula reúnem-se à volta dos desenhos / fotografias / mapas e debatem-se sobre o que mais 
gostariam de fazer no seu caminho para a escola. Que actividades gostariam de poder fazer (por exemplo, 
andar de skate, brincar)? O que gostariam de cheirar no seu caminho para a escola? Quem gostariam de 
conhecer no caminho para a escola? O que gostariam de ouvir? O que gostariam de descobrir? Que animais 
gostariam de ver? Que plantas gostariam de ver? Como deve ser o terreno? Como é que gostariam que fosse 
a sua paragem de autocarro? Como é que gostariam que as suas paragens de bicicleta tivessem o aspecto 
que teriam? Com quem querem partilhar o seu caminho para a escola? Com quem querem partilhar o seu 
caminho para a escola?
Com cada contribuição, os alunos desenham um ícone num cartaz/no quadro, de modo que acabamos com 

uma colecção de aspectos de como os alunos gostariam que fosse o seu caminho para a escola.

Através de três passos, os alunos são encorajados 
a reflectir sobre o seu próprio caminho para 
a escola, a explorar formas alternativas e a 
conceber uma infra-estrutura urbana para o 
movimento independente:

Directrizes

1.

2. 

3. 

Os alunos reflectem sobre o seu próprio 
caminho para a escola.
Os alunos desenvolvem ideias sobre como 
melhorar o seu caminho para a escola.
Os aprendizes transformam um modelo 
de rua de acordo com as suas descobertas 
anteriores.
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Avaliação
Na etapa 3, o professor deve monitorizar o 
progresso dos alunos e orientar as suas criações, 
apontando-lhes as suas conclusões das etapas 
1 e 2, para que os alunos tenham também em 
conta as perspectivas dos seus pares. Dar tempo, 
no final da aula, para a avaliação pelos pares. A 
questão principal aqui pode ser se os aprendentes 
sentem que o modelo construído encorajaria o seu 
movimento independente no espaço público.
Se os modelos LEGO construídos o permitirem, 
também se pode apontar vários parâmetros de 
cidades sustentáveis, como explicado no currículo, 
como corredores para migração de animais ou 
árvores de rua para arrefecer as temperaturas nas 
cidades.
O professor deve também consultar as conclusões 
da turma do passo 1 e do passo 2 para ver se os 
modelos construídos consideram as próprias 
exigências dos alunos. Neste ponto, o professor 
pode também salientar que as expectativas das 
diferentes pessoas podem também diferir muito, 
pelo que um bom desenho urbano é sempre um 
desenho polivalente. Uma rampa que pode servir 
a alguém para se mover numa cadeira de rodas 
também pode ser uma rampa de skate.

Passo 3 (60 minutos) :
Os alunos são então distribuídos em grupos. Cada grupo recebe uma secção de rua construída pela LEGO 
que se parece com uma rua típica em torno da escola. Isto pode ser fortemente adoptado para o ambiente 
real, mas também pode ser executado numa questão mais geral (ver Anexo 1). Pede-se aos alunos que 
transformem essa rua de acordo com as suas visões. O professor pode apoiar os grupos, apontando 
aspectos que foram mencionados anteriormente. No final da aula, os alunos reúnem os seus segmentos e 
reúnem-se à sua volta. Cada grupo pode partilhar as suas ideias construídas e os alunos podem apontar o 
que quiserem sobre o trabalho dos seus pares.

Dicas
• Muitas vezes existem situações 

específicas que complicam os movimentos 
independentes das crianças em torno da sua 
escola. Esta pode ser uma estrada principal 
com várias faixas que muitos alunos têm 
de atravessar ou uma faixa de bicicleta 
em falta no seu caminho para a escola. Se 
estiver consciente deste tipo de questões 
da vida real, é uma óptima ideia concentrar-
se nestas e deixar os alunos encontrarem 
soluções para essas situações específicas.

• Também pode utilizar esta actividade 
para introduzir o conceito de ‘autocarros 
escolares ambulantes’. Esta é uma óptima 
forma de aumentar a ligação social e de criar 
uma forma mais segura de chegar à escola. 
Para mais informações sobre este assunto, 
encontrará um link abaixo na secção Leitura 
Adicional..

• Os resultados construídos podem ser 
um grande início de conversa para uma 
conferência de pais e professores. Os 
resultados visuais emparelhados com o 
testemunho dos seus filhos sobre o seu 
caminho para a escola poderia fazê-los 
repensar as suas escolhas de mobilidade. 
Se os modelos dos alunos lidarem com uma 
questão da vida real, poderiam convidar os 
legisladores da cidade para uma exposição 
apresentando as soluções das crianças.

Material Handouts             
Anexo 1: Instruções para professores sobre 
como construir um modelo de rua simples da 
LEGO.
Anexo 2: Exemplos de Super-blocos em 
Barcelona como ruas transformadas amigas 
das crianças e dos peões.

• Possivelmente grande mapa dos arredores da 
escola (Din A2 ou A1)

•  Possivelmente quadros verdes e vermelhos, 
tal como descritos na Actividade 1

•  Câmara ou várias câmaras ou smartphones
•  Quadro branco ou cartaz
•  Modelo de rua da LEGO
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Adaptação para mais de 10 crianças
• As crianças mais velhas viajam frequentemente mais tempo para chegar à escola secundária. Por 

conseguinte, são frequentemente dependentes dos transportes públicos. Em vez de conceberem o seu 
caminho para a escola, os alunos poderiam avaliar e redesenhar os transportes públicos, seja a paragem 
de autocarro, a estação de metro ou os próprios veículos. Sendo a questão global: Como poderia o 
transporte público tornar-se mais atractivo e mais fácil para os jovens de todas as capacidades de 
serem utilizados independentemente?

• Para a etapa 2: Mais de 10 alunos poderiam visualizar o que gostariam de experimentar no seu 
caminho para a escola através do Comic Boarding. Esta é uma técnica em que se dá um modelo de 
banda desenhada vazio às crianças que é enquadrado com um painel inicial (em casa) e um painel de 
encerramento (chegando à escola) e os painéis intermediários são deixados em branco para os alunos 
preencherem. 

• O inquérito ficcional é uma técnica de desenho participativo colaborativo que também poderia ser 
aplicada no contexto da sala de aula para criar ideias inovadoras para o transporte público. O inquérito 
é colocado numa situação fictícia que requer que certos parâmetros sejam considerados ao criar 
uma visão de concepção. Por exemplo: Os estrangeiros aterram no seu bairro e são admitidos na sua 
escola. Os extraterrestres não têm olhos e a turma tem de conceber formas de chegar à escola em 
segurança. Através desta estratégia, os obstáculos da vida real e as soluções óbvias são contornados 
para benefício de abordagens mais visionárias.

Ambiente escolar ou sala de aula

Ligações úteis/leitura adicional
Rissotto, A. and Tonucci, F. (2002). Freedom of Movement and Environmental Knowledge in 
Elementary School Children. Journal of Environmental Psychology. March 2002 (22/1-2).

Starting a Walking School Bus: The Basics:
http://www.walkingschoolbus.org/WalkingSchoolBus_pdf.pdf
 

Espaços alternativos
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Módulo 3 // Actividade 2 // Anexo 1:

•  Construir uma rua em segmentos, para que diferentes grupos possam construir partes dela 
e depois juntá-las para ter um modelo de rua grande, seja a largura da rua ou meia rua, como 
se vê nos exemplos.                    

• Para referência, colocar um carro e definir peças de fascínio.                        

• Pode definir um edifício como «casa» e outro como «escola».            
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Módulo 3 // Actividade 2 // Anexo 2:

Superillas - Superblocos em Barcelona 
Fonte: Ajuntament de Barcelona
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MÓDULO 3: 
Mobilidade Urbana, Benefícios 
para a Saúde da Ecologia Urbana
e Ligação Humano-Natureza
ACTIVIDADE 3: O seu Jardim de Infância Verde
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Tópico
inquérito centrado no aluno, esta actividade atrai a atenção dos alunos para a forma como experimentam 
o mundo natural e os aspectos que gostam nele. Também avaliam os seus próprios pátios escolares de 
acordo com esses parâmetros e têm a oportunidade de criar um novo desenho que poderia aprofundar a 
sua ligação com o mundo natural e reforçar a sua identidade ecológica.

Aprendizagem com base no 

local Jogo de movimento de 

criança
Exploração baseada na arte / 

Visual
Gravação
Construção de modelos

Inquérito centrado no aluno 
Aprendizagem baseada no jogo

6 - 10 anos
Para crianças mais velhas 
(até 14 anos), consultar a 
secção «Adaptação para 
+10 crianças» no final deste 
Plano de Actividades.

Idades alvo Tipo de actividade

Métodos de ensinoDuração
120 minutos

Resultados da aprendizagem

No final desta actividade, os alunos/participantes deverão ser capazes de:

• Identificar como podem experimentar a natureza no seu ambiente próximo.
• Identificar como pode servir o seu bem-estar e proporcionar oportunidades para jogar.
• Avaliar o seu ambiente escolar para oportunidades de experimentar a natureza.
• Expressam a sua visão de um pátio escolar verde com o edifício modelo LEGO.

Através de três passos esta actividade dá aos alunos a oportunidade de explorar 
como o mundo natural pode enriquecer as suas experiências diárias:

Directrizes

1.

2. 

3. 

Os alunos exploram as facilidades que os seus actuais pátios escolares oferecem 
para fomentar a sua ligação com a natureza.
Os alunos exploram como as características naturais podem enriquecer a 
experiência das crianças no pátio da escola. 
Os alunos visualizam com o modelo LEGO a construção de um pátio de escola 
biofílica.
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Passo 1 (30 minutos):
Todos se reúnem no pátio da escola. Em grupos, os alunos 

são equipados com cartões de cores diferentes com 
perguntas sobre os mesmos (Anexo 1). Com as perguntas, 
os alunos exploram...

... que elementos dos habitats naturais o seu actual pátio 
escolar fornece.
... que aspectos do jogo com a natureza podem ser 
praticados no seu actual pátio escolar.
... de que forma o actual pátio da escola pode melhorar o 
bem-estar e a interacção social.

Pede-se aos alunos que apenas distribuam os cartões 
para os quais possam encontrar um lugar (Instrua-os a 
colocar pequenas pedras nos cartões, para que não voem 
para longe!). Quando todos terminam, toda a turma faz 
uma visita guiada ao pátio da escola e examina todos os 
locais onde os alunos deixaram os cartões. Os alunos 
podem mostrar como correm, o que descobrem, como se 
deitam no chão e olham para o céu, etc.

Passo 2 (30 minutos):
De volta à sala de aula que se reúnem ao redor do «Back in the classroom» (ou ao ar livre) o professor indica 
o que os alunos não acharam que poderiam encontrar nos seus pátios escolares, por exemplo, nenhum 
bom lugar para se esconderem. Cada grupo recebe então um desses aspectos e recebe material para fazer 
um desenho de colagem para este lugar (alternativamente um desenho ou uma combinação de ambos, 
dependendo das capacidades). Os alunos apresentam então o seu desenho dirigido pelo professor (por 
exemplo, local para se esconderem: E porque é que ninguém o pode ver lá? Quantas pessoas se podem 
esconder lá? Etc.).

Passo 3 (60 minutos):
 Após a apresentação das ideias de todos os alunos, é-lhes pedido que construam o seu pátio escolar de 
sonho em grupos. O professor pode fornecer modelos simples do pátio da escola de facto ou eles ficam 
com as pranchas da LEGO vazias, se isto for demasiado trabalho de preparação para o professor. Em 
ambos os casos, o professor deve andar por aí e apontar aspectos que foram discutidos anteriormente. 
A colecção visual da etapa 2 serve como um centro de ideias colectivo para os alunos. No final da aula, 
todos os aprendentes reúnem-se em torno de todos os modelos. Cada grupo pode partilhar as suas ideias 
construídas e os alunos podem apontar o que quiserem sobre o trabalho dos seus pares. Podem também 
fazer perguntas uns aos outros para obterem explicações sobre elementos específicos. O professor 
sublinha, no entanto, que não existe uma forma correcta ou melhor de o fazer, encorajando antes a 
elogiarem-se mutuamente sobre o que gostam no trabalho dos seus pares.

Avaliação
Na etapa 3, o professor deve monitorizar o progresso dos alunos e orientar as suas criações, apontando-
lhes as suas conclusões das etapas 1 e 2, para que os alunos tenham também em conta as perspectivas dos 
seus pares. Dar tempo, no final da aula, para a avaliação pelos pares. A questão principal aqui pode ser se 
os aprendentes sentem que o modelo construído irá proporcionar oportunidade para todos os aspectos da 
etapa 1.
Se os modelos LEGO construídos o permitirem, também se pode apontar vários parâmetros de espaço 
urbano sustentável, como explicado no currículo, como corredores para migração de animais ou árvores 
para arrefecer as temperaturas nas cidades.
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Dicas
• Se houver um local real no pátio da 

escola que esteja a ser renovado num 
futuro próximo, esta actividade é uma 
óptima forma de co-criação e de práticas 
participativas. Os modelos da LEGO 
podem ser um ponto de partida para 
uma discussão no seio da comunidade 
escolar.

• Para uma abordagem mais colaborativa, 
o pátio da escola pode também 
ser dividido em múltiplas secções 
representadas por pequenos quadros da 
LEGO. Cada grupo de alunos contribuirá 
então com uma parte do pátio escolar 
previsto e todo o modelo representará 
então um resultado colectivo.

Material

•  Anexo 1:  1 conjunto de cartas para cada 
grupo

•  Anexo 2: Modelo LEGO do pátio real da 
escola ou 1 quadro LEGO vazio por grupo 

• Anexo 3: Exemplos de pátios escolares 
verdes transformados

            
Anexo 1: Cartões de perguntas para a etapa 1 
da actividade. 

Adaptação para mais de 10 crianças
•  O foco da actividade acima descrita está centrado nas experiências individuais e nas exigências de
os alunos. Com os estudantes mais velhos também se poderia incluir outros aspectos nas questões do 
passo 1, que estão enraizados nas suas aulas de ciências e estão intimamente ligados a outros aspectos 
de uma infra-estrutura sustentável, como por exemplo: Onde pode a água ser absorvida após uma forte 
queda de chuva? Como podem os insectos migrar de uma extremidade do pátio da escola para a outra? Etc.

Ligações úteis/leitura adicional
The OASIS approach. OASIS schoolyards as a driver for Healthier & Cohesive Neighbourhoods: 
https://www.youtube.com/watch?v=FC_GmeQwHUI

Green School Yard Movement:
https://static1.squarespace.com/static/57682b81725e25259d8396e3/t/578578fa29687ff48
a7c42ea/1468365053369/GSA-1-Danks-CNN-WhyGreenSchoolyards_4-16-15rs.pdf 

What is a green schoolyard? From Children & Nature Network:
https://www.youtube.com/watch?v=T3HmUZPf2FQ

O passo 1 de preferência no pátio da escola, 
os passos 2 e 3 também podem ser feitos na 
sala de aula

Espaços alternativos

Folhetos
 informativos
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Módulo 3 // Actividade 3 // Anexo 1:

PARA ONDE GOSTA DE 
CORRER?

ONDE GOSTA DE ESCALAR? ONDE SE PODEM OBSERVAR 
OS COGUMELOS A CRESCER?

ONDE SE PODEM 
OBSERVAR OS ANIMAIS?

ONDE É QUE AS AVES FAZEM 
OS SEUS NINHOS?

QUAL É O LOCAL MAIS 
AGRADÁVEL NO INVERNO?

DE QUE PLANTAS GOSTA?

ONDE GOSTA DE SE 
ESCONDER?

ONDE SE PODE DESCOBRIR 
ALGO QUE NUNCA SE VIU 

ANTES?

ONDE SE APANHA 
MUITO SOL?

ONDE É QUE CHEIRA BEM? ONDE SE PODE REFUGIAR NO 
CALOR DO VERÃO?

ONDE PODEM AS 
ABELHAS SELVAGENS 

ENCONTRAR O PÓLEN?

ONDE SE PODE 
EXAMINAR AS ÁRVORES?

ONDE SE PODE 
BRINCAR NA TERRA?



80

ONDE SE PODEM 
ENCONTRAR PLANTAS 

COMESTÍVEIS? (ATENÇÃO!)

ONDE SE PODEM 
ESCONDER OS ANIMAIS?

ONDE PODE
CONSTRÓI ALGUMA 

COISA?

ONDE PODE 
ENCONTRAR AMIGOS?

ONDE SE PODE RELAXAR 
SOZINHO?

WHERE IS YOUR 
FAVOURITE SPOT 

IN THE SCHOOL YARD?

ONDE PODE COMER 
O SEU ALMOÇO 

EMBALADO?

ONDE SE PODE OLHAR PARA O 
PÁTIO DE CIMA?

WHERE HAVE 
YOU NEVER BEEN 

ON THE SCHOOL YARD?

ONDE SE PODE 
DESLIZAR?

ONDE PODE
FAZ ESCALADA EM ROCHA?

WHERE WOULD YOU LIKE 
TO LIE ON YOUR BACK AND 

OBSERVE THE CLOUDS?

ONDE GOSTARIA DE SE 
DEITAR DE COSTAS E 

OBSERVAR AS NUVENS?

ONDE É QUE AS AVES 
PODEM BEBER?

ONDE SE PODE OUVIR O 
VENTO NAS FOLHAS DE 

UM ARBUSTO OU DE UMA 
ÁRVORE?
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Módulo 3 // Actividade 3 // Anexo 2:

• Para esta actividade, poderia sempre apenas preparar quadros vazios e deixar tudo para os 
alunos criarem.                

• Também se poderia preparar um pátio escolar simples e standard como o acima mencionado 
com alguns detalhes como a entrada da escola, mesas de pingue-pongue, caixa de areia, 
andaime trepante, bancos, etc. Será mais fácil então obter ideias para a transformação.      
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Módulo 3 // Actividade 3 // Anexo 3:

Pátios Escolares Verdes em Thüringen, Alemanha
Fonte: Daria Junggeburth / Deutsche Umwelthilfe (DUH)
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MÓDULO 4: 
Cuidados com a água
ACTIVIDADE 1: Poluição da água
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Tópico
Dois terços da superfície da Terra estão cobertos 
de água. A água é a principal condição de vida, 
uma vez que a vida humana, animal e vegetal são 
profundamente dependentes dela. Ainda muitas 
pessoas no mundo vivem sem acesso a água limpa.
Antecedentes: A água é um recurso crucial para 
a humanidade. No entanto, as mudanças nos 
padrões do ciclo da água causadas pelas alterações 
climáticas estão a tornar mais difícil o acesso e a 
garantir água potável segura. A subida do nível 
do mar está a fazer com que a água doce se torne 

salgada, e o aumento da temperatura pode causar 
bactérias nos recursos de água doce. Ao mesmo 
tempo, problemas locais tais como a agricultura, as 
indústrias e os hábitos diários das pessoas podem 
causar a poluição dos nossos abastecimentos de 
água.
Nesta actividade, as crianças aprenderão sobre 
as diferentes fontes de poluição da água potável e 
trabalharão com soluções para estes desafios.

Resultados da aprendizagem

No final desta actividade, os alunos/participantes deverão ser capazes de:

•    Identificar os diferentes tipos de poluição da água e as suas características.
•    Identificar diferentes causas para a poluição da água.
•    Ter uma consciência e compreensão da importância de proteger a nossa água potável.
•   Usar os seus conhecimentos e criatividade para construir os modelos LEGO para ilustrar                                                                                                                                         

   estas questões.

Discussão em classe
Análise/descrição de fotos
Trabalho em grupo
Modelos de construção com 
peças LEGO

Aprendizagem baseada em 
projectos 
Aprendizagem sensorial
 Aprendizagem baseada no jogo
Inquérito centrado no aluno

6 - 10 anos
Para crianças mais velhas 
(até 14 anos), consultar 
a secção «Adaptação 
para +10 crianças» no 
final deste Plano de 
Actividades.

Idades Alvo Tipo de actividade

Métodos de ensinoDuração

120 minutos
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Preparação da actividade

• Leia a teoria do módulo 4 no Curriculum.
• Fornecer mesas e cadeiras para os participantes.
• Preparar os diferentes materiais para a actividade (ver «Material» abaixo)

Introdução: (15 minutos)
 
A introdução iniciará a actividade com uma brincadeira sensorial onde as crianças se tornam conscientes 
das características da água (limpa). Isto leva a uma conversa sobre a importância da água para nós, de 
onde nos vem a nossa água limpa, o que acontece se a água ficar poluída, etc.

1. Reunir as crianças num círculo no chão ou em cadeiras e dar a cada participante um copo de água 
fria fresca. Evite utilizar copos descartáveis (copos de plástico) e, em vez disso, escolha copos 
transparentes. Isto dará às crianças a possibilidade de observar melhor a água e é importante ensinar 
às crianças desde tenra idade que devemos evitar o uso de plástico quando possível.

2. Diga às crianças para simplesmente segurarem o copo e não beberem dele ainda. Comece uma 
conversa com as crianças, fazendo-lhes as seguintes perguntas:

•     Descrever o que está no vidro, a sua temperatura, a sua cor, etc.
•     Para que utilizamos a água?
•     Onde podemos encontrar água?
•     Que tipos de água podemos encontrar no mundo? (água salgada, água doce...)
•     Quanta água se bebe durante um dia?
•     O que acontece se não bebermos água suficiente?
•     De onde vem a água das nossas torneiras de água?
•     O que acontece se bebermos água das torneiras que esteja suja?

3. Espera-se que a conversa conduza ao tema «poluição da água». Se as crianças não souberem a 
palavra, por favor explique-lhes com uma simples explicação, como por exemplo: 
A poluição da água é quando algo entra na água que a torna insegura para as pessoas (e por vezes animais e 
plantas) para beber. 

4. Posteriormente, as crianças podem beber a água.

Através de 3 passos, os participantes 
tomarão consciência da importância 
da água potável, do que pode causar 
poluição da água e do aspecto da 
poluição.

As crianças irão utilizar este 
conhecimento para construir modelos 
de peças LEGO de pequenos bairros 
que previnem a poluição da água.

Directrizes
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Passo 1: (15 minutos)

Para sensibilizar as crianças para as diferentes fontes de poluição da água, mostrar as imagens do anexo 1 
e perguntar às crianças de que forma pensam que as diferentes actividades nas imagens podem afectar a 
nossa água potável. Explique-o melhor.

Passo 2: (30 minutos)

O objectivo do passo 2 é começar a reflectir sobre os diferentes tipos de poluição, deixando as crianças 
visualizarem a água poluída.

1. Divida a classe em 4 grupos e deixe cada grupo escolher o tipo de poluição que deseja ilustrar na 
bacia da água: Poluição das cidades, poluição das quintas, jardins, fábricas, etc. Dê a cada grupo 1 
tigela de vidro com água limpa, diferentes cores de fruta e diferentes objectos para poluir a água (ver 
«Material»). Cada grupo deve agora tentar ilustrar a poluição.

2. Quando todos os grupos acabam de misturar a poluição, os outros grupos precisam de adivinhar de 
onde vem a poluição.

3. Pergunte às crianças se podem pensar em alguma forma de evitar a poluição da água. Por exemplo: 
Como podemos manter as nossas cidades limpas? O que podemos fazer nos nossos jardins? Como 
podemos poupar mais água na nossa vida quotidiana?

Passo 3: (60 minutos)

O objectivo do passo 3 é deixar as crianças reflectir e demonstrar diferentes soluções para a 
poluição da água através da utilização de peças LEGO.

1. Distribuir as peças LEGO em cada mesa e dar aos grupos a descrição da tarefa (anexo 2). Se as 
crianças forem muito pequenas, explique antes o exercício.

2. O exercício consiste em construir uma casa ou uma pequena comunidade em peças LEGO com 
águas subterrâneas a correr por baixo da superfície do solo. Devem ser construídas soluções 
para prevenir a poluição da água. As ideias poderiam ser:
• dar às pessoas acesso para diferenciar o seu lixo
• estações de reciclagem onde as pessoas podem depositar produtos químicos e lixo 

perigoso.
• construir caixas de pássaros/caixas de anestesia e caixas de morcegos. Tanto os pássaros 

como os morcegos podem ajudar a comer os insectos que comem os vegetais nos jardins. 
Isto pode ajudar a minimizar a utilização de pesticidas ou mesmo evitar completamente a 
sua utilização.

Permitir que as crianças usem a sua imaginação livre. As soluções não têm de ser realistas. 
O importante é que elas sejam criativas e reflictam sobre como a água pode ser contaminada.

4. No final da sessão, todos os grupos apresentam os seus modelos LEGO e explicam que 
medidas tomaram para evitar que a água fique poluída. 
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Avaliação
• Distribuir o anexo 3 («Combinar as letras com os números»). Deixar as crianças trabalharem em pares.
• Depois, corrigir o jornal com as crianças e falar com elas sobre a lição de hoje e sobre o que aprenderam. 

Será que aprenderam algo que não sabiam antes?

Material

• Mesas e cadeiras
•  Peças LEGO e placas LEGO
• Óculos com água fria fresca para cada 

participante.
• Pequenas tigelas de vidro transparente cheias 

de água para cada grupo
• Toalhitas de limpeza e toalhas de papel (para 

as tigelas de água e cores de fruta)
• Pequenos objectos que podem ser utilizados 

como poluição dos mares e lagos, por exemplo: 
Pedaços de sacos de plástico, pedaços de 
metal de latas de refrigerantes, etc.

• Cores de fruta naturais (para cozer)
• Sal grosso (para ilustrar a poluição da água 

potável do oceano)
• Pilhas, sacos de plástico, etc. (para ilustrar o 

lixo da cidade)

• Anexo 1: Fotos de fontes de poluição da água
• Anexo 2: Descrição da tarefa
• Anexo 3: Combinar as letras com os números
• Anexo 4: Soluções (para o professor)
• Anexo 5: Entrevista sobre água potável

Espaços alternativos

Folhetos informativos

• Um exercício adicional a fazer com as 
crianças após esta actividade seria levá-
las ao exterior para visitarem uma obra 
aquática local.
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Dicas
• O exercício de construção pode ser 

bastante complexo. É uma boa ideia ajudar 

os grupos durante o seu processo e falar 

com eles sobre soluções para prevenir a 

poluição da água. As suas soluções não têm 

de ser realistas desde que reflictam uma 

consciência sobre a água como algo que 

precisamos de proteger.

• Se não tiver muitos peças verdes LEGO que 

representem vegetação, poderá também 

encorajar os alunos a complementar o 

seu modelo de tijolo LEGO com materiais 

naturais, a fim de incorporar o espaço verde 

na sua visão.

• Fazer uma exposição dos modelos de peças 

LEGO das crianças para que outras crianças, 

professores e pais possam ver.

Adaptação para mais de 10 
crianças
• Entrevista sobre água potável (Anexo 5): Se estiver 

a trabalhar com crianças mais velhas, um exercício 
adicional seria deixar as crianças entrevistarem 
um colega de turma ou os seus pais sobre o tema 
da água potável. Esta tarefa incentiva as crianças 
a terem curiosidade sobre a água e a qualidade da 
água nas suas próprias casas. Pode ajudar a iniciar 
uma conversa com os seus amigos ou pais sobre o 
tema e aumentar a consciência de que a água potável 
é algo que não deve ser tomado como garantido. 

• A viagem da água: Outro exercício a fazer com 
crianças mais velhas é mostrar-lhes um pequeno 
desenho animado (em inglês), que ilustra a viagem 
da fonte de água até à torneira, bem como os riscos 
de poluição: https://www.youtube.com/watch?v=- 
bvZCdMecEo. (Isto requer acesso a um ecrã ou a um 
comprimido).

• Pode interromper o vídeo de vez em quando e 
perguntar às crianças o que elas pensam que o vídeo 
ilustra. Se os conhecimentos de inglês das crianças 
não forem tão avançados, pode explicar o conteúdo 
e responder às suas perguntas. O vídeo pode ainda 
dar-lhes uma compreensão básica da viagem da 
água e do problema da poluição da água.

Ligações úteis/leitura 
adicional
• Desenho animado curto mostrando a viagem 

desde a fonte de água até à torneira e os riscos 
de poluição (em inglês): 
https://www.youtube.com/watch?v=-
bvZCdMecEo

Folhetos informativos
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Módulo 4 // Actividade 1 // Anexo 1: Imagens de 
fontes de poluição da água
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Módulo 4 // Actividade 1 // Anexo 2: Descrição da tarefa

Construir uma casa ou um pequeno bairro com o uso de peças LEGO. Pense em soluções 
para evitar a poluição da água e junte-as ao seu modelo.

Por exemplo:

• Assegurar que as pessoas tenham acesso aos contentores de resíduos

• Vários contentores para diferenciar o lixo 

• Evitar os pesticidas vegetais nos jardins - o que é que as pessoas podem usar em vez 
disso?

• Construir caixas de pássaros (as aves podem ajudar a comer os insectos que comem 
os vegetais nos jardins. Desta forma, é possível evitar os pesticidas)

• Construir uma estação de reciclagem onde as pessoas possam deixar cair baterias, 
produtos químicos, etc., para reciclagem

Certifique-se de ilustrar o solo e a água subterrânea que corre por baixo da sua casa ou bairro.
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Módulo 4 // Actividade 1 // Anexo 3: Combinar as letras com os 
números
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Avaliação:

A = 3
B = 2
C = 1
D= 4
E = 5

Módulo 4 // Actividade 1 // Anexo 4: Soluções (para o 
professor)
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Módulo 4 // Actividade 1 // Anexo 5: Entrevista sobre água 
potável

Fale com a sua família em casa ou com um colega 
de turma sobre as seguintes questões:

a) Sabe de onde obtém a água na sua casa? Se não, como pode descobrir?

b) Para que utiliza a água em sua casa?
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c) Bebe água da torneira ou compra água em garrafas no supermercado?

e) Sabe como a água pode ficar contaminada?

f) O que acontece se beber água contaminada?

d)Beberia a água da torneira em locais públicos? Porquê/Porquê não?
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MÓDULO 4:
Cuidados com a água
ACTIVIDADE 2: Seca e Escassez de Água
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Tópico

Resultados da aprendizagem
No final desta actividade, os alunos/participantes deverão ser capazes de:
•  Ter um conhecimento básico dos desafios das mudanças climáticas globais que podem    

causar secas e escassez de água.
• Compreender os danos que as secas e a escassez de água podem causar às pessoas e ao 

ambiente.
•  Usar os seus conhecimentos e criatividade para construir modelos LEGO que ilustrem 

ideias de como proteger os nossos recursos hídricos na nossa vida quotidiana.

Jogo Sensorial
Análise/ descrição 
fotográfica 
Palestra em grupo 
Trabalho em grupo 
Modelos de construção 
com peças LEGO 
Questionário

Aprendizagem baseada em 
projectos 
Aprendizagem sensorial 
Aprendizagem baseada no 
jogo 
Inquérito centrado no aluno

6 - 10 anos
Para crianças mais velhas 
(até 14 anos), consultar 
a secção «Adaptação 
para +10 crianças» no 
final deste Plano de 
Actividades.

Idades alvo Tipo de actividade

Métodos de ensinoDuração
90 minutos

O que acontece durante uma seca e porque é que 
as secas se estão a tornar mais frequentes em todo 
o mundo? E o que podemos fazer como indivíduos 
para proteger melhor a nossa água?

Antecedentes:  À medida que as alterações 
climáticas continuam e que a população mundial 
cresce, as secas e a escassez de água estão a 
tornar-se mais frequentes e mais severas. Algumas 
comunidades, especialmente no Médio Oriente 

e no Norte de África, são forçadas a migrar e a 
abandonar as suas casas para encontrar novos 
recursos hídricos.

O objectivo com a actividade 2 é tornar as crianças 
mais conscientes da água como um recurso limitado 
que precisamos de cuidar na nossa vida diária. Com 
as peças LEGO demonstrarão diferentes soluções 
criativas para reciclar e água segura de uma forma 
sustentável.
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Preparação da actividade

• Leia a teoria do módulo 4 no Curriculum.
• Fornecer mesas e cadeiras para os participantes.
• Preparar os diferentes materiais para a actividade (ver «Material»’)

Passo 1: (15 minutos)

O passo 1 é um jogo sensorial com diferentes objectos e elementos que podem ser utilizados como forma 
de iniciar a conversa sobre a importância da água para as pessoas, plantas e animais.imals.
1. Reúna a turma em círculo, sentada no chão. Peça às crianças que fechem os olhos e enviem os 

seguintes materiais em volta:
• Areia seca
• Solo seco
• Folhas secas
• Uma garrafa de água vazia
• Um pedaço de barro seco (se estiver disponível para si)
• Uma maçã seca ou outros vegetais secos ou culturas
• Uma planta morta 

2. Pedir às crianças que mantenham os olhos fechados e perguntar-lhes o que lhes vem à cabeça e o que 
falta. Quando os materiais tiverem sido enviados, pedir às crianças que abram os olhos e olhem para 
os objectos. Orientar a conversa para os temas da seca e da escassez de água.

Através de 3 passos, as crianças aprenderão 
sobre secas e escassez de água e reflectirão 
sobre diferentes formas de proteger os recursos 
hídricos. 
1. Os alunos serão introduzidos aos dois 
fenómenos seca e escassez de água.
2. Os aprendizes reflectirão sobre a escassez de 
água e como esta afecta as pessoas e os animais.
3. Os alunos construirão uma aldeia com soluções 
alternativas e ecológicas para reciclar e proteger 
a água.

Directrizes
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Passo 2: (15 minutos)

Na etapa 2, os participantes serão apresentados a diferentes cenários onde a falta de água está a causar 
danos às pessoas e ao ambiente. Mostrar as imagens de secas e escassez de água (Anexo 1) e fazer às 
crianças perguntas como, por exemplo:
• O que se vê na fotografia?
• De que lugar do mundo pensa que o quadro é?
• O que pode causar secas?
• O que pode acontecer às pessoas, animais e plantas durante uma seca?
• O que significa escassez de água?
• Porque é que a água é tão importante para nós?
• Em que países pensa que a escassez de água é um problema?
• O que podemos fazer na nossa vida quotidiana para proteger a água?
...e assim por diante

Passo 3: (60 minutos)

O objectivo do passo 3 é deixar as crianças pensar em diferentes formas de salvar e proteger a água de 
uma cidade. O projecto é inspirado na cidade dinamarquesa, Nye, que utiliza água de superfície para casas 
de banho e máquinas de lavar para limitar o consumo dos recursos hídricos subterrâneos. A chuva e a água 
de superfície dos telhados, das estradas e das áreas verdes circundantes é conduzida através de drenos e 
canais e para um lago de águas pluviais. De lá a água é conduzida para uma estação de tratamento de águas 
residuais que purifica a água e depois distribui água limpa para os sanitários e máquinas de lavar na cidade 
através de um sistema de canalização de água separado.

As crianças não precisam necessariamente de ouvir falar sobre o exemplo do Nye. O principal objectivo 
deste passo é deixá-las brincar com as peças LEGO, encontrar soluções criativas e usar a sua imaginação 
livre.

1. Dividir as crianças em 4 grupos. Cada grupo constrói 1 ou 2 casas com um jardim. (No final da 
actividade, juntam-se todas as casas e cria-se uma pequena aldeia/cidade).

2. Distribuir as peças LEGO a cada grupo e distribuir a tarefa impressa do anexo 2 ou ler as instruções 
em voz alta.

3. Quando todos os grupos tiverem terminado de construir os seus modelos, reúnam-se à volta de uma 
mesa, juntem as casas para comporem uma grande cidade. Deixem todos os grupos apresentar as 
suas casas e soluções.

Se tiver a possibilidade, pode dar às crianças mais tempo para esta etapa e deixá-las entrar em detalhes 
com o seu modelo.

Avaliação
• Distribuir o anexo 3 («Combinar as letras com 

os números»). Deixar as crianças trabalharem 
aos pares ou por conta própria.

• Corrija o jornal com as crianças e fale com elas 
sobre a lição de hoje e sobre o que aprenderam. 
Será que aprenderam algo que não sabiam 
antes?
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Material

•  Mesas e cadeiras para cada grupo
•  Peças LEGO e placas LEGO 

Dicas
•  Enquanto as crianças trabalham nos 

seus modelos, é importante dar a 
volta e ajudar os grupos com as suas 
soluções, dando-lhes sugestões mas 
também deixando-os apresentar todo 
o tipo de ideias. É um tema bastante 
complexo e é importante que as 
crianças usem a sua imaginação 
livre. As suas soluções não têm 
de ser realistas desde que entrem 
no processo de pensar sobre a 
importância de proteger a nossa água.

• Se não tiver muitos peças verdes 
LEGO que representem vegetação, 
poderá também encorajar os alunos a 
complementar o seu modelo de tijolo 
LEGO com materiais naturais, a fim 
de incorporar o espaço verde na sua 
visão.

• Fazer uma exposição dos modelos de 
peças LEGO das crianças para que 
outras crianças, professores e pais 
possam ver.

• Anexo 1: Fotos da seca e da escassez de água
• Anexo 2: Descrição da tarefa
• Anexo 3: Combinar as letras com os números
• Anexo 4: Soluções (para os professores)

Adaptação para mais de 10 crianças
• Com crianças mais velhas, pode-se pedir às crianças que escrevam quantos minutos deixam a água 

correr por dia enquanto: a) tomam um duche b) fazem o jantar c) escovam os dentes.

• Outro exercício adequado e divertido para crianças mais velhas é a construção de um lago de vida 
selvagem nas suas escolas como actividade escolar ou nos seus quintais como actividade familiar. As 
lagoas de vida selvagem são muito importantes mas habitats ameaçados. São ambos um habitat de 
elevada biodiversidade, bem como essenciais para areprodução de muitas plantas e animais. Também 
contribuem para o controlo de inundações, sequestro de CO2 e outros serviços ecossistémicos. Pode 
encontrar um guia para esta actividade disponível online em https://imprintplus.org/documents/
section/1 (Relatório Parte III - página 24).

Ligações úteis/leitura adicional
Vídeo de aprendizagem para crianças sobre a seca e a escassez de água:
https://www.youtube.com/watch?v=O5a6yHSI0L0

Folhetos informativos
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Módulo 4 // Actividade 2 // Anexo 1: Fotos da seca e da 
escassez de água
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Módulo 4 // Actividade 2 // Anexo 2: Descrição da tarefa

Um grupo de 4 famílias sonha em construir uma pequena aldeia onde todos se preocupam em 
proteger a água. Eles querem que todos (pessoas, animais e plantas) tenham água suficiente, 
mesmo durante o Verão. Ajudem as famílias a construir a cidade em peças LEGO e pensem nas 
seguintes questões:

• O que podem as famílias fazer para recolher água durante o ano para que tenham água 
suficiente para os períodos secos?

• O que podem eles fazer para utilizar a menor quantidade possível de água?
• Onde podem os animais (pássaros, insectos e animais maiores) beber água durante o Verão?

Figura 1: Barril de água da chuva Figura 2: Telhados e varandas verdes 

Figura 3: Sanitários com descarga de água da 
chuva

Figura 4: Máquinas de lavar com água da chuva

Fotos 6: Banhos de 
pássaros

Figura 5: Casas de banho exteriores sem 
autoclismo 

Fotos para inspiração:
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Módulo 4 // Actividade 2 // Anexo 3: Combinar as letras com os 
números

Combinar a coluna da esquerda com a coluna da direita traçando uma linha desde as 
letras até aos números

A) Uma seca é...

B) A escassez de água é...

C) Os riscos durante uma seca são que...

D) Uma das principais razões para as secas é...

E) A água que podemos utilizar para reciclagem é...

F) Partes do mundo onde a seca é um grande 
problema

1) A falta de recursos de água doce 

2) Alterações climáticas

3) África e o Médio Oriente

4) Águas pluviais e águas residuais

5) Quando não chove há muito tempo
 e a paisagem fica muito seca

6) Culturas, plantas, animais e pessoas 
podem morrer devido à desidratação
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Combinar a letra com os números - soluções

A = 5
B = 1
C = 6
D= 2
E = 4
F = 3

Módulo 4 // Actividade 2 // Anexo 4: Soluções (para o 
professor)
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MÓDULO 4:
Cuidados com a água
ACTIVIDADE 3: Inundações
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Tópico
As inundações são o tipo de catástrofe natural mais 
frequente, resultando em perda de vidas e danos a 
bens pessoais e infra-estruturas críticas de saúde 
pública.

Antecedentes: As inundações ocorrem quando 
um transbordo de água submerge terra que 
normalmente está seca. As inundações podem 
ser causadas por fortes precipitações, rápido 
derretimento de neve ou gelo ou por grandes 
tempestades ou tsunamis. Podem ser extremamente 
prejudiciais e ter graves consequências sociais, 

económicas e ambientais. Os três tipos mais 
comuns de inundações são as cheias repentinas, 
inundações fluviais e inundações costeiras, que se 
intensificaram devido às alterações climáticas.
Nesta actividade, os alunos serão apresentados 
aos diferentes tipos de inundações. Serão também 
encorajados a pensar em soluções criativas e 
ecológicas para prevenir o fenómeno que será 
visualizado nos modelos de tijolo LEGO.

Resultados da aprendizagem
No final desta actividade, os alunos/participantes deverão ser capazes de:

•  Identificar os diferentes tipos de inundação e o que os caracteriza.
•  Ter uma compreensão básica das ameaças e danos que estão relacionados com as 

inundações .
•  Usar os seus conhecimentos e criatividade para construir modelos a partir de peças LEGO 

para ilustrar soluções para evitar inundações.

Discussão em classe 
Análise/ descrição 
fotográfica 
Trabalho em grupo
Modelos de construção 
com peças LEGO
Questionário

Aprendizagem baseada 
em projectos 
Aprendizagem sensorial 
Aprendizagem baseada 
no jogo

6 - 10 anos
Para crianças mais velhas 
(até 14 anos), consultar 
a secção «Adaptação 
para +10 crianças» no 
final deste Plano de 
Actividades.

Idades alvo Tipo de actividade

Métodos de Duração
120 minutos



119

Preparação da actividade

• Leia a teoria do módulo 4 no Curriculum.
• Fornecer mesas e cadeiras para os participantes.
• Preparar os diferentes materiais para a actividade (ver «Material»)

Passo 1 (20 minutos): 

1. Reúna a turma num círculo no chão ou em cadeiras. Comece por mostrar as imagens do 
Anexo 1 dos diferentes tipos de inundação.

2. Pergunte às crianças o que pensam que pode causar os diferentes tipos de inundações (ver 
sugestões abaixo) e fale sobre como as alterações climáticas contribuem para estes eventos.

• Nota - figura 1: Cheias pluviais
Causas: chuvas extremas que criam uma inundação que não está ligada a um corpo de água 
em excesso, chuva intensa durante períodos de tempo mais longos, chuva intensa em pouco 
tempo, sistemas de drenagem deficientes na cidade, falta de áreas verdes nas cidades para 
absorver a água.

•  Nota - imagem 2: Cheias costeiras
Causas: tempestades fortes, gelo derretido de icebergs, tsunamis, barragens quebradas, falta 
de áreas verdes nas cidades para absorver a chuva.

• Nota - imagem 3: Cheias fluviais
Causas: chuva intensa durante longos períodos de tempo, derretimento do gelo das 
montanhas e dos glaciares. Ausência de áreas verdes nas cidades para absorver a chuva.

Passo 2 (60 minutos):

O objectivo do passo 2 é deixar que as crianças apresentem soluções para evitar inundações nas cidades, 
com base nos seus conhecimentos sobre diferentes tipos de inundações. As crianças podem ser criativas 
e não precisam de ter informações muito detalhadas sobre o controlo das cheias. No entanto, o professor 
pode ajudar os grupos com ideias e ajudá-los durante o seu processo. (Ver descrição de tarefas no Anexo 2)

Através de 3 passos, as crianças aprenderão sobre as 
inundações, a sua origem e as suas consequências.

1. Os aprendizes são introduzidos a diferentes tipos 
de inundações. 
2. Os alunos pensarão em formas de prevenir 
inundações trabalhando com peças LEGO. 
3. Os alunos testarão as soluções com uma 
experiência de água que ilustrará o que acontece 
durante os diferentes tipos de inundações.

Directrizes
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1. Dividir as crianças em três grupos. Os grupos podem sentar-se sobre uma almofada no chão ou 
nas mesas. Distribuir peças LEGO, uma caixa de plástico vazia e 1-2 grandes peças ou ladrilhos de 
construção para cada grupo.

2. Atribuir aos grupos as tarefas descritas no Anexo 2. O anexo pode ser impresso e distribuído aos 
grupos ou lido em voz alta para os mesmos.

3. Os três grupos criarão uma cidade LEGO, cada um deles prevenindo respectivamente inundações 
pluviais, costeiras e fluviais.

Passo 3 (40 minutos):

O terceiro passo permitirá que as crianças testem os seus modelos LEGO com água real 
para ilustrar o que acontece durante as inundações. As soluções dos grupos não funcionam 
necessariamente na perfeição. O principal objectivo é ilustrar as inundações e a ideia por detrás 
da prevenção de inundações. Note que também pode fazer este exercício como uma simples 
conversa com os grupos sobre as suas soluções e o que eles pensam que acontecerá em caso de 
inundações.
1. Quando todos os grupos tiverem terminado de construir os seus modelos, peça-lhes para se 

juntarem à volta de uma mesa maior onde se colocou uma grande caixa de plástico vazia no 
meio.

2. O grupo 1 (inundações pluviais) coloca o seu modelo na caixa de plástico vazia e começa 
a deitar água no seu modelo com um regador, ilustrando o que acontece durante uma 
inundação pluvial. Irá o modelo impedir a ocorrência de uma inundação? Discuta o resultado.

3. Após o ‘teste da água’, o grupo 1 remove novamente o seu modelo, deixando espaço para 
o grupo 2. O grupo 2 (inundações marítimas) coloca agora o seu modelo sobre um grande 
tijolo de construção dentro da caixa de plástico (ou sobre algo que impeça o modelo de 
tocar no fundo da caixa de plástico). Podem adicionar água na caixa para que o modelo e o 
«mar» fiquem quase no mesmo nível. Com as suas mãos, as crianças vão agora começar a 
fazer ondas na água, ilustrando uma tempestade ou um tsunami. Irá o modelo impedir que 
aconteça uma inundação? Discuta o resultado.

4. Depois, o grupo 3 (inundações fluviais) coloca as suas duas partes da cidade em dois grandes 
peças de construção dentro da caixa de plástico - de cada lado, de modo a que o «rio» 
atravesse a cidade. Agora o grupo coloca um punhado de cubos de gelo na água (para ilustrar 
um derretimento glaciar) ou começa a deitar água na caixa com o regador (para ilustrar a 
chuva intensa). Será que as soluções evitarão a inundação? Discutir o resultado.
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Avaliação
• Distribuir o anexo 3 («Combinar as letras com 

os números»). Deixar as crianças trabalharem 
aos pares ou por conta própria.

• Corrija o jornal com as crianças e fale com elas 
sobre a lição de hoje e sobre o que aprenderam. 
Será que aprenderam algo que não sabiam 
antes?

Material

• Mesas, almofadas e cadeiras
• Peças LEGO e placas LEGO
• 1 caixa grande de plástico rectangular 

transparente (aproximadamente 45 x 35 
cm). Deve ser suficientemente grande para 
conter uma placa LEGO.

• 1-2 peças de construção de grandes 
dimensões ou algo que elevará os modelos 
LEGO

• Cubos de gelo
• 1 regador grande com água
• Toalhas

Dicas
•  As etapas 2 e 3 também podem ser 

feitas sem a experiência da água. As 
crianças podem ilustrar o conceito 
do seu controlo de inundações, 
simplesmente apresentando os seus 
modelos. O teste da água é apenas para 
tornar o exercício mais divertido para 
as crianças, contudo requer acesso a 
mais equipamento.

• Se não tiver muitos peças verdes LEGO 
para construir árvores e vegetação, 
poderá também encorajar os alunos 
a complementar o seu modelo com 
materiais naturais, a fim de incorporar 
o espaço verde na sua visão.

• Fazer uma exposição dos modelos de 
peças LEGO das crianças para que 
outras crianças, professores e pais 
possam ver.

• Anexo 1: Imagens de diferentes tipos de
• Anexo 2: Descrição da tarefa
• Anexo 3: Combinar as letras com os números
• Anexo 4: Soluções (para os professores)

Adaptação para mais de 10 
crianças

Folhetos 
informativos

Pode tornar a actividade mais desafiante para as 
crianças mais velhas, aprofundando o tema do 
aquecimento global.

Ligações úteis/leitura     
adicional
Vídeo para crianças sobre diferentes tipos 
de inundação:https://www.youtube.com/
watch?v=udRNUBHbE0o
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Adaptação para mais de 10 
crianças

Módulo 4 // Actividade 3 // Anexo 1: Fotos de diferentes tipos 
de inundação
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Módulo 4 // Actividade 3 // Anexo 2: Descrição das tarefas

Grupo 1: Cheias pluviais

Construir uma pequena cidade e protegê-la das cheias pluviais durante a chuva forte.

O que se pode acrescentar ao seu modelo para evitar que a água inunde a cidade?

Grupo 2: Enchentes marítimas

Construir uma pequena cidade na costa e protegê-la das inundações marítimas.

O que se pode acrescentar ao seu modelo para evitar que a água inunde a cidade?

Grupo 3: Cheias fluviais

Construir uma pequena cidade e protegê-la das inundações provocadas pelo rio. Construir a 
cidade em duas partes em duas placas LEGO mais pequenas, para que o rio possa correr através 
da cidade.

O que se pode acrescentar ao seu modelo para evitar que a água inunde a cidade?
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Módulo 4 // Actividade 3 // Anexo 3: Combinar as letras com os 
números
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Fazer corresponder as letras com os números - soluções

A = 4
B = 6
C = 3
D = 2
E = 1
F = 5

Módulo 4 // Actividade 3 // Anexo 4: Soluções (para o 
professor)
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MÓDULO 5:
Conectividade
e Migração Animal
ACTIVIDADE 1: Aves Migratórias na Minha 
Comunidade
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Tópico
A migração animal é o movimento relativamente a 
longa distância de animais individuais, geralmente 
numa base sazonal.  É a forma mais comum de 
migração na ecologia e encontra-se em todos 
os principais grupos animais, incluindo aves, 
mamíferos, peixes, répteis, anfíbios, insectos, e 
crustáceos. Esta actividade investiga o fenómeno 
da migração animal entre as aves, as suas causas e a 
forma como as actividades humanas influenciam os 
padrões de migração.
Antecedentes:  A migração animal ocorre porque 
permite aos animais explorar recursos onde e 

quando são mais abundantes, deslocando-se 
sazonalmente entre habitats. Onde os seres 
humanos vieram para explorar, desfrutar ou de outra 
forma beneficiar das espécies migratórias, também 
nós estamos a capitalizar sobre a recompensa 
sazonal de ecossistemas distantes.
Esta actividade visa ensinar aos alunos a importância 
das aves migratórias na comunidade e nas zonas 
urbanas. No trabalho criativo das crianças, a 
actividade também se concentra na sensibilização 
para a importância da reutilização de materiais.

• Jogo sensorial
• Workshop
• Edifício com LEGO
• Análise/descrição de fotos

•  Métodos interactivos
•  Método de aprendizagem 

indutivo
•  Métodos de demonstração-

replicação
• Aprendizagem baseada no 

jogo

6- 10 anos Para crianças mais 
velhas (até 14 anos), consultar 
a secção «Adaptação para +10 
crianças» no final deste Plano 
de Actividades.

Idades alvo Tipo de actividade

Métodos de ensinoDuração
Aproximadamente 1 
hora e 30 minutos

Resultados da aprendizagem

No final desta actividade, os alunos/participantes deverão ser capazes de:

• Identificar as possibilidades de reutilização de materiais para a criação de figuras de aves
• Identificar a importância das aves migratórias na comunidade e nas zonas urbanas
• Desenvolvimento da memória de trabalho, capacidades motoras finas, imaginação e 

Através das seguintes etapas esta actividade dá aos alunos uma visão da importância 
das aves migratórias nas zonas urbanas:

Directrizes

1.

2. 

3. 

Os aprendizes serão apresentados aos motivos da migração das aves e da sua 
importância para o ambiente.
Os alunos irão utilizar este conhecimento para fazer réplicas de aves migratórias 
com peças LEGO e material reciclado.
Os alunos reflectirão sobre a importância de proteger as aves em locais 
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Preparação da actividade:

• Para realizar esta actividade, terá de preparar 
previamente o seguinte material para

• Antes de realizar esta actividade, contacte os pais 
das crianças para que possam trazer o máximo 
possível de material reciclado. (ver «Materiais»)

• Antes da actividade pode escolher que tipo de aves 
migratórias que são importantes para o seu contexto 
local pode utilizar (é também uma possibilidade 
sobre como dividir os participantes em grupos, 
outra possibilidade é por cores aleatórias).

• Veja a apresentação em powerpoint, pode preparar-
se para a entrega da actividade, ou pode utilizá-la 
para a introdução da actividade aos estudantes.  
Pode adaptar-se tendo em consideração as suas 
idades./ Anexo 1

• Preparar a sala, dividir áreas para 4 grupos de cerca 
de 5 crianças e definir os materiais para cada grupo.

• Imprima exemplos de aves migratórias locais 
que pode encontrar no Anexo 2 ou mostre-os em 
computador portátil, PC ou projector.

Introdução (20 minutos):

Faça uma introdução. Antes de iniciar a actividade, indique às crianças a importância das aves migratórias 
no ambiente e para a biodiversidade urbana, quais são as ameaças e riscos para elas e como podemos 
ajudá-las/ajudá-las ( ver Anexo 1).
Reunir o grupo completo, e dividir as crianças em 4 grupos (pode usar a divisão aleatória ou pode dividi-las 
por cor, ave, etc.). 2 grupos irão trabalhar com a LEGO e 2 grupos irão trabalhar com materiais reutilizáveis. 
Pergunte às crianças e abra a seguinte discussão:

• Porque é que as aves são importantes para nós e para o ambiente; 
• Porque são importantes nas zonas urbanas
• O que é a migração das aves e porque é que as aves migram?
• Que tipos de aves migratórias existem na nossa comunidade?
• Como podemos proteger as aves migratórias?

Mostrar exemplos de aves migratórias do seu contexto local (ver Anexo 2) - pode imprimi-los ou tê-los 
num PC/Laptop. Verificar os conhecimentos básicos que as crianças têm sobre o tema, a fim de ajustar os 
conceitos utilizados na actividade.
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Avaliação
O professor realiza a avaliação da actividade «Aves 
migratórias na minha comunidade» pedindo às 
crianças que respondam a perguntas usando o 
método das frases inacabadas:

• Durante a actividade que adquiri, aprendi...
• Hoje a minha descoberta mais importante 

foi...
• O material/informação que adquiri durante a 

actividade ajudar-me-á/virá a ser útil...
• Também gostaria de aprender, adquirir...

As crianças também podem escrever em notas 
post-it palavras ou frases que aprenderam com esta 
actividade e depois colocam-nas no quadro.

Entrega da actividade (45 minutos): 

1. Antes de iniciar a actividade, instrua as crianças a terem cuidado ao utilizarem os materiais para que 
não se magoem e a seguirem cuidadosamente as suas instruções.

2. Antes de iniciar a actividade, assinalar às crianças que a partir dos materiais existentes é necessário 
fazer réplicas das aves migratórias da sua comunidade.

3. Distribuir as versões impressas das aves aos grupos.
4. Se o tempo lá fora estiver bom, imprimir as aves no papel e colocá-las no exterior e deslocar o trabalho 

de grupo para fora (se não estiver, continuar dentro de casa).
5. Durante a actividade, incentivar o trabalho de equipa.
6. Para grupos que trabalham com peças LEGO, salientar que a utilização de peças LEGO é necessária 

para criar aves migratórias a partir dos modelos impressos. Deixe-os desenhar e criar e ajudar outros 
grupos.

7. Para os grupos que trabalham com materiais reciclados (cartão) indicar primeiro que precisam de 
retirar o pássaro da versão impressa.

8. Depois, utilizando os marcadores e outro material de coloração, precisam de colorir a ave como ela 
deve ser na realidade.

9. Depois de o terem feito, dar-lhes instruções para cortar o pássaro do cartão, colá-lo num pau e colocá-
lo nos jardins ou áreas circundantes na escola.

10. Depois dos grupos que trabalham com os peças da LEGO fazerem o mesmo lugar as aves na zona escolar 
e juntamente com todas as crianças, sair no pátio onde as aves serão colocadas e discutir novamente a 
importância das aves migratórias e a sua protecção.

Conclusão (15 minutos):

1. Faça uma recapitulação dos temas abordados, pergunte às crianças porque é importante proteger as 
aves nas zonas urbanas e rurais.

2. Avaliação - perguntar às crianças o que pensam sobre a actividade, se ela é útil, prática, etc.
3. Encerramento
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Dicas
• Introduzir as crianças nos passos antes 
do início da actividade
• Esta actividade pode ser ligada 
à actividade Mini Jardins para 
polinizadores e pode fundir os produtos.
• Organizar um ambiente de trabalho 
seguro
• Cuidado para não ferir ninguém e 
controlar o tempo
• Preste atenção ao tempo se precisar de 
fazer a actividade ao ar livre
• Criar uma atmosfera agradável e 
envolver todas as crianças na discussão
• Durante a actividade, incentivar o 
trabalho de equipa
• Esta actividade é complementar com as 
actividades «Hotel para Abelhas» e «Mini 
Jardim para polinizadores

Material

• 10-15 fotografias impressas das suas aves 
migratórias locais. (Há aves migratórias 
(mesmas espécies em toda a Europa) que 
podem ser utilizadas como exemplos)

•  Peças LEGO (5 kg)                                                                                                  
• 10 cartolinas
•  Marcadores e lápis de cor
•  Tesoura
•   Palitos
•   Cola

            
Anexo 1:  Apresentação Power Point
Anexo 2:  Exemplos de Aves Migratórias

Adaptação para mais de 10 crianças
• Diga às crianças para realizarem pesquisas sobre que tipos de ninhos as aves migratórias na sua 
comunidade utilizam
• Criar ninhos e alimentadores de aves utilizando materiais reciclados
• Dar-lhes tempo de apresentação para apresentarem os resultados finais

Ligações úteis/leitura adicional
Ideias LEGO - Aves.
https://ideas.lego.com/projects/73dec92c-e4f4-4e38-8c6e-82bf1e51a28b

Inspiração vídeo YouTube - Lego Speed Build: 
https://www.youtube.com/watch?v=6v_4DQiul2E

Aves migratórias - YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=yUtdC4QPcns 

Se o tempo lá fora não for bom, as aves podem ser montadas na sala de aula, em espaço apropriado 
(simular uma árvore ou um ninho).

Espaços alternativos

Folhetos 
informativos
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Módulo 5 // Actividade 1 // Anexo 1: Apresentação Power 
Point
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Módulo 5 // Actividade 1 // Anexo 1: Exemplos de aves 
migratórias
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Módulo 5 // Actividade 1 // Anexo 1: Exemplos de aves 
migratórias
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Módulo 5 // Actividade 1 // Anexo 1: Exemplos de aves 
migratórias
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Módulo 5 // Actividade 1 // Anexo 1: Exemplos de aves 
migratórias
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Módulo 5 // Actividade 1 // Anexo 1: Exemplos de aves 
migratórias
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Módulo 5 // Actividade 1 // Anexo 1: Exemplos de aves 
migratórias
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Módulo 5 // Actividade 1 // Anexo 1: Exemplos de aves 
migratórias



141

Módulo 5 // Actividade 1 // Anexo 1: Exemplos de aves 
migratórias
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Módulo 5 // Actividade 1 // Anexo 1: Exemplos de aves 
migratórias
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MÓDULO 5:
Conectividade e 
Migração Animal
ACTIVIDADE 2: Hotel para Abelhas



145

Tópico
As espécies polinizadoras são responsáveis 
por aproximadamente 1/3 dos alimentos que 
consumimos todos os dias. No entanto, os 
polinizadores encontram-se num ponto crítico 
da sobrevivência das espécies. Há muitas razões 
para este declínio acentuado, mas os especialistas 
concordam que a plantação de mais fontes nativas 
de néctar e pólen terá um impacto positivo na sua 
saúde e taxa de sobrevivência.
Antecedentes: Os polinizadores são animais que se 
deslocam de planta em planta enquanto procuram 
pólen rico em proteínas ou néctar de alta energia 
para comer. À medida que vão, são polvilhados 

pelo pólen e deslocam-se para a flor seguinte, 
fertilizando a planta e permitindo-lhe reproduzir e 
formar sementes, bagas, frutos e outros alimentos 
vegetais que formam a base da cadeia alimentar de 
outras espécies - incluindo os humanos.
Esta actividade visa ensinar aos alunos a importância 
das abelhas para os ecossistemas através da criação 
de hotéis para abelhas. A actividade convida os 
aprendentes a usar a sua criatividade, bem como a 
estar conscientes da importância da reutilização de 
materiais.

• Actividade pedagógica
• Workshop
• Actividade de construção

• Instrução directa
• Métodos interactivos
• Métodos de 

demonstração-replicação

6- 10 anos
Para crianças mais velhas 
(até 14 anos), consultar a 
secção «Adaptação para 
+10 crianças» no final deste 
Plano de Actividades.

Áreas-alvo Tipo de actividade

Métodos de ensinoDuração
1 hora e 30 minutos

Resultados da aprendizagem

No final desta actividade, os alunos/participantes deverão ser capazes de:

•  Identificar as possibilidades de reutilização de materiais para a criação de hotéis para 

abelhas
• Identificar a importância das abelhas no ambiente
• Desenvolvimento da memória de trabalho, capacidades motoras finas, imaginação e 

percepção visual

Através das seguintes etapas esta actividade dá aos alunos uma visão da 
importância das abelhas no ambiente:

Directrizes

1.

2. 

3. 

Os alunos serão apresentados aos motivos pelos quais as abelhas são 
importantes para o ambiente.
Os alunos utilizarão este conhecimento em casas para abelhas com peças 
LEGO e material reciclado.
Os aprendentes reflectirão sobre a importância de proteger e ajudar as abelhas.
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Preparação da actividade:

• Para a realização desta actividade, será necessário 
preparar previamente o seguinte material para 24 
participantes: Peças LEGO (5kg), Latas de tamanho 
médio - 750 ml (5-6 peças), 10 rolos de papel higiénico 
(vazio), Folhas de papel, Cola amiga da criança, Fita 
adesiva, Tinta para a lata (opcional), Marcadores, 
lápis.

• Ver a apresentação em powerpoint (Anexo 1).  Pode 
preparar a actividade você mesmo ou pode utilizar 
o powerpoint para introduzir a actividade aos 
estudantes. Pode ajustá-la à idade dos participantes.

• Antes de realizar esta actividade, contacte os pais das 
crianças para que possam trazer o máximo possível 
de material reciclado.

• Preparar a sala, dividir a área por 6 grupos e preparar 
os materiais para cada grupo.

• Imprima exemplos de hotéis/casa de bricolage para 
abelhas que pode encontrar no Anexo 2 ou mostre-
os num portátil, PC ou projector.

Introdução (20 minutos):

Faça uma introdução. Antes de iniciar a actividade, indique às crianças a importância das abelhas no 
ambiente e para a biodiversidade urbana, quais são as ameaças e os riscos para elas e como podemos 
ajudá-las/ajudá-las.
Reunir o grupo completo e dividir as crianças em 6 grupos (pode usar a divisão aleatória ou pode dividi-
las por flores, etc. (3 grupos que irão trabalhar com a LEGO e 3 grupos que irão trabalhar com materiais 
reutilizáveis - plástico)
Pergunte às crianças e abra a seguinte discussão:
• Porque é que as abelhas são importantes no ambiente, 
• Porque são importantes nas zonas urbanas?
• Como podemos utilizar peças e plástico Lego para criar hotéis e casas para abelhas?
Mostrar exemplos de hotéis/casa para abelhas (Anexo 2). Pode imprimi-los ou mostrá-los num PC/Laptop. 
Verificar os conhecimentos básicos que as crianças têm sobre o tema, a fim de ajustar os conceitos 
utilizados na actividade. 

Antes de continuar a actividade, apontar às crianças a importância da biodiversidade urbana e das abelhas, 
como ajudará ao desenvolvimento da biodiversidade nas zonas urbanas mas também a possibilidade de 
reutilizar materiais plásticos no desenvolvimento de soluções ambientais.

Entrega da actividade (45 minutos):

1. Antes de iniciar a actividade, instrua as crianças a terem cuidado ao utilizarem os materiais para que 
não se magoem e a seguirem cuidadosamente as suas instruções.

2. Antes de iniciar a actividade, assinalar às crianças que dos materiais existentes é necessário fazer 
hotéis e lares para abelhas, que quando combinados, farão uma comunidade de abelhas.

3. Distribuir versões impressas dos lares/hoteis para todos os grupos e pedir às crianças que imaginem 
como criar a sua própria casa das abelhas.
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4. Dar às crianças directrizes para criar a versão Lifesize do lar das abelhas (se for possível).
5. Para grupos que trabalham com peças LEGO, salientar que a utilização de peças LEGO é necessária para 

tornar as casas das abelhas suficientemente grandes ou de tamanho semelhante para se adaptarem às 
abelhas da vida real. Deixe-as desenhar e criar e ajudar outros grupos.

6. Os grupos que trabalham com a LEGO devem primeiro obter as instruções para criar a base da colmeia, 
depois disso, criar as paredes e terminar com o telhado da colmeia. Se for possível e houver blocos 
suficientes, eles podem criar o interior da colmeia.

7. Para grupos que trabalham com materiais reciclados, dar instruções para pintar as latas de diferentes 
maneiras.

8. Meça o comprimento de cada lata e corte o seu papel de forma a que o comprimento do rolo de papel 
caiba dentro da lata.

9. A faixa de papel deve ter metade do comprimento de uma folha de papel A4? O objectivo é ter um rolo 
de 5 camadas no mínimo. Cortar o papel o mais eficientemente possível e instruir as crianças a fazerem 
o mesmo.

10. Enrolar o papel à volta de um lápis para obter a forma certa, depois colar a margem da banda de papel 
ao rolo para manter o diâmetro, retirar o lápis. Vai precisar de uma média de 25 rolos, dependendo do 
tamanho da sua lata e dos rolos de papel.

11. Depois de terminar com os rolos, pode aplicar uma fina camada de cola no fundo da lata. Coloque os 
seus rolos de papel higiénico onde desejar dentro da lata e preencha o espaço vazio com os seus rolos 
de papel.

12. Uma vez feito, abane ligeiramente a sua lata e assegure-se de que tudo se mantém no lugar. Adicione 
mais cola no fundo ou mais rolos de papel para manter as coisas resistentes se necessário.

13. Depois de ter feito tudo isto, juntamente com todas as crianças, saia para o pátio e coloque as casas das 
abelhas criadas juntas e crie uma comunidade de abelhas.

Conclusão (15 minutos):

1. Fazer uma recapitulação dos temas abordados, perguntar às crianças porque é importante proteger 
e ajudar as abelhas, apontar às crianças a importância da biodiversidade urbana e das abelhas, mas 
também a possibilidade de reutilizar materiais/plásticos no desenvolvimento de soluções ambientais.

2. Avaliação - perguntar às crianças o que pensam sobre a actividade, se ela é útil, prática, etc. Além disso, 
fazer-lhes perguntas relevantes para o tema, por exemplo: qual é a importância das abelhas, qual é o 
ciclo de vida das abelhas, por que razão a polinização é importante, como podemos ajudar as abelhas, 
etc.

3. Encerramento 

Avaliação
O professor realiza a avaliação da actividade 
«Hotel para abelhas» pedindo às crianças que 
respondam a perguntas usando o método das 
frases inacabadas:
• Durante a actividade que adquiri, aprendi...
• Hoje a minha descoberta mais importante foi...
• O material/informação que adquiri durante a 

actividade ajudar-me-á/virá a ser útil...
• Também gostaria de aprender, adquirir...

As crianças também podem escrever em notas 
post-it palavras ou frases que aprenderam com 
esta actividade e depois colocam-nas no quadro.
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Dicas
• Introduzir as crianças nos passos 
antes do início da actividade
• Organizar um ambiente de trabalho 
seguro
• Cuidado para não ferir ninguém e 
controlar o tempo
• Preste atenção ao tempo, se
necessidade de fazer a actividade ao ar 
livre
• Criar uma atmosfera agradável e
envolver todas as crianças na discussão
• Durante a actividade, incentivar o 
trabalho de equipa
• Esta actividade é complementar com
com as actividades «Aves Migratórias na 
minha comunidade».

Material

• Peças LEGO
• Latas de tamanho médio (5-6 peças)                                                                             
• 10 rolos de papel higiénico (vazio)
• Folhas de papel
• Cola amiga da criança
• Fita
• Marcadores e lápis
• Tinta para a lata (opcional)

            
Anexo 1: Apresentação Power Point
Anexo 2: Exemplos de Hotéis para Abelhas

Adaptação para mais de 10 crianças
•  Diga às crianças para realizarem pesquisas sobre que tipos de ninhos as aves migratórias na sua 
comunidade utilizam
• Criar ninhos e alimentadores de aves utilizando materiais reciclados
• Planear um jardim de abelhas (com flores nativas) também pode ser um bom complemento para as 
crianças mais velhas - em ligação com a actividade do jardim polinizador
• Dar-lhes tempo de apresentação para apresentarem os resultados finais

Ligações úteis/leitura adicional
Como fazer uma casa de mel com frascos de plástico:
https://www.youtube.com/watch?v=S7gAbu5_6U0 

IVídeo de inspiração - Colmeia Real Construída a partir de peças LEGO:
https://www.youtube.com/watch?v=BFh3cO8KrgY

Vídeo de inspiração - Colmeia feita de Legos Houses 30.000 Abelhas:
https://www.youtube.com/watch?v=xQYCQ5ujqPU  

Se o tempo lá fora não for bom, as casas das abelhas podem ser montadas em terraços cobertos.

Espaços alternativos

Folhetos 
informativos
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Módulo 5 // Actividade 2 // Anexo 1: Apresentação Power 
Point
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Módulo 5 // Actividade 2 // Anexo 2: Exemplos de Hotéis para 
Abelhas
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MÓDULO 5:
Conectividade e 
Migração Animal
Actividade 3: Mini Jardim para Polinizadores
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Tópico
«Imagine se todos os jardins, parques e terrenos escolares 
tivessem flores amigas das abelhas, e nós cultivássemos 
flores selvagens nas nossas rotundas e bermas de 
estrada; as nossas vilas e cidades poderiam tornar-se 
enormes reservas naturais para os polinizadores». 
-Perito em abelhas, Prof. Dave Goulson

Antecedentes: As populações de abelhas estão sob 
stress severo. Desde a Segunda Guerra Mundial, 
perdemos 97% dos nossos prados de flores 
silvestres, um habitat vital do qual os polinizadores 
dependem para a alimentação e abrigo. Por 

conseguinte, tornou-se extremamente importante 
restaurar estes habitats através da plantação de 
campos de flores e jardins urbanos.
Esta actividade tem como objectivo estabelecer 
uma consciência da importância das abelhas, 
plantas e jardins entre os jovens aprendizes. O 
mais importante é proteger os habitats naturais 
existentes, e é importante ensinar às crianças que 
mesmo um pequeno passo nessa direcção pode 
ajudar a restaurar a biodiversidade. Outro benefício 
disto é que os espaços verdes têm um impacto 
positivo na nossa saúde mental e física e bem-estar.

• Actividade pedagógica
• Workshop
• Actividade de 

construção

• Instrução directa
• Métodos interactivos
• Métodos de 

demonstração-replicação

6- 10 anos
Para crianças mais velhas 
(até 14 anos), consultar a 
secção «Adaptação para 
+10 crianças» no final deste 
Plano de Actividades.

Idades alvo Tipo de actividade

Métodos de ensinoDuração
1 hora e 30 minutos

Resultados da aprendizagem
No final desta actividade, os alunos/participantes deverão ser capazes de:
•  Identificar as possibilidades de reutilização de materiais para a criação de jardins para 

polinizadores
• Identificar a importância das plantas e dos polinizadores no ambiente
• Desenvolvimento da memória de trabalho, capacidades motoras finas, imaginação e 

percepção visual
• Criar diferentes tipos de soluções urbanas para mini jardins urbanos

Através das seguintes etapas esta actividade dá aos alunos uma visão da 
importância das plantas e dos polinizadores no ambiente:

Directrizes

1.

2. 
3. 

Os alunos serão apresentados aos motivos pelos quais as plantas e flores são 
importantes para o ambiente.
Os alunos utilizarão estes conhecimentos para fazer um mini jardim urbano.
Os alunos reflectirão sobre a importância de criar mini jardins urbanos para os 
polinizadores.
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Preparação da actividade:

• Ver a apresentação em powerpoint (Anexo 1). Pode 
preparar a actividade você mesmo ou pode utilizar 
o powerpoint para introduzir a actividade aos 
estudantes. Pode ajustá-la à idade dos participantes.

• Para realizar esta actividade, será necessário 
preparar previamente o seguinte material para 24 
participantes: terra para plantação, peças LEGO, 
flores/plantas para plantação (ver Anexo 1), garrafas 
de plástico, marcadores ou outros materiais para 
pintura, tesoura, cartão, água, paus e cola.

• Antes de realizar esta actividade, contacte os pais 
das crianças para que possam trazer o máximo 
possível de material reciclado.

• Antes da actividade pode escolher que tipo de flores 
irá utilizar (Esta também pode ser uma forma de 
dividir os participantes em grupos).

• Preparar a sala, dividir a área por 6 grupos e preparar 
os materiais para cada grupo.

• Imprimir exemplos de flores/plantas polinizadoras 
(ver Anexo 2).

• Imprimir exemplos de mini jardins (ver Anexo 3) ou 
mostrá-los em computador portátil, PC ou projector.

Introdução (20 minutos):

Faça uma introdução. Antes de iniciar a actividade, apontar às crianças a importância da biodiversidade 
urbana, plantas, flores e como esta ajudará ao desenvolvimento da biodiversidade nas áreas urbanas, mas 
também a possibilidade de reutilizar materiais/plásticos no desenvolvimento de soluções ambientais. (Ver 
Anexo 1) Reunir o grupo completo, e dividir as crianças em 6 grupos (pode usar divisão aleatória ou pode 
dividi-las por flores, etc.). 3 grupos irão trabalhar com a LEGO e 3 grupos irão trabalhar com materiais 
reutilizáveis - plástico.
Pergunte às crianças e abra a seguinte discussão:
• Porque é que as flores e as plantas são importantes no ambiente?
• Porque são importantes nas zonas urbanas?
• Que tipos de animais e insectos em perigo de extinção estão a utilizar as flores e porquê?
• Como podemos usar peças e plástico Lego para criar mini jardins urbanos?

Mostrar exemplos de flores e plantas polinizadoras (Anexo 2) e mostrar exemplos de mini jardins (Anexo 
3). Pode imprimi-los ou mostrá-los num PC/Laptop.
Verificar os conhecimentos básicos que as crianças têm sobre o tema, a fim de ajustar os conceitos 
utilizados na actividade.

Entrega da actividade (45 minutos):

1. Antes de iniciar a actividade, instrua as crianças a terem cuidado ao utilizarem os materiais para que 
não se magoem e a seguirem cuidadosamente as suas instruções.

2. Antes de iniciar a actividade, assinalar às crianças que dos materiais existentes é necessário fazer 
vasos de flores que, quando combinados, farão um mini jardim urbano.

3. Distribuir versões impressas de jardim a todos os grupos e pedir às crianças que imaginem um vaso 
que queiram criar. Dê-lhes papel e lápis/cores para o criarem em papel.



161

Avaliação
O professor realiza a avaliação da actividade «Mini 
Jardim para polinizadores» pedindo às crianças que 
respondam a perguntas usando o método das frases 
inacabadas:
• Durante a actividade que adquiri, aprendi...
• Hoje a minha descoberta mais importante foi...
• O material/informação que adquiri durante a 

actividade ajudar-me-á/virá a ser útil...
• Também gostaria de aprender, adquirir...

As crianças também podem escrever em notas 
post-it palavras ou frases que aprenderam com esta 
actividade e depois colocam-nas no quadro.

4. Dar às crianças directrizes para criar a versão Lifesize do pote.
5. Para grupos que trabalham com peças LEGO, salientar que a utilização de peças LEGO é necessária 

para fazer vasos suficientemente grandes para colocar terra no interior e plantar ou semear flores. 
Deixe-os desenhar e criar e ajudar outros grupos.

6. Para grupos que trabalham com materiais reciclados, indicar primeiro que precisam de cortar a garrafa 
ao meio (ajudá-los com isso).

7. Depois, nas partes inferiores da garrafa, com a ajuda de uma tesoura, é necessário fazer buracos 
para que o excesso de água possa escorrer para fora (é útil e seguro se o educador os ajudar e fizer os 
buracos para as crianças)

8. Uma vez que o tenham feito, dar-lhes instruções para decorar as garrafas (potes) com materiais 
disponíveis.

9. Depois de todos os grupos terem terminado de criar os vasos, instruí-los a colocar terra nos vasos e 
plantar as flores/plantas que têm nos grupos em conjunto. É importante esclarecer que espécies de 
plantas são plantadas/semeadas e porquê; e como cuidar do jardim a seguir

10. Depois, em pequenas folhas ou cartões, escreva que flor é plantada, cole-a num pau e coloque-a em 
cada vaso.

11. Depois de ter feito tudo isto, juntamente com todas as crianças, saia para o pátio e coloque os vasos 
criados juntos e crie um mini jardim urbano.

12. Water the flowers together with the children.

Conclusão (15 minutos):

1. Faça uma recapitulação dos temas abordados e pergunte às crianças porque é importante criar mini 
jardins urbanos. Aponte às crianças a importância da biodiversidade urbana, plantas, flores e como 
ajudará ao desenvolvimento da biodiversidade nas áreas urbanas, mas também a possibilidade de 
reutilizar materiais/plásticos no desenvolvimento de soluções ambientais.

2. Avaliação - perguntar às crianças o que pensam sobre a actividade: é útil, prática, etc. Além disso, pode 
preparar um questionário (individualmente ou em equipa) relacionado com o tema. Por exemplo: o 
que é biodiversidade, por que razão a biodiversidade é importante, o que significa polinização, para 
contar alguns factos sobre alguns dos polinizadores, etc. O questionário pode ser escrito ou oralmente, 
utilizando as notas adesivas.

3. Encerramento
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Dicas
• Introduzir as crianças nos passos 
antes do início da actividade
• Organizar um ambiente de trabalho 
seguro
• Cuidado para não ferir ninguém e 
controlar o tempo
• Preste atenção ao tempo se 
precisar de fazer a actividade ao ar 
livre
• Criar uma atmosfera agradável 
e envolver todas as crianças na 
discussão 
• Durante a actividade, incentivar o 
trabalho de equipa
• Esta actividade é complementar 
com as actividades «Aves migratórias 
na minha comunidade» e «Hotel para 
as Abelhas».

Material

•  Peças LEGO
• Flores para plantação para 15-20 vasos 

(utilizar polinizadores e flores adequadas 
para abelhas)                             

• Garrafas plásticas e água
• Cartolinas
• Cola amiga da criança
• Tesouras e bastões
• Marcadores e lápis
• Papel
• 20 folhetos/exemplos de mini-jardins/

pontos impressos

            
Anexo 1:  Apresentação em Power Point
Anexo 2:  Lista de Flors/Plantas Polinizadoras
Anexo 3: Exemplos de Mini Jardins Urbanos

Adaptação para mais de 10 crianças
•  Dizer às crianças para fazerem pesquisas sobre que tipos de animais/insectos podem viver neste mini 
jardim
• Concentrar-se mais na utilização de materiais reciclados
• Dar-lhes tempo de apresentação para apresentar o jardim e o seu papel

Ligações úteis/leitura adicional
MINI DIY LEGO PLANTERS: FUN PLANTING PROJECT PARA CRIANÇAS
https://www.hellowonderful.co/post/mini-diy-lego-planters-fun-planting-project-for-kids/ 

Vídeo de inspiração - Como fazer mini plantas em vaso da LEGO peças:
https://www.youtube.com/watch?v=iLAHZdiRVzo 

Vídeo de inspiração - Reciclagem de garrafas de plástico em pequenos vasos de jardinagem:
https://www.youtube.com/watch?v=XifYCLIdYeI 

Se o tempo lá fora não for bom, as panelas podem ser montadas na sala de aula. Materiais 
adicionais que devem ser utilizados neste caso são placas para a base das panelas (para a água).

 Espaços alternativos

Folhetos 
informativos
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Módulo 5 / Actividade 3 / Anexo 2: Lista de flores/plantas 
polinizadoras

1. Allium
Os Alliums Gigantes são como lanternas incandescentes para abelhas e borboletas. A flor 
cativa-os para melhorar a polinização do jardim. Espalham-se rapidamente no jardim, mas 
não tão rapidamente que assumam o seu lugar, para que possam permanecer na mesma área 
durante anos.

2. Aster Aromático
Asteres aromáticos (Symphyotrichum oblongifolium) são perenes em forma de margarida com 
uma cabeça de flor em forma de estrela. São versáteis, fáceis de cultivar e cobrem o solo para 
locais secos e ensolarados, e uma flor selvagem perene indígena que cresce a partir de 1-3 pés 
de altura.
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3. Bálsamo de abelhas
O seu aspecto único pode ajudá-lo a identificar rapidamente uma planta de Bee Balm 
(Monarda didyma). Basicamente, encontram-se nas cores rosa, vermelho, e branco. As plantas 
são plantas herbáceas perenes comuns.

4. Índigo Azul Selvagem
O Blue Wild Indigo (Baptisia australis) é um grupo de grandes perenes de longa duração. 
Acrescentam uma longa estação de interesse a partir de flores e folhagem, e as espécies 
modificam a sua altura e largura. Algumas espécies não crescem mais do que 1 a 2 pés de 
altura.
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5. Bottonbush
O Buttonbush comum (Cephalanthus occidentalis) é um arbusto de várias cauleas que cresce
6-12 pés ou periodicamente mais alto, e os troncos são frequentemente torcidos. As suas 
folhas polidas e verde-escuro carecem de cor de queda vital. Além disso, são de longa duração, 
e os seus globos de uma polegada e flores bizarras são brancos ou rosa pálido. Posteriormente, 
massas arredondadas de nozes perduram durante o Inverno.

6. Arbusto Borboleta
O arbusto borboleta (Buddleja davidii) é uma escolha entre os jardineiros. A planta é 
descomplicada para crescer. Num terreno bem drenado, podem suportar um âmbito 
completo de climas, desde muito húmidos até intensamente secos. Têm uma longa 
estação de floração, geralmente durante a Primavera e o Verão, chegando ao Outono 
em climas mais quentes.
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7. Catmint
Catmint (faassen nepeta) é um membro da família da casa da moeda, mas por favor não 
mande embora rapidamente este atractivo perene se já teve uma preocupação com a 
hortelã invasiva no passado. Esta planta é muito mais natural de cultivar e é um bónus por 
ser bem comportada.

8. Cravinho Rosa
Jardineiros com pequenas áreas para encher e locais ensolarados fariam bem em tentar 
cultivar flores Clove Pink (Dianthus caryophyllus). Não só as plantas têm uma forma de 
penas opacas, mas as flores sedutoras e perfumadas têm uma longa história herbácea - 
tanto na medicina como como ornamento comestível e aromatizante.
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9. Cornflower
A flor de milho (Centaurea cyanus) cresce 1-3 pés de altura com folhas estreitas cinzento-
esverdeadas. Produzem cabeças de flores de papiro rodeadas de brácteas. As cabeças 
das flores têm flores azuis, cor-de-rosa, ou de raios brancos que são atraentes para as 
borboletas.

10. Daylily
Daylilies (Hemerocallis citrina Baroni) pode ser a mais fresca de todas as florações 
perenes. As plantas crescem rapidamente e são de longa duração. Florescem em quase 
várias classes de solo, crescem ao sol ou à sombra, e raramente são perturbadas por 
pragas de insectos ou doenças.
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MÓDULO 6 :
Agricultura Urbana
Actividade 1: Concepção de Edifícios Amigos 
do Ambiente em Ambientes Urbanos
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Tópico

Duração
120 minutos

Resultados da aprendizagem
No final desta actividade, os alunos/participantes deverão ser capazes de: 

Incorporação das Actividades Educativas STEAM

CIÊNCIA:
• Ter atitudes compassivas e respeitosas para com 

o ambiente natural e social.
• Desenvolver formas de construção 

energeticamente eficientes
• Distinguir as diferentes formas sustentáveis de 

jardinagem e utilizá-las praticamente na vida 
quotidiana

LÍNGUA:
• Compreender textos com apoio visual.
•  Interagir com o parceiro
•  Desenvolver um repertório de vocabulário 

abrangente dentro do contexto

ARTE E TIC:
• Utilizar computadores, comprimidos e 

ferramentas em linha.

• Observar e pensar.
• Criar e desenhar.

21º CENTRO DE HABILIDADES:
• Aprender competências de inovação: fornecer 

uma solução através da colaboração dos 
estudantes.

• Desenvolver o pensamento crítico: conduzir 
a sua própria investigação para interpretar o 
significado de temas seleccionados.

• Desenvolver a criatividade e a inovação: 
encorajar a criatividade e a inovação, envolvendo 
os estudantes em várias actividades.

• Colaborar: para fazer trabalho de grupo

Idades alvo

8- 10 anos
Para crianças mais velhas 
(até 14 anos), consultar a 
secção «Adaptação para 
+10 crianças» no final deste 
Plano de Actividades.

A agricultura urbana tornou-se de grande 
interesse em encontrar novas respostas para 
a forma como as cidades podem dominar 
os recentes desafios sociais, económicos, e 
ecológicos. Além disso, é considerada uma 
estratégia de subsistência que permite e incentiva 
os cidadãos a sustentarem-se a si próprios.
Antecedentes: Actualmente, as nossas cidades 
são centros de informação, engenhosidade 
e colaboração. Vemos novas abordagens à 
habitação, emprego e prestação de serviços (tais 
como água, transportes, educação e cuidados de 
saúde) que criam um constante desenvolvimento 
e crescimento nas cidades. Contudo, cumprindo 
os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável e 

os limites de crescimento nas cidades, precisamos 
de um desenvolvimento urbano inteligente, 
sustentável, e inclusivo. A agricultura urbana é 
reconhecida na agenda internacional como parte 
de uma solução abrangente para os problemas 
do crescimento desenfreado das cidades. 
Pode assumir muitas formas diferentes. Inclui, 
por exemplo, hortas domésticas, escolares e 
comunitárias, bem como telhados, explorações 
agrícolas verticais e interiores.
Nesta actividade, os alunos tomarão consciência 
da importância da agricultura urbana, dos 
espaços verdes e do ambiente natural e de uma 
compreensão mais profunda das formas de criar 
sustentabilidade nas cidades.
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Introdução (20 minutos):

1. Pergunte aos estudantes o que entendem por urbanização sustentável. Discuta com eles utilizando 
como guia a secção relevante («Agricultura Urbana como ferramenta para a Urbanização Sustentável») 
no Módulo 6 do currículo.

2. Peça aos estudantes para fazerem um modelo da sua casa com peças LEGO e pergunte-lhes se podem 
apontar quaisquer falhas no que diz respeito à eficiência energética. Por exemplo, pode apoiar os 
estudantes a abordar a questão da falta de concepção ecológica no desenvolvimento de projectos de 
infra-estruturas em Limassol, Chipre. Mostre-lhes a Imagem 1 no Anexo 1.

3. Mostrar uma imagem de uma eco-cidade e incitar os estudantes a discutir e descobrir formas e sistemas 
de eficiência energética e de habitação ecológica. Mostrar-lhes a imagem 2 no Anexo 1.

4. Trazer à discussão o papel da agricultura na habitação ecológica, e como pode apoiar o desenvolvimento 
de casas eficientes do ponto de vista energético e amigas do ambiente.

Directrizes
Através das seguintes etapas esta actividade 
dá aos alunos a oportunidade de explorar o 
conceito de urbanização sustentável:

Os alunos serão introduzidos ao conceito 
de concepção de infra-estruturas amigas 
do ambiente.
Os alunos conceberão um edifício 
sustentável amigo do ambiente com a 
utilização de peças LEGO.
Os alunos reflectirão sobre as vantagens 
e desvantagens de conceber casas com 
jardins verticais.

1.

2. 

3. 

• Investigação
• Conclusão
•  Leitura Compreensão
• Jogo pedagógico
• Workshop
• Questionário
• Actividade de construção
• Modelação
• Desenho
• Jogos online
• Mãos nas actividades

Tipo de actividadeMétodos de ensino

• Instrução directa 
• Aprendizagem baseada em 

inquéritos
• Aprendizagem baseada no 

jogo
• Métodos interactivos
• Métodos de demonstração- 

Replicação
• Aprendizagem cinestésica:
• Artesanato (modelos de 

sistemas de jardinagem 
aeroportuária e hidropónica), 
Construção com peças 
LEGOPeer to peer learning

• Modelação
• Aprender com a LEGO
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Avaliação
• Avaliação oral
• Questões de reflexão
• Investigação
• Trabalho entre pares
• Avaliação individual
• Bilhetes de saída (perguntas reflexivas) 

Entrega da actividade (90 minutos):

1. Mostrar um vídeo sobre os 6 edifícios sustentáveis mais famosos do mundo com jardins verticais: 
https://www.youtube.com/watch?v=dK1NXVdRVag

2. Apresentar as dicas para a concepção de casas amigas do ambiente: 
• https://www.salterspiralstair.com/blog/eco-friendly-home-design-ideas/
• https://ecospaints.net/-impressive-green-design-tips-for-an-eco-friendly-home
• https://www.homebuilderdigest.com/eco-friendly-home-tips/

3. Discutir com os estudantes as variáveis envolvidas com as dicas. Dar tempo para a discussão.
4. Pedir aos estudantes para conceberem um edifício ecológico sustentável utilizando peças LEGO. 

Encoraje-os a ir além do habitual e a pensar fora da caixa ao projectar o seu edifício.
5. Em seguida, atribuir alunos a grupos de 3 ou 4 e pedir-lhes que o façam:

• usam a sua imaginação para conceber uma casa ideal que seja tão ecológica quanto possível e que 
inclua elementos de jardinagem vertical

• pensar numa casa e quartos necessários para uma família de quatro pessoas, incluindo o tamanho
• Ideias de aquecimento/arrefecimento, alternativas
• Aparelhos dentro de casa, tecnologia utilizada
• De que será construída a casa, materiais utilizados
• Sistema concebido para a reciclagem/reutilização de produtos residuais.

6. Permitir aos estudantes começar a investigação e desenvolvimento utilizando a Internet e outras 
fontes disponíveis, encontrando a poupança de energia versus casas normais. Enquanto os estudantes 
trabalham, lembrá-los de partilhar e respeitar as ideias e contributos, sugestões, etc. de cada membro 
do grupo. Pode sugerir que cada grupo possa atribuir um papel a cada membro, tais como 2 membros 
responsáveis pela concepção e desenho, outros fazem investigação, etc.

7. Assim que os alunos tenham concluído o projecto, diga-lhes para apresentarem à turma a casa ecológica 
final durante uma apresentação

8. Incentivar os estudantes a votarem na Casa Mais Amiga do Ambiente com base no número de 
elementos ecológicos incluídos na sua concepção, bem como na forma como utilizaram elementos 
de jardinagem vertical que foram discutidos no início desta actividade. Os estudantes projectam o 1º 
edifício votado utilizando peças LEGO.

Tipo de actividade

Conclusão (10 minutos):

• Discutir as vantagens e desvantagens de 
conceber casas amigas do ambiente com 
jardins verticais. Mostrar-lhes a Imagem 3 no 
Anexo 1.

• Distribuir um bilhete de saída. Imprimir tantas 
cópias quantas forem necessárias (Anexo 2).
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Dicas
• O professor pode designar 

estudantes para pensarem nas 
suas casas e para encontrar pelo 
menos 3 ideias ou formas de 
adaptar imediatamente as suas 
casas para se tornarem mais 
ecológicas.

• Sugere-se o acesso em Minecraft 
Education Edition. Se isto não for 
possível, então os seus alunos 
podem simplesmente desenhar os 
seus edifícios.

Material  

• Peças LEGO
• Computadores
•  Internet
• Quadro branco interactivo
• «Minecraft Education Edition» -
• licença de permissão necessária

            
Anexo 1:  Imagens
Anexo 2: Bilhete de Saída

Adaptação para mais de 10 crianças
Na fase de desenvolvimento desta actividade, depois de designar os alunos para grupos de 3-4 e pedir-lhes 
que concebam um edifício ideal que seja o mais ecológico possível, pode explicar-lhes que também devem 
criar um desenho detalhado da sua casa ideal ecológica em «Minecraft Education Edition» com rótulos 
mostrando as características ecológicas da casa, detalhes, etc. Além disso, as expectativas de concepção 
de edifícios eco-amigáveis sustentáveis serão mais avançadas.

Ligações úteis/leitura adicional
Desenhos domésticos amigos do ambiente:
https://www.salterspiralstair.com/blog/eco-friendly-home-design-ideas/

10 Impressionantes Dicas de Design Verde para uma Casa Amiga do Ambiente: 
https://ecospaints.net/-impressive-green-design-tips-for-an-eco-friendly-home

Casa Eficiente em termos Energéticos: 8 Dicas para construir uma Casa Ecológica:https://www.
homebuilderdigest.com/eco-friendly-home-tips/

Os 6 Jardins Verticais Mais Famosos do Mundo:
https://www.youtube.com/watch?v=dK1NXVdRVag

Acesso a novas tecnologias: Dar permissão para usar «Minecraft Education Edition

Espaços alternativos

Folhetos 
informativos
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Módulo 6 // Actividade 1 // Anexo 1: Imagens
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Módulo 6 // Actividade 1 // Anexo 2: Bilhete de Saída
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MÓDULO 6:
Agricultura Urbana
Actividade 2: A minha cidade verde LEGO
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Tópico
A agricultura urbana está em qualquer lugar e em 
qualquer lugar onde as pessoas podem encontrar 
até o menor espaço para plantar algumas sementes. 
Contribui para melhorar a saúde nutricional, 
especialmente em famílias pobres, e pode libertar 
alguns rendimentos para outras despesas, 
tais como a educação. A agricultura urbana 
também inclui operações comerciais, produzindo 
alimentos em estufas e outros espaços, mas é mais 
frequentemente em pequena escala e dispersa pela 
cidade.

Antecedentes: Existem diferentes tipos de 
agricultura urbana, tais como hortas familiares, 
jardins de loteamento, jardins educativos, jardins 

comunitários e jardins recreativos. Muitos 
especialistas defendem que a agricultura urbana 
deve ser promovida em todas as escolas por toda 
a Europa, porque, de acordo com a investigação, 
porque estimula a aprendizagem e o envolvimento 
e cria consciência entre os estudantes sobre o bem-
estar e as questões verdes.

Nesta actividade, os alunos identificarão o que é 
a agricultura urbana, aprenderão a distinguir os 
diferentes tipos de agricultura e a compreender os 
benefícios da mesma. Realizarão este conhecimento 
trabalhando criativamente com peças LEGO para 
ilustrar cidades sustentáveis.

• Instrução directa
• Aprendizagem baseada 

em inquéritos
• Aprendizagem baseada 

no jogo
• Métodos interactivos 

(construção com Lego)

• Vídeo Introdutório
• Jogo Pedagógico/

Challenge
•  Actividade de 

construção (com a LEGO)

9- 10 anos
Para crianças mais velhas 
(até 14 anos), consultar a 
secção «Adaptação para 
+10 crianças» no final deste 
Plano de Actividades.

Idades alvo Tipo de actividade

Métodos de ensinoDuração

40 minutos

Resultados da aprendizagem

No final desta actividade, os alunos/participantes deverão ser capazes de:
•  Identificar o que é a agricultura urbana
• Identificar os benefícios da agricultura urbana
• Distinguir entre os diferentes tipos de agricultura urbana e as suas características básicas
• Reconhecer a importância de exercer pressão para a adopção de práticas de jardinagem e agricultura 

escolar urbana para a aprendizagem experimental.
• Usar a inspiração de outras cidades do mundo para incluir no seu planeamento urbano
• Realizar investigação e identificar formas de melhorar ainda mais o seu planeamento para criar uma 

cidade mais sustentável Realizar investigação e identificar formas de melhorar ainda mais o seu 
planeamento para criar uma cidade mais sustentável
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Introdução (5 minutos):

Reunir o grupo completo em turma e dividir os estudantes em grupos ou 3 ou 4. Pedir-lhes que ocupem os 
seus lugares. Pergunte às crianças o que queremos dizer quando dizemos, «Agricultura Urbana» e obtenha 
definições relevantes. Certifique-se de verificar os conhecimentos básicos que as crianças têm sobre o 
tema, a fim de ajustar os conceitos utilizados nas actividades.

Reproduzir o vídeo «Urban Farming Is for Kids». . Vamos Crescer!» no YouTube. Entregue aos alunos os 
folhetos com as definições (Anexo 1) e discuta.

Directrizes
Através das seguintes etapas esta actividade dá aos alunos a oportunidade de 
explorar o conceito de agricultura urbana: 

Os alunos serão introduzidos ao significado da agricultura urbana.
Os alunos criarão a sua própria cidade sustentável com jardins urbanos 
utilizando peças LEGO.
Os alunos reflectirão sobre fontes de energia renováveis, corredores de vida 
selvagem e infra-estruturas de transporte sustentáveis.

1.
2. 

3. 

Preparação da actividade:

• Preparar o projector, altifalantes e o seguinte vídeo: «Urban Farming Is for Kids» (A Agricultura Urbana 
é para Crianças). Let’s Get Growing» no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=JbB2Mqp2Lzw 

• Organizar as carteiras em grupos. Os estudantes serão divididos em grupos de 3 ou 4
• Colocar um conjunto de peças LEGO na secretária de cada grupo
• Mande imprimir folhas de apoio e na sua secretária (uma de cada uma para cada aluno)
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Avaliação
• Após o fim da actividade, diga aos estudantes para escreverem 3 benefícios da agricultura urbana.

• Após o fim da actividade, dizer aos alunos para escreverem 5 benefícios da aprendizagem com peças 
de Lego.

Entrega da actividade (30 minutos):

1. Pergunte aos estudantes se pensam que a agricultura urbana tem pontos benéficos para as cidades, 
indivíduos, ou para o mundo. Pergunte-lhes se justificam a sua opinião.

2. Apresentar a turma ao desafio ‘My Green Lego City’.
3. Explicar as três fases do desafio
 - Os alunos irão criar o seu próprio plano de uma cidade sustentável com jardins/quintas urbanas
 - Os alunos irão criar um modelo 3D para a sua cidade (usando Lego)
 - Os alunos produzirão uma carta da cidade para os habitantes da sua cidade
4. Reúna os alunos nos seus grupos e peça-lhes que trabalhem através de ‘Planning My Green Lego 

City’ (Anexo 2). Esta ficha de trabalho irá ajudá-los a aprender o que precisam de incluir na sua cidade 
sustentável, e o que os habitantes da sua cidade precisam para aí viver.

5. Pedir aos estudantes para fazerem um plano para as suas cidades (utilizando os papéis A4) e depois 
utilizar os seus peças de Lego para criar as suas Cidades de Lego Verde.

6. Certifique-se de explicar que as suas Cidades de Lego Verde devem:
 - Ser alimentado com fontes de energia renováveis
 - Utilizar a agricultura urbana para produzir alimentos suficientes para os habitantes
 - Ter áreas verdes e ‘corredores de vida selvagem’.
 - Possuir infra-estruturas de transporte sustentáveis: Carros, autocarros, comboios e eléctricos,                                                                                                                                      
                    barcos nos rios, passarelas para peões e faixas para ciclistas estão em equilíbrio
 - Caixas de reciclagem por toda a cidade

Conclusão (5 minutos):

1. Recapitulação dos temas abordados. / Discussão.
2. Reflexão. Pedir a cada grupo de alunos que apresente o seu trabalho à turma e que a turma o comente 

(aspectos positivos e negativos).
3. Encerramento
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Dicas
• Certifique-se de dar espaço para 
discussão e para que os estudantes 
partilhem a sua própria experiência 
(isto é, se alguma vez viram exemplos 
de agricultura urbana, se gostam de 
jardinagem, etc.). Desta forma, vão 
poder estabelecer uma ligação entre 
a aula e a vida real.

Material  

• 3-4 documentos A4
• 25 folhetos (1.1)
• 25 folhetos (1.2)
• Projector
• Portátil
• Oradores
•  Peças LEGO

            
Anexo 1: Planeamento da minha cidade 
LEGO Verde
Anexo 2: Definições úteis

Adaptação para mais de 10 crianças
• Pode discutir amplamente os benefícios de aprender com a natureza e desenvolver um projecto paralelo 
com os estudantes. Por exemplo, estabelecer uma actividade ao ar livre todas as semanas.

Ligações úteis/leitura adicional
Sítio Web:
https://www.lego.com/en-us/kids/city

Software:
https://www.bricklink.com/v3/studio/download.page#xlink

Vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=JbB2Mqp2Lzw

Material:
https://resources4rethinking.ca/en/resource/my-green-city

Se não tiver os conjuntos Lego necessários, pode pedir aos seus alunos que desenhem as 
suas cidades em papel no início ou mesmo usar o software Lego Digital Designer para o fazer 
digitalmente. Neste caso, vai precisar de tablets para os estudantes.

Espaços alternativos

Folhetos 
informativos
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Módulo 6 // Actividade 2 // Anexo 1: Planeamento A Minha 
Cidade Verde LEGO
Como se pode construir uma cidade sustentável?
A sua cidade sustentável deve incluir planos para produzir energia, fornecer alimentos aos 
habitantes, manusear eficazmente os resíduos, transportar pessoas e produzir em redor da cidade, 
assegurando ao mesmo tempo que a natureza é bem-vinda e apoiada na sua cidade.

1. Energia
As pessoas esperam padrões de vida mais elevados e os dispositivos mais recentes devoram 
energia. Ainda utilizamos muitos combustíveis fósseis, como o carvão de petróleo e o gás. Nos 
últimos 200 anos, já utilizámos muitos dos recursos mundiais e precisamos de utilizar mais energia 
renovável.
Como irá alimentar a sua cidade?

  

2. Alimentação
Todos precisamos de comer, mas num mundo com cada vez mais pessoas, de onde virá 

tudo isto? O transporte de alimentos de longe é caro e polui o ambiente.
Também desperdiçamos muita comida; só no Reino Unido, cerca de 30% de toda a comida é atirada 
para o lixo! Como e onde irá cultivar alimentos suficientes para os seus habitantes? 
Como pode ter a certeza de utilizar o máximo possível da comida sem qualquer desperdício?
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3.  Natureza
É preciso lembrar que os seres humanos não são os únicos seres vivos do planeta e 
que precisamos de plantas e animais para conseguirmos sobreviver. Ao planear a sua 
cidade, lembre-se de incluir áreas verdes na sua cidade, e ajude a vida selvagem a 

mover-se pela sua cidade em «vida selvagem».
corredores». Os corredores de vida selvagem são áreas de plantação que ajudam as áreas verdes 
da sua cidade a ligarem-se à vida selvagem. Podem ser algumas plantas à beira de uma estrada, 
ou mesmo os jardins das pessoas. As plantas floríferas ajudam a encorajar os polinizadores na 
sua cidade; estas ajudarão os seus vegetais a crescer e a aumentar a sua colheita de alimentos. 
Está também provado que se as pessoas podem ver a natureza todos os dias, e não apenas os 
edifícios, são muito mais felizes e mais saudáveis.
Tente pensar porque poderá precisar de plantas e animais diferentes, isto ajudá-lo-á a ter a 
certeza de que o tem na sua cidade.   
Como se certificará de que a natureza é encorajada na sua cidade?

4.   Transportes
A forma como a sua população se desloca pela cidade é crucial para a vida na cidade. 
Circulação

num lugar onde tantas pessoas vivem e trabalham é complicado, por isso, isto precisa de ser 
cuidadosamente concebido. Carros, autocarros, comboios e eléctricos, barcos em rios, bem 
como passarelas para peões e pistas para ciclistas, é necessário assegurar-se de que existem 
instalações para o equilíbrio perfeito de cada um.
Algumas das maiores cidades do mundo até deslocaram o seu transporte para fora do caminho 
utilizando comboios subterrâneos e sistemas de monocarril elevados, por exemplo, Las Vegas 
tem auto-estradas por baixo dos seus edifícios.
Tente pensar em novas formas de poder ajudar com as infra-estruturas da sua cidade. Em muitas 
cidades do mundo, as ruas podem tornar-se tão famosas como alguns dos edifícios.
Como irá ajudar os seus habitantes a deslocarem-se?
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5. Resíduos
Em todo o mundo despejamos mais de 2 mil milhões de toneladas de resíduos por 
ano. Muito deste lixo não apodrece e encontrar um lugar para colocar tudo é um 

problema sério.
Na realidade, desperdiçamos mais energia ao não reciclarmos. Por exemplo: as latas de bebidas 
são feitas de alumínio, é necessária 95% mais energia para fazer uma nova lata de alumínio 
do que uma feita a partir da reciclagem de outras latas. Além disso, a reciclagem evita uma 
actividade muito cara e poluente, ou seja, a extracção de alumínio.
Como irá encorajar as pessoas da sua cidade a reciclar mais e a reduzir os seus resíduos?
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Módulo 6 / Actividade 2 / Anexo 2: Definições Úteis

O que é a Agricultura Urbana?

A Agricultura Urbana abrange todos os actores, comunidades, actividades, locais e economias 
que se concentram na produção biológica num contexto espacial, que - de acordo com os 
padrões locais - é classificada como «urbana». A Agricultura Urbana tem lugar em áreas intra e 
periurbanas (isto é, dentro ou à margem de uma cidade, uma cidade ou uma metrópole), e uma 
das suas principais características é que está mais profundamente integrada no sistema urbano 
em comparação com outra agricultura. A Agricultura Urbana está estruturalmente inserida no 
tecido urbano; está integrada na vida social e cultural, na economia, e no metabolismo da cidade.

O que é a jardinagem alimentar urbana?

A horticultura alimentar urbana engloba actividades agrícolas com uma dependência económica 
geralmente baixa dos rendimentos materiais, ao mesmo tempo que utiliza a produção de 
alimentos para atingir outros objectivos, na sua maioria sociais. Neste caso, foi feita uma 
distinção entre áreas de produção individual, tais como loteamentos e hortas familiares, e 
áreas onde são realizadas mais acções colectivas, tais como hortas educativas, terapêuticas e 
comunitárias.

O que é a agricultura urbana?

A agricultura urbana refere-se a modelos comerciais intencionais que tiram partido da 
proximidade da cidade, oferecendo produtos ou serviços agrícolas locais ou regionais. Este 
conceito não se aplica a toda a agricultura que tem lugar em áreas urbanas maiores. Neste 
caso, as áreas foram subdivididas em diferentes tipos, tais como as ligadas a serviços no local 
(por exemplo, jardins de lazer e educativos), e outras que incluem explorações agrícolas locais 
de alimentação. Estas últimas fomentam uma ligação mais directa com os seus consumidores e 
operam através de cadeias curtas de fornecimento de alimentos.
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MODULE 6 :  
Urban Agriculture
Activity 3: My School Garden
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Tópico
À medida que as áreas urbanas crescem em 
população, expandem-se para fora, frequentemente 
esmagando o ambiente natural, destruindo 
ecossistemas, e extraindo recursos muito para 
além dos seus limites definidos. Aprender sobre os 
ecossistemas e o nosso impacto no ambiente desde 
tenra idade é importante se quisermos mudar a 
forma como vivemos nas cidades. A introdução 
da agricultura urbana nas escolas é uma óptima 
forma de iniciar uma consciência entre os jovens 
e é de grande valor educativo e emocional para as 
crianças.

Antecedentes: A dependência das cidades das 
importações de alimentos, energia e outros 
recursos de áreas distantes, e frequentemente das 

exportações dos seus resíduos para essas áreas, tem 
graves consequências negativas para o ambiente e 
é há muito um problema em todo o mundo. Embora 
não resolva os problemas ecológicos das cidades 
em crescimento, a agricultura urbana pode ser 
uma forma importante de reequilibrar e proteger o 
ambiente.
Esta actividade visa familiarizar os alunos com 
o conceito de agricultura urbana e ajudá-los a 
imaginar e desenhar um jardim educativo para a sua 
escola.

• Aprender fazendo
• Aprendizagem pelos 

pares
• Actividade de 

construção

• Instrução directa
• Aprendizagem baseada em 

inquéritos
•  Métodos interactivos

7- 10 anos. Para crianças 
mais velhas (até 14 
anos), consultar a secção 
«Adaptação para +10 
crianças» no final deste 
Plano de Actividades

Idades alvo Tipo de actividade

Métodos de ensinoDuração

190 minutos

Resultados da aprendizagem
• Identificar os elementos básicos da agricultura urbana
• Distinguir entre as diferentes tipologias da agricultura urbana
• Expressam os seus pensamentos e sentimentos sobre as formas como a agricultura urbana 

nos pode ajudar a ter uma vida melhor e produtiva
• Colaborar e resumir juntos os seus principais argumentos
• Aplicar os novos conhecimentos adquiridos através da utilização das peças LEGO
• Ilustrar os novos conhecimentos nas suas concepções dos seus jardins escolares imaginários
• Analisar os benefícios que podem acumular com esta experiência educativa
• Apontar como a sua horta escolar pode melhorar a aprendizagem educacional
• Sintetizar e apresentar o seu plano à frente de outros
• Apreciar o que aprenderam com esta actividade
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Introdução (35 minutos):

1. Reunir o grupo completo e iniciar uma discussão sobre o que é a agricultura urbana. Pode utilizar o 
Módulo 6 Introdução e Unidade 6.1 para facilitar esta discussão.

2. Divida os seus alunos em grupos de 3-4 pessoas e peça-lhes que escrevam e/ou desenhem em notas 
coloridas post-it e/ou papel como a agricultura urbana nos pode ajudar a ter uma vida melhor e 
actividades diárias. Façam-lhes algumas perguntas orientadoras que todos possam discutir no grande 
grupo. Por exemplo:
• Imagine que perto da sua casa/apartamento existe um jardim comunitário onde pode plantar 

verduras e flores com os seus amigos e vizinhos. Como é que isso o faz sentir?
• Imagine que alguns dos seus familiares não têm emprego e se preocupam muito com o facto de 

não conseguirem assegurar o fornecimento de alimentos ao seu agregado familiar. Acha que uma 
horta familiar ou uma horta de lotes os fará desenvolver um sentido do seu próprio valor e auto-
respeito?

• Imagine que vive num bloco de edifícios. Sente que se houvesse uma quinta urbana (educativa/ 
recreativa/ ambiental/ social) perto de si, iria visitá-la frequentemente? Que tipo de actividades 
estaria lá a realizar?

Directrizes
Através dos passos seguintes, esta actividade dá aos alunos a oportunidade de 
imaginar e desenhar um jardim educativo para a sua escola:

Os alunos reflectirão sobre como a agricultura urbana pode ajudar a melhorar 
as vidas e actividades diárias.
Os alunos irão conceber e criar um jardim educativo para a sua escola com a 
utilização de peças LEGO.

1.

2.
  

Preparação da actividade:

Ler cuidadosamente o módulo 6 no currículo para poder facilitar as discussões.
Criar estações para cada grupo, juntando duas secretárias. Assegurar-se de que existe uma distância entre 
os grupos. Preparar todo o material com antecedência.
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Avaliação
• Pode utilizar o Questionário de Avaliação de 

Impacto que será desenvolvido pelo consórcio 
do projecto, no qual os alunos podem marcar 
o que sentem sobre certas afirmações simples 
(1-5 escala Likert utilizando emojis em vez de 
números); anotar o que aprenderam com a 
actividade; reflectir sobre o uso de Lego para 
compreender melhor os tópicos que lhes foram 
ensinados; realçar que tipo de problemas/
dificuldades se depararam durante a execução da 
actividade; escrever o que não gostaram; sugerir 
melhorias a esta actividade.

Entrega da actividade (90 minutos):

1. Diga aos alunos que irão trabalhar nos grupos que já criou na parte introdutória desta actividade. 
Cada grupo terá uma missão: imaginar, desenhar e desenvolver um jardim educativo para a sua escola 
utilizando os peças da LEGO.

2. Reúna os alunos e diga-lhes que irão juntos dar um passeio pelas instalações da escola. Diga-lhes que 
caminharão com os seus grupos e que devem discutir entre eles porque é importante ter uma horta 
escolar educativa e onde poderiam criar essa horta.

3. Depois de regressarem à sala de aula, digam aos alunos para começarem a desenhar a sua horta escolar 
tendo em mente o que discutiram e notaram durante o seu passeio. Entregue a Folha de Apoio 1, bem 
como papel de flipchart e marcadores coloridos a cada grupo e peça-lhes que projectem e mais tarde 
construam o seu jardim seguindo os passos sugeridos.

4. Depois dar-lhes tempo suficiente para construírem o seu edifício escolar, incluindo a horta escolar 
imaginária, utilizando os peças da LEGO.

5. Depois de cada grupo terminar, entregar-lhes a Folha de Apoio 2 e pedir-lhes que a completem 
juntamente com o seu grupo.

6. Depois disso, cada grupo apresenta a sua horta escolar educativa a toda a turma utilizando ambas as 
Folhas de Apoio como guia.

7. Encorajar os alunos a reunir todas as suas opiniões e sentimentos sobre a importância de ter uma horta 
escolar educativa e entregar o documento final à autoridade de gestão escolar e à associação de pais 
e professores/associação de pais e encarregados de educação, a fim de exercer pressão para a criação 
de uma horta da escola.

Conclusão (30 minutos):

1. Criar uma colagem de todas as opiniões e sentimentos sobre a importância de ter uma horta escolar 
educativa, incluindo fotografias da fase de concepção e desenvolvimento da «nova» escola que tem 
uma horta escolar educativa, enquanto se discutem lições importantes aprendidas.

2. Avaliar os novos conhecimentos e competências adquiridos.
3. Encerrar a actividade agradecendo a todos pela sua participação e ideias valiosas
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Dicas
• Manter um número máximo de 

participantes em cada grupo de 4 
alunos 

• Permitir que os alunos se 
exprimam livremente na 
introdução da actividade, mas 
estar atentos para facilitar a 
discussão com base no conteúdo 
do Módulo 6

• Assegurar que todos os alunos 
partilhem as suas opiniões e sejam 
respeitados no pequeno grupo

Material  

• Notas post-it coloridas e/ou papel A4 para 
a introdução à actividade

•  Flipchar
• Marcadores
• Tesoura e cola
• Papel colorido que podem utilizar para 

recortar peças para o seu jardim
• Cópias impressas dos anexos (1 por grupo)
• Peças LEGO
• 1 folha de papelão A2 para a colagem final

           
Anexo 1: Lista de verificação
Anexo 2: A Minha Horta Escolar

Adaptação para mais de 10 crianças
Esta actividade pode ser replicada para +10 crianças, uma vez que é flexível a diferentes necessidades de 
aprendizagem e níveis educativos. Por exemplo, na Introdução da actividade, pode-se discutir questões 
mais complicadas, tais como o aumento da população nas grandes cidades ou a importância da agricultura 
urbana para a autonomia económica das mulheres. Todas estas questões podem ser encontradas no 
Módulo 6, incluindo números e dados geográficos.
Além disso, no final desta actividade, em vez da criação de uma colagem de opiniões e sentimentos, pode 
redigir, juntamente com os seus alunos, um documento de recomendação de políticas/políticas e entregá-
lo à autoridade de gestão escolar.

Ligações úteis/leitura adicional
Pode utilizar todas as ligações e bibliografia sugeridas no Módulo 6. Por exemplo:

• O vídeo seguinte é um vídeo de introdução à agricultura urbana e à jardinagem resiliente 
para e com as crianças. É muito inspirador para que use durante as suas aulas. A Agricultura 
Urbana é para Crianças. . Vamos Crescer!

• O ensaio seguinte de Kirsten Berhan pode dar-lhe uma perspectiva surpreendente sobre 
como utilizar a horta escolar como ferramenta de ensino e aprendizagem: «The Garden, A 
Master Teacher» (O Jardim, Um Professor Mestre)

• Mergulhe no incrível mundo do Life Lab! Life Lab Science Program é um líder nacional 
em educação com base em jardins é dedicado ao desenvolvimento e utilização de jardins 
escolares como «laboratórios vivos» onde os estudantes podem integrar e aplicar o que estão 
a aprender na sala de aula.

• Um guia sobre como começar uma horta escolar.

Folhetos 
informativos
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Módulo 6 // Actividade 3 // Anexo 1: Lista de verificação

Lista de verificação para ser aconselhado na concepção e construção do seu jardim

* A lista seguinte inclui passos que deve ter em consideração quando desenvolver o seu modelo. 
Após cada passo, escreva os seus pensamentos e observações na caixa.

1. Formar um Comité de Jardinagem: Um comité de jardinagem toma decisões sobre como será 
o jardim de uma escola, para que será utilizado, e como funcionará. O ideal seria que o comité 
fosse composto por 5-10 membros representando as seguintes áreas:

• A administração da sua escola
• Pessoal docente
• Pessoal docente
• Pais
• Voluntários comunitários (município, ONG, associações agrícolas, etc.) Quem participará 

no vosso comité de jardinagem?
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2. Determinar objectivos para o seu jardim: Uma vez que tenha o seu comité a funcionar, 
determinar objectivos para o seu jardim é um próximo passo importante. As escolas constroem 
jardins por diferentes razões. Aqui estão algumas metas e objectivos comuns.

• Para proporcionar aprendizagem ao ar livre, prática.
• Cultivar alimentos para programas escolares.
• Enviar frutas e legumes frescos para casa com os estudantes.
• Reduzir os resíduos alimentares gerados na escola.
• Proporcionar um espaço terapêutico para crianças e jovens.

A identificação dos objectivos para o seu jardim ajudá-lo-á a determinar que tamanho e estilo 
de jardim precisa. Assim que tiver uma noção da direcção do seu jardim, considere as seguintes 
questões para aperfeiçoar ainda mais a sua visão:

•  Quem vai utilizar o jardim?
• Com que frequência os estudantes irão utilizar o jardim? Quem será responsável pela 

programação?
•  Quem mais é necessário para atingir os seus objectivos?

Quais são os objectivos do seu jardim? Responder brevemente às perguntas acima para o ajudar 
a determinar a sua visão.

3.  Encontre o Seu Site: Agora que conhece os principais objectivos para o seu jardim, reveja 
os sítios disponíveis e determine qual é o mais adequado para as suas necessidades. LEMBRE-
SE do nosso passeio pelas instalações da escola. Ao longo do percurso, considere as seguintes 
questões:
• De quanto espaço precisa para atingir os seus objectivos?
• Haverá sol suficiente?
• Onde está o seu acesso à água?
• Que tipo de solo se encontra no local?
• O sítio é seguro?
Responder brevemente às perguntas acima. Peça ajuda ao seu professor, se precisar dela.
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4.  Planear e desenhar o seu site: Considere os seguintes elementos ao iniciar o processo 
de concepção. Quais deles complementariam o seu jardim? Peça ao seu professor quaisquer 
esclarecimentos ou perguntas e escreva na caixa abaixo como imagina o seu jardim. Use o 
flipchart e os marcadores para o desenhar.

5. Considerar Materiais: Com o seu novo desenho em mãos, considere que materiais os 
estudantes e educadores precisarão para tirar o máximo proveito do seu jardim. Isto inclui 
pensar tanto na fase de construção como na fase operacional. Considere as seguintes sugestões 
e anote os seus materiais:
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• Se o seu jardim irá conter canteiros elevados, de que serão feitos esses canteiros? Plástico 
reciclado ou Madeira?

• Solo
• Fertilizantes: Os fertilizantes químicos podem dar às plantas uma solução rápida, mas está 

demonstrado que esgotam o solo a longo prazo. Em vez disso, alimentem as suas plantas e a 
sua terra ao mesmo tempo com um fertilizante orgânico para todos os fins.

• Irrigação: Estão disponíveis diferentes sistemas de irrigação para se adequarem a diferentes 
designs de jardim.

• Ferramentas: Uma vez que a maioria dos jardins são concebidos para uma turma visitar de 
cada vez, o número de ferramentas irá normalmente reflectir o tamanho médio da turma 
na sua escola. Por exemplo: Lata de irrigação (3); Talocha de mão (25-30); Pá redonda (2); 
Pá plana (2); Enxada de jardim (2); Garfo de escavação (2); Mangueira para água potável (1); 
Cordel de jardim (1 rolo de 200 pés); Luvas de jardinagem (25-30); Etiquetas de plantas (50); 
1 carrinho de mão; 1 bocal de pulverização

• Esgrima: As hortas escolares beneficiam de uma vedação segura. A vedação de rede de 
arame com postes de madeira ou metal é normalmente mais rentável do que a vedação de 
ripas ou estacas de madeira.

AGORA ESTÁ PRONTO PARA COMEÇAR A CONSTRUIR O 
SEU MODELO DE JARDIM ESCOLAR 

USANDO PEÇAS DE LEGO!!
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Módulo 6 // Actividade 3 // Anexo 2: A Minha Horta Escolar

   Reflexões após o desenho e construção do jardim da minha escola

1. Que tipo de elementos acrescentou à sua horta escolar? Legumes, árvores de fruto, flores? 
Porque escolheu estes elementos?

2.  Pensa que poderia usar a sua horta escolar para aprender mais sobre jardinagem e botânica, 
nutrição, educação do consumidor e agricultura? Como?
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3.  Descreva uma lição que pode tirar/aprender da sua horta escolar. Pense em aprender na 
natureza, observar com os seus colegas, usar técnicas para cultivar a sua horta, comer os 
produtos, aprender de onde vem a nossa comida, aprender como pode viver uma boa vida se 
cultivar a sua própria comida, etc.

 

4.  Sente que é importante ter a sua própria horta escolar? Porquê?


