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INTRODUÇÃO 
 

Contribuir para uma educação mais inclusiva e equitativa, junto de escolas e 

professores, é o objetivo principal que sustenta todas as atividades desenvolvidas no 

âmbito da iniciativa Yard4all (https://www.yard4all-project.org). Entre as estratégias 

para alcançar este objetivo está o desenvolvimento de uma horta escolar com base 

em princípios de permacultura que prevê a participação de crianças com e sem 

necessidades educativas especiais (NES), num contexto de ensino não formal. Este 

documento apresenta um conjunto de orientações para as escolas/professores 

explorarem com todas as crianças o currículo científico, no contexto das hortas 

escolares de permacultura.   

Neste projeto, estiveram envolvidas crianças de 1º Ciclo (6-12 anos) em todas as 

atividades relacionadas com a permacultura (designadamente, construção de 

canteiros, planear, semear, replantar, ceifar, mondar, compostar, etc.). 

Simultaneamente, as crianças participaram no registo de observações e experiências, 

desenhando de formas variadas. O desenho permite-lhes desenvolver competências 

essenciais para a aprendizagem da ciência (como a observação, o rigor, a 

comparação, a cooperação, a discussão, as análises, a síntese, a representação e a 

comunicação, entre outras), bem como competências transdisciplinares e práticas 

importantes.    

O projeto tem também como objetivo a implementação de práticas de aprendizagem 

cooperativa e de comunicação através do desenho. O foco está nos desenhos criados 

pelo aluno enquanto ferramentas de aprendizagem, reflexão e comunicação, e como 

facilitadores e estímulos para a discussão científica das crianças. Procura-se promover 

a educação inclusiva, enquanto se implementa, na prática, o modelo de pares (peer-

to-peer (IO2)).  

Em resumo, o jardim de permacultura e as atividades práticas são o contexto e o 

pretexto para a investigação científica, utilizando o desenho como veículo/ base de 

apoio para a construção de significado, tendo presente o desenvolvimento de 

competências de cooperação e inclusão, através do apoio entre pares.   

Inicialmente, foi elaborado um plano que enquadra os pilotos a serem realizados pelas 

equipas de cada parceiro e/ou escolas associadas do projeto Yard4All; enquanto foram 

igualmente estabelecidas comunidades de prática para partilhar práticas e discutir 

experiências.  Os professores foram convidados e orientados a registar as suas 

observações sobre as várias atividades numa "agenda de professores", durante a 

implementação. Estas agendas foram a linha orientadora da partilha de práticas. As 

experiências recolhidas durante a implementação (pilotos realizados pelos parceiros e 

escolas associadas) foram utilizadas para otimizar o projeto, incorporando, sempre que 

necessário, sugestões de melhoramento.  O "Guia para o desenvolvimento de conceitos 

científicos na horta da escola" (IO5), nesta versão, foi, portanto, alargado para incluir 

exemplos provenientes da prática. O Guia pretende constituir-se como um terreno 

comum para a prática, fornecendo ideias e pistas práticas para a implementação da 

ciência e atividades de desenho na horta de permacultura da escola. 

 

https://www.yard4all-project.org/
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Estrutura do guia 

 
Este Guia propõe um conjunto de "Unidades de inquérito/ investigação" (UI) que, por 

sua vez, estão organizadas em torno do ciclo de atividades hortícolas no jardim da 

permacultura.   

Primeiramente são apresentadas as UIs. Estas são construídas de forma a oferecer 

flexibilidade e a permitir a adaptação a diferentes níveis etários, países, currículos 

escolares e outras condições locais.  Na Parte 2 "Dicas para o sucesso" apresentam-se 

recomendações práticas e metodológicas que emergem de uma reflexão coletiva 

sobre as fases piloto, promovida pelo Yard4All para todas as Comunidades de Prática 

(CoPs Fechadas) realizadas durante o período do projeto. As recomendações incluem 

também literatura relevante tendo como propósito fornecer o apoio necessário para o 

planeamento "local" das atividades.  

Finalmente, são retratados vários casos no Apêndice "Explorando conceitos científicos 

no jardim da permacultura - na prática". Estes casos foram recolhidos durante a fase de 

pilotagem e exemplificam formas de trabalhar com as crianças e com este guia. Os 

casos baseiam-se na documentação disponibilizada pelos professores que pilotaram as 

atividades nomeadamente, desenhos, fotografias, documentos de planeamento e 

agendas dos professores gerados pelos alunos.  

 

Jardins de permacultura nas escolas  

A permacultura é, provavelmente, a forma mais amplamente praticada de 

agroecologia (Hathaway, 2016) e apresenta um paradigma alternativo de produção 

baseado em princípios ecológicos tais como a reciclagem de resíduos, a minimização 

do uso de energia e de água, a maximização da diversidade genética, a regeneração 

do solo e a promoção de outras sinergias biológicas benéficas (Hathaway, 2016). Desta 

forma, as hortas escolares de permacultura oferecem oportunidades particularmente 

valiosas de educação para o desenvolvimento sustentável, crucial para a criança do 

século XXI (Bell, 2016).  

A prática da permacultura é inovadora no contexto escolar e pode proporcionar às 

crianças uma experiência prática de meios de produção sustentáveis, diferentes da 

horticultura tradicional. Além disso, os jardins de permacultura representam um 

ambiente rico para o estudo de plantas e animais, para explorar interações ecológicas, 

para analisar o clima e o solo e para desenvolver projetos de design e tecnologia. Isto 

faz com que seja um contexto primordial para a exploração de um vasto conjunto de 

temas científicos que se podem enquadrar nos currículos académicos.  

Neste sentido, com o objetivo de apoiar as escolas no estabelecimento de jardins de 

permacultura, foi elaborado, no âmbito da iniciativa Yard4All (IO5), um "Guia para o 

estabelecimento de jardins de permacultura nas escolas".  
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Desenhar para Aprender 

"Tal como as palavras e os números, o desenho torna o pensamento visível, acessível e 

capaz de manipulação. Na sua essência, o desenho faz-nos pensar. Diferentes tipos de 

desenho desenvolvem a capacidade para diferentes tipos de pensamento" (Adams, 

2014).  

Existe um conjunto significativo de literatura que indica que o desenho intencional pode 

ter várias funções, como por exemplo, a aquisição de conceitos científicos por parte 

das crianças ou a construção de significados, entre outros. O desenho em contexto 

educativo serve como ferramenta para o ensino e para a aprendizagem, para a 

comunicação, criando em simultâneo um ambiente de aprendizagem agradável, 

aumentando a confiança, construindo um currículo integrado e facilitando a 

aprendizagem das crianças com necessidades educativas especiais (NES) (Chang, 

2012). Para crianças com necessidades educativas especiais, as adaptações mais 

frequentes para otimizar a aprendizagem, consistem em abordagens dos conteúdos 

através de módulos (McGinnis & Kahn, 2014). O conhecimento acumulado nas últimas 

três décadas aponta para a necessidade de implementação de oportunidades de 

aprendizagem em que o desenho intencional seja utlizado como uma estratégia central 

(ver, por exemplo, Lin et al. 2017).  

O processo de desenho e os desenhos produzidos proporcionam aos professores e à 

comunidade "uma porta" para a mente das crianças. Para que isto aconteça, o 

processo de desenho tem de ser intencionalmente planeado e conduzido. Os próprios 

desenhos e as conversas que têm lugar à sua volta podem revelar aprendizagem, 

conhecimento, áreas de interesse, emoção e criatividade. Os desenhos como 

artefactos também são instrumentos de partilha com a comunidade (escola e outros), 

aumentando o envolvimento e criando impacto.  

Embora a incorporação de desenhos no processo de investigação do conceito 

científico infantil tenha sido considerada benéfica tanto para os professores como para 

os alunos, é necessário que seja utilizada adequadamente para atingir os resultados 

desejados (Fiorella & Mayer, 2015). A investigação mostra que os professores raramente 

desenham desenhos de crianças (Wilson & Bradburry 2016; Areljung et al. 2021). 

Portanto, é necessário saber mais sobre quais as condições adequadas para a 

aprendizagem através do desenho, incluindo as que se aplicam às crianças com 

necessidades educativas especiais e divulgar este conhecimento junto dos 

educadores.  Este guia (e o projeto Yard4All) é uma contribuição para apoiar os 

educadores no desenvolvimento e implementação de atividades que fazem uso do 

desenho para a aprendizagem da ciência. Durante o projeto, decorreram dois 

momentos de formação de educadores em desenho para capacitação sobre 

conceitos de ciência e práticas inclusivas.    
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 O que é o desenho? Por que é tão importante para a aprendizagem?  

O desenho pode ser visto como um processo de criação e, nesse sentido, como outras 

formas de semiose (processo de significação e produção de significados), tem o 

potencial de estimular o raciocínio dos seus autores. (Tytler, Prainr, Aranda, Ferguson, & 

Gorur, 2020). O desenho é uma atividade em que os humanos se envolvem numa idade 

precoce, assim que os movimentos finos ficam controlados. Esta atividade intensifica a 

experiência e, mais importante ainda, permite às crianças refletir e refazer a sua 

experiência, para a compreenderem. O desenho motiva e dá ferramentas para apoiar 

a aprendizagem, promovendo o ato de questionar por parte das crianças, a criação 

de ideias e a resolução de problemas (Adams, 2009). O desenho pode ajudar os alunos 

a estabelecer conexões entre o mundo interno das memórias, pensamentos, sonhos e 

desejos com o mundo exterior experimentado através dos sentidos. Esta ligação é 

essencial para tornar a aprendizagem científica relevante, criando uma ligação 

importante entre perceção e cognição (Adams, 2009; Binder, 2017).  

Outras razões para incluir o desenho como estratégia de aprendizagem e ensino 

residem nos benefícios gerais do desenho como atividade para as crianças (ver Caixa 

1.). Entre outros aspetos, o desenho fomenta e cria confiança na aprendizagem, 

encoraja a persistência e a capacidade para arriscar (Adams, 2009).  O desenho 

contribui igualmente para o desenvolvimento de uma vasta gama de capacidades 

físicas, emocionais e atitudes que são importantes para cidadãos do século XXI 

(UNESCO-IBE, 2022).  

 

 

 

 

 

Caixa 1: Benefícios do Desenho 
(Adams 2009) 
 
Desenhar é adotar uma linguagem simbólica que utiliza um conjunto de códigos e convenções  

Diferentes tipos de desenho despoletam diferentes tipos de pensamento 

As competências para o desenho são desenvolvidas através da prática 

Desenhar ajuda as crianças a refletir e a reorganizar a sua experiência de forma a atribuir-lhe 

significado 

O Desenho pode ser uma forma de explorar emoções 

O Desenho pode ser usado para descrever e explicar diferentes coisas 

O Desenho pode ser usado para explorar a compreensão e comunicar ideias 

O Desenho pode partir da observação, da memória ou da imaginação 

O Desenho ajuda a planear e a inventar  

O Desenho faz com que as coisas aconteçam 

O Desenho ajuda no processo de aprendizagem 

O Desenho faz-nos pensar  
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Finalidades do Desenho 
 

Embora existam muitas formas de classificar diferentes tipos de desenho com base, por 

exemplo, no assunto (retrato, paisagem), meio (lápis, carvão, aguarela...) ou método 

(desenho observacional, desenhos imaginativos), todas as classificações têm por base, 

em geral, a forma como o desenho é elaborado (processo) ou o produto final. Contudo, 

para compreender o desenho como um meio de aprendizagem é mais pertinente 

perguntar para que serve o desenho em vez de “como é que é feito” 

 (Adams, 2017). Desta forma, o foco passa também do aspeto do desenho para aquilo 

que o aluno aprende através dele (foco no processo) (Adams, 2017).  

Adams (2017) define quatro categorias principais de desenho decorrentes da reflexão 

sobre o que é o desenho. Estas categorias devem servir de referência enquanto quadro 

teórico para conceber atividades que envolvam desenhos criados pelo aluno. 

Dependendo da finalidade do desenho, os pedidos e materiais têm de ser selecionados 

em conformidade (para mais informação relacionada com recomendações ver Parte 

2; e Parte 3, para exemplos do projeto Yard4all).  

 

Perceção: o desenho como perceção ajuda a organizar sensações, sentimentos, ideias 

e pensamentos. É feito principalmente para o benefício da pessoa que desenha. 

Permite explorar e desenvolver capacidades de observação e interpretação para 

questionar e compreender o mundo. A não compreensão dos desenhos por parte de 

outros não é revelante.  

 

Comunicação: o desenho como comunicação. O desenho contribui para o processo 

de tornar as ideias, as observações, os pensamentos ou os sentimentos compreensíveis 

para as outras pessoas.  

 

Invenção: O desenho, enquanto processo criativo, contribui para manipulação criativa 

e o desenvolvimento do pensamento. O pensamento torna-se visível e acessível e, 

portanto, passível de mudança e manipulação.  

 

Ação: o desenho constitui uma ponte entre o reino da imaginação e a implementação. 

A intenção não é apenas incidir sobre o conteúdo das ideias e propostas - mas também 

colocá-las à prova e perceber como podem ser concretizadas na prática.   

 

  

Implementação da investigação científica através do desenho   

 

A investigação científica pode ser compreendida de várias formas. Se adotarmos uma 

compreensão integrada do que é a investigação, podemos descrevê-la da seguinte 

forma:  

"O investigação é uma atividade multifacetada que envolve fazer observações; 

colocar questões, examinar livros e outras fontes de informação para ver o que já é 

conhecido; planear investigações; rever o que já é conhecido à luz da evidência 

experimental: utilizar ferramentas para recolher, analisar e interpretar dados: propor 

respostas, explicações e previsões; e comunicar os resultados. A investigação requer a 
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identificação de pressupostos, o uso de pensamento crítico e lógico, e a consideração 

de explicações alternativas".  

                                                                            (Carlson, Hemphrey e Reinhardt, 2003, p 23). 

  
Uma forma de rentabilizar o potencial da iniciativa e dos interesses das crianças é 

planear o ensino tendo presente uma abordagem de aprendizagem baseada em na 

investigação científica. Esta abordagem à aprendizagem enfatiza o papel do aluno no 

processo de aprendizagem. Os alunos são encorajados a explorar o material, fazer 

perguntas, e partilhar ideias e aprender fazendo. Isto permite-lhes construir 

conhecimento através da exploração, experiência e discussão. O desenho, per se ou 

em cooperação, adequa-se bem a esta forma de trabalho. 
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PARTE I – Unidades de Investigação 

 

 

 

"À esquerda, pontos laranja do 

conhecimento rodeados pelo 

círculo laranja da experiência". 

Quando o conhecimento é 

promovido pela experiência, 

torna-se realidade, 

propriedade do aluno, que 

pode então fazer ligações e 

utilizar o conhecimento de 

formas significativas".  

Paula Briggs, 2020  

 

 

 

UI 1 - Planear o jardim, a horta no pátio da Escola 

     

Descrição da Atividade 

 

O planeamento para a construção de um jardim e áreas de trabalho associadas, é um 

projeto de design no qual as crianças podem ser envolvidas.  

Escolher o local para o estabelecimento do jardim implica estudar, analisar e avaliar 

fatores abióticos: exposição ao sol, chuva e vento, condições relativas ao solo e à 

inclinação do terreno, drenagem natural da água e erosão. Isto oferece oportunidades 

de investigação e aprendizagem de conceitos de ecologia, geologia, clima e tempo, 

entre outras coisas.  

As crianças podem também ser envolvidas na conceção e construção de mesas e 

bancos e/ou na construção e decoração de caixas para plantio (fig. 1.1.). Neste caso, 

podem ser exploradas áreas curriculares como tecnologia e design, artes e ofícios. Se 

esta atividade utilizar materiais reciclados, é também uma excelente oportunidade 

para introduzir o conceito de economia circular e a importância do desenvolvimento 

sustentável.  
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Figura 1. As crianças decoraram as 

caixas de plantação e fizeram 

planos para o desenvolvimento da 

horta escolar (Scoala Gimnaziala 

nr.28 Bucareste) . 

Atividades de desenho 

As oportunidades para introduzir o desenho incluem: elaboração de esboços de 

planeamento do jardim (fig. 1.2.), planos de desenho do sistema de rega, utilização 

dinâmica do fluxo natural da água, desenhos conceptuais dos fatores climáticos, etc. 

Desta forma, cria-se também a oportunidade de aprender sobre a arte de construir e 

desenhar mapas que incluem conhecimentos de matemática, geometria, bem como 

conhecimentos artísticos relacionados com cores, padrões, pictogramas. 

 

Explorar ideias 

O ciclo da água; transporte de sedimentos; erosão; propriedades do solo; gravidade; 

volumes e caudais; construção sustentável; perímetro e área. 

  

Figura 2. Planeamento do jardim: as crianças criam um desenho após observarem 

padrões de fluxo de água no terreno, depois da chuva (Agrupamento de Escolas D. 

Carlos I, Sintra). 
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UI 2 - Preparação dos canteiros para plantação 

 

Descrição da Atividade 

No início de cada estação, o solo pode necessitar de ser arejado e/ou enriquecido com 

composto, e a cobertura de palha pode precisar de ser cuidada e reconstruída. O 

objetivo desta operação é criar melhores condições para o crescimento das plantas: o 

solo compacto impede o desenvolvimento saudável das raízes, devendo a nutrição ser 

equilibrada para um bom crescimento das plantas. A cobertura dos canteiros é 

importante para o equilíbrio e retenção de água, evitando a erosão e reduzindo o 

aparecimento de ervas daninhas.  

Esta operação cria a oportunidade para trabalho físico (escavação, mistura do solo, 

transporte do composto, etc.), pesquisa e aprendizagem sobre a estrutura e 

composição do solo e compreensão de conceitos ecológicos (reciclagem de 

nutrientes; cadeias tróficas; ciclo da água; ciclo do carbono, entre outros). 

 

   

Figura 3. Escavação (direita), cobertura morta (meio) e os canteiros prontos a plantar 

(esquerda) 
 

Época do Ano 

No início da horta ou quando for necessário. Por exemplo, após a colheita, antes de 

novas plantações.  

 

Atividades Práticas 

⎯ Remover a cobertura do solo;  
⎯ Adicionar adubo;  

⎯ Misturar o composto com o solo; cobrir novamente com palha.  
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Atividades de desenho 

⎯ Desenha o que fizeste; desenha como fizeste para que todos nos possamos 

lembrar mais tarde, quando precisarmos de o fazer no próximo ano (pode ser um 

esforço cooperativo onde os grupos recebem a tarefa de documentar uma 

determinada atividade).  
⎯ Registar a sequência de atividades necessárias para fazer uma cama (canteiro) 

- fazer uma história em banda desenhada.  
⎯ Desenho de uma secção transversal da cama (canteiro) quando esta estiver 

terminada.  

  

Linhas de investigação 

- Quais são as propriedades e a composição do solo? 

- Composto: o que é e porque temos de o adicionar? 

- Porquê misturar e arejar o solo? 

- Por que é que cobrimos o solo com palha ou outros materiais? 

- Como e porquê prevenir a compactação e a erosão do solo? 

 

Conceitos científicos 

⎯ A compactação do solo afeta a absorção e a retenção de água, a penetração 

das raízes, o oxigénio disponível e atividade microbiológica.  

⎯ O mulching protege a microbiologia do solo e previne a erosão.  

⎯ As espécies de microrganismos que vivem no solo são importantes para 

combater as doenças das plantas e diluir os poluentes.  

⎯ Os microrganismos no solo são responsáveis pelo ciclo do carbono e do azoto. 

   

 

Competências 

 

Competências práticas; Cooperação; Observação de diferentes tipos de 

espécies microscópicas; Observação da estrutura do solo.  
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UI 3 – Produção e manutenção do composto 

 

Descrição da atividade 

A produção de composto para enriquecer o solo é uma das atividades inerentes 

à permacultura. Esta tarefa envolve muitas atividades que podem incluir a 

comunidade, como por exemplo, a recolha de produtos residuais em casa ou 

na cantina da escola.  

A produção de composto envolve a monitorização e o controlo de fatores 

ambientais como a luz solar, a humidade e a sombra. Os indicadores de 

humidade utilizados são a presença ou a ausência de certos seres vivos. Criam-

se, desta forma, boas oportunidades para saber mais sobre os animais, as suas 

necessidades e a forma como vivem.  

  

Figura 4. As crianças alimentam o vermicomposto com detritos de cozinha. 

 

Época do ano 

Durante todo o ano 

 

Atividades Práticas 

⎯ Recolher os resíduos alimentares; cortar materiais em pequenos pedaços 

adequados e adicionar material seco (3 vezes por semana).  
⎯ Virar o composto semanalmente e reconstruir as camadas (ver páginas 4-

8 do manual de manutenção de jardins de permacultura).  
⎯ Verificar o nível de humidade do composto - pode incluir o registo de 

dados de temperatura, humidade, pH, nutrientes.  
⎯ Verificar os animais visitantes: moscas e mosquitos indicam demasiada 
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humidade; piolhos de madeira, mosquitos e formigas indicam pouca 

humidade.  

  

Atividades de desenho 

⎯ Desenhar os vermes encontrados no composto; desenha os vermes em 

movimento.   

⎯ Desenhar o que pensas que acontece aos restos de comida no adubo. 

⎯ Desenhar um guia de instruções para o cuidado do composto (desenho 

cooperativo).   

⎯ Desenhar os organismos que se encontram no composto; desenhar estes 

organismos em movimento.   

⎯ Desenhar o microecossistema vermicompostor.  

 

Linhas de investigação 

⎯ O que acontece aos detritos alimentares que adicionamos ao 

composto?   

⎯ De que precisam os vermes para prosperar?   

⎯ Como é que os vermes se movem?   

⎯ Por que é que organismos diferentes indicam níveis diferentes de 

humidade no composto?  

 

Conceitos científicos 

⎯ Reciclagem, decomposição e decompositores de nutrientes.  

⎯ Organismos diferentes precisam de condições diferentes para prosperar.   

⎯ Todos os organismos prosperam a um nível ótimo de humidade, luz, 

nutrientes e temperatura.  

⎯ Movimento animal - forma e função.   

 

 

Competências 

Observação; teste de hipóteses através da experimentação, métodos 

científicos, argumentação.  

  

Explorar ideias 

Para seguir a "vida" do composto, sugere-se a construção de uma espécie de 

janela no composto para se poder observar como é que ele vai mudando ao 

longo do tempo. Assim, é possível ir observando ao longo do tempo a estrutura 

do solo e o ciclo de vida dos animais que vivem no composto.   
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UI 4 – Sementeira e produção de sementes (plântulas) 

 

Descrição da atividade 

A sementeira é normalmente feita no interior, em pequenos contentores e serve 

o propósito de produzir plântulas robustas e saudáveis e pequenas plantas para 

semear no exterior. A sementeira deve ser feita com bastante antecedência, 

motivo pelo qual pode até ser um projeto planeado em cooperação com as 

famílias dos alunos. 

Embora esta atividade prática seja simples, em si mesma, tem potencial para o 

desenvolvimento de muitas áreas do currículo científico e para o crescimento 

da criança que, desta forma, apreende conceitos, desenvolvendo 

competências e atitudes. A sementeira e a produção de plântulas criam a 

possibilidade de realização de experiências onde as variáveis ambientais podem 

ser manipuladas (testes justos, por exemplo). Neste contexto, podem ser 

explorados elementos de investigação científica como o levantamento de 

hipóteses, os desenhos experimentais; e discutidos conteúdos como 

amostragem, replicação, recolha e registo de dados. 

 

   

Figura 5. Sementeira em tabuleiros e em embalagens de bebidas recicladas 

 

Atividades Práticas 

⎯ Construir sementeiras a partir de recipientes de reciclagem (por exemplo, 

a partir de embalagens), fabrico de recipientes com papel de jornal 

(origami).  
⎯ Sementeira. 
⎯ Regar e cuidar das plântulas até estarem prontas a plantar.  
⎯ Controlo e registo regular das variáveis de ambiente.  
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Desenhar  

A atividade de desenho segue a dinâmica do processo de germinação da 

semente:   

Cada aluno pega numa (ou em mais) semente e desenha-a em pequenos 

papéis de igual tamanho (por exemplo post-its): estes desenhos são afixados 

num grande quadro para que todos possam acompanhar o crescimento de 

todas as plantas. No final, os desenhos podem ser utilizados para construir um flip 

book. Nesta fase, a ideia é que o desenho permita retratar a passagem do 

tempo. 

 

Linhas de Investigação 

 

⎯ As sementes precisam de cuidados diários para se transformarem em 

plântulas saudáveis que possam crescer. 

⎯ O que acontece quando semeamos uma semente?  

⎯ De que necessitam as sementes para germinarem e crescerem 

saudáveis?  

 

Conceitos científicos 

 

⎯ Uma semente contém uma nova planta (Epicotyl, hypocotyl, radicle, 

cotyledon, etc.).  
⎯ As sementes precisam de certas condições para crescer e nem todas as 

sementes precisam das mesmas condições.  
⎯ Sementes diferentes requerem tempos diferentes para germinarem e 

crescerem.  
⎯ Algumas sementes podem não germinar.  
⎯ Quando é que a plântula está pronta para plantar?  

 

Competências 

 

Competências de investigação (observação sistemática e registo sistemático 

dos resultados); capacidades de comunicação (criação da mesa de 

apresentação - escrita, rotulagem); capacidades de organização e autogestão 

(manter a semente viva e próspera; relembrar os cuidados e o registo da própria 

semente); cuidados e responsabilidade pelos seres vivos.  

 

Explorar ideias 

⎯ Esta é uma oportunidade para analisar e representar as taxas de 
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germinação e curvas de crescimento de diferentes maneiras:  Podem 

utilizar-se frações, percentagens ou diferentes tipos de gráficos. 
⎯ Pesquisar as origens da planta favorita de cada aluno.    
⎯ Que plantas são nativas do país?  
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UI 5 – Plantação na horta 

 

Descrição da atividade 

A plantação de plântulas nos canteiros de acordo com os princípios da 

permacultura requer planeamento e reflexão sobre quais as espécies a plantar 

– e onde - no canteiro de acordo com as necessidades vegetais. Requer 

também a investigação sobre as consociações adequadas (para mais 

informação sobre consolações, consultar: "Guia para o estabelecimento de uma 

horta de permacultura nas escolas") e as condições para o crescimento. É, 

portanto, uma atividade de planeamento e uma atividade prática que 

possibilita o desenvolvimento de competências científicas específicas.    

A plantação deve ser coordenada com a atividade de sementeira anterior - os 

alunos plantam as plântulas que têm vindo a cultivar e a cuidar.   

     

 Figura 6. Crianças à espera de plantar as suas plântulas (esquerda), fazendo o buraco 

de plantação com um instrumento fabricado a partir de uma cana (meio) e um 

grande plano de uma alface recém-plantada (direita). 

 

Época do ano 

Varia consoante o país. Em Portugal, por exemplo, existem duas épocas de 

plantio. 

 

Atividades Práticas 

⎯ Fazer ferramentas para escavar buracos de plantio.  

⎯ Construção e utilização de mini-estufas.       

⎯ Planeamento da colocação adequada de linhas em canteiros de 

plantação.  
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⎯ Cálculo da distância adequada entre plantas de acordo com as 

necessidades das plantas em termos de sol e água e de acordo com o 

crescimento das mesmas.  

⎯ Planeamento e plantação de acordo com os princípios de 

consociação.  

⎯ Documentação sistemática da atividade e de fatores abióticos e bióticos que 

mudam de ano para ano.  

      

Atividades de desenho 

⎯ Desenhar o mapa do canteiro representando as plantas plantadas e a 

consociação.  

⎯ Desenhar o mapa do canteiro representando as plantas plantadas e o 

espaço entre elas.  

⎯ Desenhar uma muda das plantas favoritas (mais tarde pode ser 

comparado com a planta cultivada).    

⎯ Registar num storyboard de banda desenhada a sequência de 

atividades necessárias para a plantação.  

 

Linhas de investigação 

⎯ Quais são os materiais adequadas dos instrumentos para plantações? 

⎯ Quais são os materiais apropriados para fazer mini-estufas?  

⎯ Como é que as estufas alteram as condições de cultivo (temperatura e 

humidade)?  

⎯ Que plantas podem crescer melhor no interior (ou no exterior) das 

estufas?  

⎯ As plantas precisam de luz, água, nutrientes e espaço: Todas as plantas 

precisam das mesmas condições (de luz, água, nutrientes, espaço...)?  

⎯ A que velocidade crescem as plantas: todas as plantas crescem à 

mesma velocidade?  

 

Conceitos científicos 

Crescimento das plantas; Condições de crescimento das plantas (temperatura, 

luz e humidade); Anatomia das plantas - Tipos de raízes, folhas e caules; Quais 

são as funções das diferentes partes da planta? Floração e frutificação.  
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Competências 

Observação; medição de distâncias e áreas; estimativa e previsão com base em 

informação; planeamento; tomada de decisão; resolução de problemas.  

 

Explorar ideias 

Analisar o tipo de solo (componentes de areia e argila do solo); explorar formas 

de medir o crescimento das plantas e avaliar as melhores formas de o fazer 

(crescimento das raízes, crescimento das folhas, crescimento do caule...). 

Calcular as taxas de crescimento das diferentes plantas. Comparar entre países 

- como é que a mesma planta cresce em diferentes países.    
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UI 6 – Ervas daninhas e mondadura 

 

Descrição da atividade 

A monda é uma parte das atividades de rotina da manutenção da horta. Ainda 

que a monda reduza o crescimento da erva daninha, algumas ervas conseguem 

crescer. A monda envolve a observação detalhada das plantas, para arrancar 

apenas as plantas não desejadas e reduzir a concorrência.  

As ervas daninhas têm uma variedade de formas, flores e adaptações que são 

diferentes das plantas de cultivo. Isto representa uma oportunidade para 

explorar melhor as características das plantas - formas de flores, adaptações à 

propagação e assim por diante.  

 

     

Figura 6. Crianças a desenhar ervas daninhas (esquerda), desenho de uma erva 

daninha inteira da qual ninguém sabia o nome...(meio) e um grande plano de uma 

folha que era peluda com picos e por isso recebeu o nome de "a planta do Velcro" 

(direita).  

 

Época do ano 

Durante todo o ano. 

 

Atividades Práticas 

⎯ Retirar todas as plantas que não queremos no nosso jardim.  

⎯ Deixar as plantas arrancadas a cobrir o solo (para mulching e 

reciclagem de nutrientes).  

⎯ Registo das ervas daninhas num catálogo. 
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Atividades de desenho 

Desenho de observação de ervas daninhas: Cada aluno desenha uma erva 

daninha mostrando os detalhes que permitem reconhecer aquela planta 

específica para produzir um catálogo das ervas daninhas da horta; cada aluno 

desenha um detalhe (a folha, a flor ou outra parte da planta) e no final 

"constroem" a planta inteira num grande cartaz colando as suas peças.    

Linhas de investigação 

⎯ Queremos todas as plantas no nosso jardim ou apenas as que 

plantamos?  

⎯ Como podemos decidir quais arrancar (as ervas daninhas)?  

⎯ De onde vêm as plantas que não plantamos?  

⎯ Por que é que temos de remover as ervas daninhas?  

⎯ O que podemos fazer com as plantas que retiramos, como podem 

beneficiar a nossa horta?  

 

Conceitos científicos 

⎯ As plantas competem por luz, nutrientes, água e espaço 

disponível.  

⎯ As plantas em decomposição devolvem os nutrientes ao solo.  

⎯ Há muitas sementes no solo que não colocámos lá.  

 

Competências 

Observação, comparação, distinção e classificação de acordo com diferentes 

critérios; estabelecer ligações de acordo com forma e função.  

 

Explorar ideias 

⎯ Analisar o volume do solo, contar e investigar os tipos de sementes 

disponíveis.  

⎯ Comparar com amostras de solo de outros locais - por exemplo, uma 

floresta ou um campo de milho.  
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UI 7 – Proteção das plantas e atração de polinizadores 

 

Descrição da atividade 

Várias coisas devem ser feitas na horta de permacultura para manter as plantas 

livres de seres herbívoros e para atrair polinizadores. Podem ser adotadas 

medidas para apanhar, por exemplo, caracóis ou para atrair insetos. Algumas 

fazem parte da conceção da hora, como a construção de um lago, enquanto 

outras fazem parte das atividades de manutenção.  

          

Figura 8. Crianças a plantar cravos tónicos para repelir caracóis e lesmas (esquerda), e 

dois rebocos diferentes no canteiro de plantas aromáticas para atrair polinizadores 

(meio e direita). 

 

Época do ano 

Durante todo o ano. 

 

Atividades práticas 

⎯ Plantar plantas aromáticas para atrair os insetos.  
⎯ Plantar plantas repelentes para manter os caracóis afastados. 
⎯ Construir e instalar armadilhas de cerveja para caracóis e lesmas (beer 

traps).  
⎯ Verificar o estado das plantas para detetar danos provocados por insetos 

ou outros animais.  
⎯ Observar insetos visitantes e outros animais.  
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Atividades de desenho 

⎯ Desenhar a observação de insetos e outros organismos, mostrando os 

detalhes que permitem o reconhecimento desse organismo. 
⎯ Desenhar os danos causados por insetos nas plantas.  
⎯ Desenhar insetos observados através de uma lupa binocular. Os alunos 

podem projetar hotéis para insetos, armadilhas para insetos e outras 

armadilhas, desenhando as suas ideias para essas instalações. 

 

Linhas de investigação 

⎯ O que é que está a comer as nossas plantas?  
⎯ Quais são os animais que vemos no nosso jardim?  
⎯ Quais são os insetos que as plantas aromáticas atraem?  
⎯ Explorar os habitats dos animais visitantes.  

 

 

Conceitos científicos 

Reconhecimento, comparação e classificação dos seres vivos; caracterização 

do habitat dos seres vivos.  

 

Competências 

Observação; teste de hipóteses através da experimentação, métodos 

científicos, argumentação.  

 

Explorar ideias 

Investigar porque é que as armadilhas de cerveja atraem caracóis, fazer a 

comparação com outras substâncias. Qual é a importância da lagoa para a 

horta?  
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UI 8 - Colheita 

 

Descrição da atividade 

As plantas estão prontas para a colheita em diferentes alturas do ano. Porém, o 

que colhemos de algumas plantas pode ser diferente relativamente a outras: 

colhemos apenas as folhas das couves, enquanto vamos colher as flores dos 

brócolos e dos alhos-porros. As cenouras e o cebolinho são colhidos retirando 

todas a planta da terra. Os alunos serão envolvidos no processo de colheita e no 

manuseamento da colheita até chegar ao consumidor (casa, mercado ou 

cantina escolar, por exemplo).  

     

Figura 9. Colheita de ervilhas verdes e exame dos frutos (esquerda), colheita de 

legumes (meio) e desenho dos detalhes do alho francês fresco (direita). 

 

Época do ano 

 

Dependendo da planta e do ciclo vegetativo (por exemplo, o alho francês está 

pronto 5 meses após a plantação e a beterraba 2 meses).  

 

Atividades práticas 

⎯ Colheita de folhas (ex: couve, acelga), flores (ex: brócolos, couve-flor) ou 

frutos (ex: tomate, ervilhas verdes, feijão). 
⎯ Colheita de plantas inteiras (ex: alho francês, cenouras, beterrabas, 

alfaces).  
⎯ Contagem e pesagem da colheita.  
⎯ Embalar os legumes colhidos em caixas de igual valor/peso.  
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Atividades de desenho 

 

Após a colheita é possível desenhar a planta inteira: desenhos de observação 

da planta e das diferentes partes da planta.   

 

Linhas de investigação 

⎯ Quando colhemos cada planta no nosso jardim?  
⎯ Quanto tempo leva a crescer?  
⎯ Porque colhemos por vezes a planta inteira e por vezes apenas algumas 

partes?  
⎯ Quando colhemos algumas plantas estamos a plantar novas naquele 

lugar livre?  

 

Conceitos científicos 

Diferentes plantas têm diferentes ciclos de vida.  

Diferentes plantas têm diferentes padrões de crescimento.  

A anatomia das plantas, incluindo raízes, folhas, flores e frutos varia muito.  

A forma e a função dos órgãos das plantas estão interligadas (órgãos de 

armazenamento, órgãos de produção).  

 

Competências  

Competências de observação; medição da colheita; planeamento da colheita 

e embalagem de vegetais; tomada de decisões sobre o que está pronto a ser 

colhido.   

 

Explorar ideias 

Aprofundar o porquê de escolhemos comer diferentes partes das plantas. 

Explorar ideias em torno de que parte das plantas comemos mais - será que 

consumimos principalmente frutos e raízes ou não?   
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PARTE II – Recomendações Práticas e metodológicas  
 

As ideias centrais para a elaboração deste guia são o resultado da experiência 

recolhida pela equipa através de projetos/atividades piloto desenvolvidos na 

AEDCI com a cooperação da equipa da NTNU. Estas ideias foram pilotadas em 

várias escolas por toda a Europa e o guia foi aperfeiçoado incorporando as 

experiências da prática. Destas experiências recolhidas emerge um conjunto de 

recomendações em termos de condições práticas e metodológicas que podem 

ser aplicadas a todos os contextos e que consideramos terem o poder de 

otimizar as atividades de aprendizagem.  

 

Condições gerais 

 

• Os grupos não devem exceder as 15 crianças.  

• O tempo atribuído para as atividades não deve ser inferior a uma hora. A 

duração ideal de uma sessão é de 1h30, contabilizando o tempo de 

chegada ao local, acomodação ao espaço, completar as atividades no 

jardim, desenhar, discutir e encerrar, numa atmosfera relaxada e benéfica 

para a aprendizagem. 

• O ideal é ter dois professores a trabalhar em conjunto com as crianças 

(pelo menos na fase piloto) para assegurar uma documentação 

adequada da sessão de aprendizagem para posterior desenvolvimento 

(ver secção abaixo "Relatar a aprendizagem e as ligações").  

• O apoio da administração escolar é essencial para atribuir tempo e 

recursos ao projeto, o que assegurará as condições de implementação. 

• O envolvimento coordenado dos professores da turma potenciará a 

aprendizagem e os benefícios globais para as crianças (ver secção 

"Relatar a aprendizagem e as ligações" abaixo); ao invés de se optar por 

professores que não são da turma.  

 

Condições físicas 

 

Nesta secção, apresentamos elementos da infraestrutura que podem promover 

e criar oportunidades para explorar conceitos científicos e desenvolver uma 

aprendizagem baseada na investigação. A lista não é extensa, mas resulta da 

prática e da pilotagem durante este projeto. É importante notar que embora 

contribuam positivamente, estes elementos da infraestrutura não são 

determinantes para o sucesso do trabalho. (para mais informação, consultar a 
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página 8 do "Guia para o estabelecimento de uma horta de permacultura nas 

escolas").  

• A existência de espaços próximos da horta onde as crianças podem 

sentar-se juntas, conversar, desenhar, apresentar as suas observações e 

interagir de forma descontraída e confortável (mesas de jardim, cadeiras 

incluindo ferramentas e equipamento adequado para crianças com 

necessidades educativas especiais). Estes espaços devem estar 

suficientemente próximos da horta, para que as crianças se possam 

deslocar entre espaços, por exemplo, enquanto fazem observações e 

desenhos. 

• Um abrigo para quando as condições meteorológicas são adversas 

melhorará muito as possibilidades de trabalhar no exterior enquanto se 

desenha e investiga (sombra, proteções contra a chuva, etc.).  

• Um espaço fechado em estreita ligação com o jardim, com ligação 

elétrica, para armazenar o equipamento de investigação científica e os 

materiais (material de desenho, estereomicroscópios, etc.).  

• Um barracão para ferramentas e outros equipamentos de jardim pode ser 

também útil, uma vez que facilita a autonomia organizacional das 

crianças.  

 

Dicas para o sucesso - Planear e planear “abandonar o plano” 

 

• Definir e manter objetivos/atividades simples para cada sessão.  

• Preparar quadros de planeamento para as atividades do dia (tamanho 

do grupo, quem faz o quê, etc.) para que estas preocupações não 

assumam e retirem a atenção ao que está a acontecer.  

• Num ambiente exterior, o professor está também preocupado com a 

segurança, distrações e outros elementos que não são um desafio nas 

salas de aula. É importante que mantenha uma atitude descontraída, 

preparando-se e antecipando "o que de pior que pode acontecer".  

• Pensar em estratégias para limitar o risco, conflitos, desinvestimento e 

desmotivação por parte das crianças.    

• Ter em mente estratégias para promover a aprendizagem cooperativa e 

a interação entre pares.  

• Manter uma atitude de observador e de formador em vez de líder.  

• Prestar atenção, manter-se concentrado durante toda a experiência de 

aprendizagem e manter o foco no seu potencial. 

• Planear cuidadosamente e - o mais importante - preparar-se para a 

possibilidade de ter que abandonar os planos iniciais. 
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• O planeamento é importante porque o ensino estruturado no contexto de 

horta demonstrou beneficiar a aprendizagem. Contudo, a experiência 

tem mostrado que as atividades livres iniciadas pelas crianças podem ser 

igualmente ricas enquanto oportunidades de aprendizagem, se não até 

mais enriquecedoras. Em projetos iniciados por crianças, os alunos, de 

forma espontânea e independente, envolvem-se na cooperação, 

exploração, investigação, planeamento, conceção, aplicação de 

conhecimentos e resolução de problemas. Por estes motivos, devem ser 

criadas oportunidades para o desenvolvimento deste tipo de atividades 

mais espontâneas (ver CAIXA 2. O projeto da barragem de água).  

  

Caixa 2: O projeto da barragem de água 

“Queremos recolher a água da chuva para regar o jardim” 
Claúdia Carolino, professora que trabalha com um grupo de crianças da escola primária em 

Sintra, Portugal       

Este trabalho de investigação surgiu a partir de uma atividade espontânea de um grupo de 

alunos, conta o professor: 

Chegámos ao jardim após uma forte chuva - e alguns alunos do 4ª ano notaram que a água 

tinha cavado um caminho adjacente ao jardim. Um grupo de alunos, que lhe chamarei grupo 

A, ficou entusiasmado com o que se passava e observou como a água tinha escavado o 

caminho e como as pedras se tinham acumulado num local mais baixo. Chamaram-me para vir 

ver o que se estava a passar. Ali mesmo, um aluno transmitiu-me a ideia de que seria um bom 

plano construir uma pequena barragem para receber a água de escoamento e usá-la para 

irrigar. Este grupo de estudantes rapidamente começou a tomar medidas e pareceu-me que eu 

já não era necessária - por isso, parti para fazer uma tarefa de rotina com estudantes que não 

pareciam mostrar muito interesse na construção da barragem.  

Após meia hora, os alunos já tinham começado a construção da barragem e estavam a discutir 

estratégias para prosseguir e reavaliar a construção.  

No final da sessão, perguntei ao grupo como tencionavam continuar a construção na sessão 

seguinte e de que materiais necessitavam. Discutiram os objetivos e os materiais necessários, 

delineando algumas estratégias para ultrapassar uma dificuldade principal: como escavar um 

solo tão duro e compacto.  

 

Na sessão seguinte, o grupo A continuou o projeto que tinha iniciado e outro grupo - B, 

entusiasmado com os avanços dos seus colegas, iniciou um projeto para irrigar a espiral de 

plantas aromáticas, utilizando a água da chuva. O grupo B decidiu usar adobe para cimentar 

uma estrutura de irrigação inventada a partir de garrafas de plástico de 5 litros - e na sessão 

seguinte todo o grupo já tinha investigado qual a quantidade de água e solo argiloso para obter 

adobe. Esta ideia e investigação foi trabalhada na aula com o professor da turma. 

 

Em ambos os grupos, A e B, houve um ou dois alunos que lideraram o resto do grupo. Contudo, 

foi muito interessante ver que todos os alunos de cada grupo, deram ideias, discutiram as 

melhores soluções, experimentando rápida e eficazmente e reavaliando a melhor forma de 

avançar - sempre trabalhando em equipa, com entusiasmo e com a participação criativa de 

todos. Geraram e testaram ideias e apresentaram automaticamente soluções mais eficazes para 

cada dificuldade encontrada.  

Fiquei surpreendida porque me consultaram e explicaram-me as ideias, sem nunca questionarem 

as suas capacidades, autonomia e liderança do projeto, que era só deles. Nunca, nos meus 30 

anos de ensino, consegui observar tal ritmo de trabalho, iniciativa, cooperação e entusiasmo!!! 
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Uma sequência geral para uma sessão na horta 

 

Tabela I - Um modelo geral para uma sessão de duas horas com o objetivo de "trabalhar 

e aprender" na horta. Esta sequência pode ser utilizada com modificações de acordo 

com os objetivos e o tempo atribuído à atividade.   

Momentos Objetivo O que fazer? Tempo necessário 

Check-in 

Acomodação - As 

crianças estão inseguras 

porque há muitas áreas 

de interesse. 

- Mudança para sapatos e 

vestuário adequados; 

- Proporcionar um tempo 

livre relaxante para correr, 

comer ou conversar. 

15` 

O que vamos fazer 

hoje? 

Planear a sessão 

com os alunos. 

Organizar as atividades 

para o dia com a 

participação dos alunos 

e incorporar as suas 

sugestões. 

Todos se reúnem - são 

propostas tarefas de rotina 

e tarefa do dia.  

- Dar tempo para a 

partilha de ideias, 

expectativas, desejos, 

perguntas, 

preocupações...  

- Distribuição de tarefas.  

15` 

Atividades: qual é o 

meu objetivo para 

hoje? 

Manutenção da 

jardinagem. 

Criação de 

oportunidades de 

aprendizagem. 

- Estabelecimento de 

pequenos grupos (2-4)  

- Tarefas de rotina (1)  

- Atividade do dia (2)  

- Atividades de desenho 

(3)   

- Possibilidades de 

interação e apoio entre 

pares (4)  

15`(rotina) 

20` (atividade) 

30` (desenho) 

 

O que é que fizemos 

hoje? 

Reflexão e avaliação 

Participa na avaliação 

do dia 

- Discussão e reflexão (5)  

- Planos para a próxima 

sessão.  

- Tarefas no intervalo das 

sessões, caso existam.  

15` 

Check-out Encerramento da sessão 

- Arrumação    

- Lavagem e mudança de 

roupa   

10` 
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- De regresso à sala. 

 

Atividades:    
 

(1) Exemplos de atividades de rotina: Manutenção do composto; limpeza geral 

do jardim a partir do lixo; rega; reparação do sistema de água; inspeção e 

manutenção do mulching...  

(2) Exemplos de atividades específicas: plantação, monda, cobertura morta, 

sementeira, colheita.  

(3) Exemplos de desenho: registo de observações, processos de 

documentação, planeamento de novas atividades, projetos ou ideias. Expandir 

para a documentação de sensações e sentimentos. Pensar os objetivos do 

desenho: desenhar para compreender; desenhar para comunicar; desenhar 

para inventar; desenhar para agir. 

(4) Modelos de suporte ponto a ponto (IO2) para funcionar como inspiração e 

respetivas orientações.   

(5) Discussão e reflexão - os desenhos podem ser utilizados como estímulos para 

reflexões e resolução de problemas, no que diz respeito aos temas da 

aprendizagem e das interações e eventos sociais.  
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Planeamento a partir de um modelo de aprendizagem com base no 

processo de investigação 

 

A aprendizagem com base no processo de investigação pode ser 

implementada na horta de várias formas (de acordo com Turner et al., 2011):  

Observação ao longo do tempo - Exemplos: desenvolvimento das sementes, 

crescimento das plantas, temperatura no jardim.  

Identificar e Classificar - Exemplos: Identificação e classificação de ervas 

daninhas, insetos, aves.  

Procura de padrões - Exemplos: Procura de padrões sistemáticos na horta: que 

tipo de solo se adapta melhor a diferentes plantas, algumas plantas ou vegetais 

preferem lugares secos ou húmidos, sol ou sombra?  

Investigação - Exemplos: Estudo do historial da meteorologia local, procurar 

recomendações de vegetais, frutas ou plantas adequadas à topografia ou 

localização da horta. 

Controlo de Variáveis - Exemplos: Manter constante o maior número possível de 

parâmetros entre as plantas e os vegetais e alterar sistematicamente um 

parâmetro de cada vez - para explorar, por exemplo, o efeito de muita ou pouca 

água numa planta específica que cresça no mesmo canteiro, obtendo 

exatamente a mesma quantidade de sol e nutrição. Comparar o crescimento 

da mesma planta em diferentes países.  

Ao criar tarefas científicas baseadas na investigação, é importante ter em mente 

a forma como se irá conceber a investigação. Quão abertas ou fechadas 

devem ser as tarefas? Os alunos vão apenas seguir uma receita, com pouca 

margem de flexibilidade, ou estão eles próprios a conceber a maioria das tarefas 

como um projeto completo: definir as hipóteses, criar métodos de amostragem, 

recolher dados e discutir os resultados relacionados com a literatura ou outros 

resultados. O objetivo ideal num ensino das ciências baseado na investigação 

consiste em formar os alunos para saberem gerir as oportunidades e graus de 

autonomia à medida que crescem e adquirem conhecimento. Desta forma, 

serão capazes de gerir o espaço de liberdade que têm, mesmo quando saírem 

da escola.  

 

Tabela II - Um modelo simplificado para graus cada vez maiores de autonomia na 

aprendizagem da investigação (Knain & Kolstø, 2011) 
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Graus de Liberdade Problema Método Resultados 

0 Dado pelo professor Dado pelo professor Dado pelo professor 

1 Dado pelo professor Dado pelo professor Realizado pelo aluno 

2 Dado pelo professor Realizado pelo aluno Realizado pelo aluno 

3 Realizado pelo aluno Realizado pelo aluno Realizado pelo aluno 

Para mais informação sobre o processo de investigação e os graus de 

autonomia, ver Fradd, Lee, Sutman, e Saxton (2001). 

 

Os desafios colocados ao trabalho de investigação com base em enunciados 

estão bem descritos na literatura. Como resultado das investigações no projeto 

PRIMAS são descritos três conjuntos de obstáculos que podem dificultar este 

processo: "problemas técnicos, problemas políticos e problemas culturais" 

(Primas, 2013). Como exemplos, poder-se-iam apontar fatores como o pluralismo 

na formação, papéis e prática dos professores, o pluralismo no ambiente em 

torno dos professores, incluindo o sistema escolar, os manuais escolares, o 

currículo, o sistema de avaliação e o papel dos pais. Todos estes fatores podem 

criar obstáculos que impedem a otimização da aprendizagem com base na 

investigação.    

Com base na literatura e na experiência da aplicação deste guia, recomenda-

se que os professores, logo desde o início, implementem e planeiem 

cuidadosamente, façam um bom enquadramento e estruturação das 

atividades baseadas na investigação (Knain e Kolstø,2011; 2019; Bjønnes e Knain, 

2018 e Bjønnes e Kolstø, 2015). À medida que os alunos recebem mais formação 

e se tornam mais experientes nesta forma de trabalhar, a estruturação dos 

enunciados pode começar a ser cada vez menos rígida.  

É fundamental que no início das atividades seja feito um enquadramento claro 

e compreensível para todos. Por outro lado, é importante que os alunos tenham 

algum grau de liberdade e autonomia, assim como a possibilidade de fazer as 

suas próprias escolhas, utilizar as competências e conhecimentos individuais e 

que se sintam proprietários dos seus projetos (ver Caixa 2). Contudo, esta 

abordagem tem de ser treinada e combinada com uma supervisão do professor 

que orienta e que faz mais perguntas do que apresenta respostas finais. Uma 

forma de o fazer é alternar sistematicamente entre momentos de maior 

autonomia e momentos de maior estruturação.  
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Planeamento de atividades de desenho 

 

As atividades de desenho são mais bem-sucedidas se as crianças tiverem um 

lugar onde se possam sentar e desenhar confortavelmente e em silêncio. 

O desenho pode ser iniciado através de um desenho rápido que contenha um 

desafio e dê espaço para as suas próprias observações e objetivos. 

É importante dar tempo para conversar sobre o objeto/assunto antes de a 

criança se envolver no desenho - a verbalização das próprias observações, 

objetivos e desejos da criança irá beneficiar o processo. 

Algumas crianças precisam de mais estrutura e apoio durante o desenho - o 

professor deve estar em permanente observação para poder treinar todos os 

alunos durante o desenho e, eventualmente, criar oportunidades para o 

trabalho entre pares. 

Para ter sucesso, as atividades de desenho requerem tempo e tranquilidade, 

tanto para o professor, como para os alunos. 

 

As possibilidades do desenho como “diferentes ferramentas de aprendizagem” 

 

Em função dos objetivos da atividade de desenho, é possível que seja necessário 

adequar as indicações e as modalidades de desenho. Seguem alguns exemplos, 

em linhas gerais:   

Exercícios de desenho para “aquecimento” - estes exercícios de desenho não 

visam necessariamente conteúdos científicos. São tarefas de desenho simples 

que devem ser acessíveis a todos os alunos e concebidas com o objetivo de criar 

um momento concentrado e descontraído. É uma boa ferramenta para apoiar 

os alunos na transição do ambiente da sala de aula para o exterior, onde tantos 

estímulos competem pela atenção das crianças. Os desenhos de aquecimento 

também podem ser utilizados para preparar os alunos para tarefas de desenho 

mais desafiantes, como a observação e o desenho cooperativo.  

Desenho de observação - ajuda as crianças a abrandar, observar 

cuidadosamente e a aprender a registar o que realmente veem, em vez de 

como pensam que algo se parece. Ao reparar nos detalhes, a compreensão das 

crianças aprofunda-se e surgem um conjunto de outras questões. 
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Desenho de séries - ajudar a documentar processos e apoiar a compreensão 

das crianças sobre sequências de acontecimentos. Este tipo de desenho é muito 

útil para rever os procedimentos apreendidos e para partilhar conhecimentos 

sobre experiências. Séries de desenhos são também úteis para apoiar a 

aprendizagem e a investigação de fenómenos e conceitos naturais que incluem 

uma componente temporal (por exemplo, ciclos de vida, germinação e 

crescimento, murchidão, alterações climatéricas, entre outros).  

Desenho para planeamento - Apoiar o pensamento e a reflexão sobre como as 

coisas podem parecer, ser construídas ou feitas. Este tipo de desenho ajuda as 

crianças a organizar os seus pensamentos em tarefas de resolução de problemas 

e a comunicar a sua visão. Permite que as ideias das crianças se tornem visíveis 

e facilitam as discussões e negociações para a descoberta de boas soluções.   

Desenho de imaginação - Capta a criatividade das crianças e pode estabelecer 

ligações com as memórias e conhecimentos das crianças. Apoia também a 

criança na construção de novas ligações e ideias que se baseiam em 

conhecimentos intuitivos. O desenho de imaginação permite também uma 

perceção do afeto e das experiências das crianças.  

Desenho colaborativo - este é um tipo de desenho em que as crianças 

colaboram para alcançar o desenho final. O processo de desenho colaborativo 

abre-se para negociações de significado e representação, desenvolvendo a 

aprendizagem cooperativa e dando espaço para o apoio direto dos pares (IO2). 

Quando bem dirigido, é uma das práticas mais inclusivas de desenho. Promove 

competências de cooperação, perspetiva, propriedade partilhada e 

responsabilidade partilhada (ver Anexos 1 e 2). 

 

Material para desenhar 

 

• Livro de desenho para cada criança: idealmente A4 com encadernação 

normal de capa dura (não em espiral), papel normal apropriado para 

desenhar (100- 130 g); 

• Papel em formatos maiores para desenhos cooperativos e outros projetos; 

• Vários tipos de papel (variedade de gramagens, grãos e cores); 

• Lápis de grafite com diferentes graus de dureza (de 2B a 8B); 

• Pastéis macios; 

• Lápis de cera; 

• Carvão vegetal; 

• Marcadores (espessura variada); 
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• Tintas e escovas; 

• Apagadores; 

• Tinta de dedo. 

 

Nota: Esta lista é apenas indicativa de uma conjunto de materiais que permitem 

uma grande parte do trabalho pretendido; os materiais podem ser adaptados 

em função da disponibilidade de materiais na escola e da finalidade dos 

desenhos. Por exemplo, pode ser interessante utilizar material reciclado para criar 

desenhos ou murais (jornais antigos, revistas, material orgânico do jardim, etc.) 

 

Documentar aprendizagens e conexões – Agenda diária do professor 

 

Idealmente, devem trabalhar dois professores em conjunto com as crianças 

(pelo menos na fase piloto) para assegurar uma boa documentação das sessões 

de aprendizagem para posterior desenvolvimento. A documentação deve 

incluir notas de campo, uma breve reflexão e planos para o futuro; é ainda 

recomendado que seja elaborada logo após o término da sessão. (ver um 

exemplo na Caixa 3). Se os professores trabalharem em conjunto, esta reflexão 

pode ser feita num rápido debriefing logo após a sessão, enquanto as ideias 

estão ainda frescas. A documentação pode também incluir fotografias das 

atividades, dos desenhos e das curtas-metragens ou gravações sonoras. Nesse 

caso, deve ser recolhida a autorização dos pais para que o material possa ser 

utilizado no âmbito do projeto. 

No exemplo apresentado na Caixa 3, é possível ler as notas da professora, a 

forma como registou a informação sobre os interesses do aluno e as questões 

levantadas pela turma. Isto deu origem a um plano para uma maior exploração 

do conteúdo científico em contexto de sala de aula. Desta forma, foram criadas 

possibilidades de aprendizagem autêntica (Donovan, Bransfrod & Pelegrino, 

1999) também em sala de aula.  

A agenda do professor é importante para o desenvolvimento das sessões de 

aprendizagem na horta e, por conseguinte, para melhorar a aprendizagem do 

aluno aumentando o potencial da horta enquanto contexto de aprendizagem.  

Estes registos são ainda importantes para a comunicação dos resultados do 

projeto e para a criação de impacto na escola e na comunidade em geral. 
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ANEXO I: Explorar a ciência na horta de permacultura - 

exemplos na prática 
 

Esta secção consiste num conjunto de exemplos de práticas desenvolvidas nas 

várias escolas que pilotaram as atividades propostas neste guia. Estes exemplos 

retratam a forma variada como os professores utilizaram o guia, como 

trabalharam com as crianças, como refletiram e documentaram o seu trabalho. 

Pretende-se apresentar uma amostra dos resultados, de modo que outros 

educadores se inspirem e possam começar a testar, na prática, este instrumento.  
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Planeamento do jardim (UI2 1)  

Kelenvölgyi Elementary School, 1st class (Budapest, Hungary) 

 

O diário do professor 

Hoje começámos a planear o nosso canteiro com as crianças da primeira classe.  

Primeiro, aprendemos sobre o conceito de fazer “camas”. Muitas das crianças 

vivem numa casa com jardim, pelo que algumas já partilharam as suas 

experiências com os pares. Achei isto muito útil, pois aprender com os colegas é 

extremamente importante na vida das crianças. 

Planeámos preparar a localização das plantas. Discutimos que atividades serão 

necessárias no futuro para preparar o solo. Concordámos que precisaríamos de 

mais ferramentas. Também precisamos de as preparar para a próxima sessão. 

As crianças documentaram tudo no seu diário de desenho sobre a horta. 

Também concordámos com o pequeno grupo de alunos que iríamos desenhar 

tudo e todos os passos desde o desenho até à implementação. As alterações 

serão também registadas com desenhos. 

No pátio da escola, as crianças começaram imediatamente a pressionar as 

mãos e os dedos no solo. Vi que a realização de atividades trará mais motivação 

neste grupo etário, comparativamente ao planeamento. Percebi que preciso de 

planear mais atividades para a próxima sessão. 

As crianças gostaram muito do processo de planeamento com o desenho, 

ficaram felizes por desenharem a forma como vamos preparar e implantar as 

nossas camas. Também desenharam habilmente as ferramentas de que vamos 

precisar durante a implementação.      

 
2 Unidade de Investigação. 
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Em relação ao planeamento, também discutimos com as crianças que 

poderíamos cultivar plântulas no início da Primavera. Também iniciámos os 

preparativos para o efeito. No espírito da reciclagem, iremos recolher caixas de 

iogurte, creme azedo e outros produtos lácteos, nas quais poderemos semear 

sementes mais tarde. 

Planear a horta 

Agenda Objetivos Atividades Duração 

Check-in, 

introdução 

Local, objetivos 

esclarecedores da atividade, 

nome do estaleiro 

Tündérkert (Jardim das Fadas). 

Conceito de um canteiro de 

flores 

Vestuário adequado ao 

tempo. 

Jogos para captar a atenção 

das crianças. 

15`  

Apresentar os 

canteiros 

Discussão de 

experiências 

anteriores 

Seleção da cama da turma 

Como podemos usar a cama? 

O que é que podemos 

produzir/plantar nela? Ouvir e 

discutir as ideias das crianças, 

planear em conjunto. 

Ideias, ouvir e discutir 

experiências anteriores.  

A resposta às questões 

levantadas e a partilha das 

tarefas. 

15` 

 

Apresentação 

do Diário, 

Planeamento 

da 

preparação e 

distribuição da 

cama/ 

canteiro 

Apresentação sobre como 

utilizar o diário de desenho, 

planeando com desenhos de 

acordo com a idade das 

crianças. Criação de 

oportunidades de 

aprendizagem. 

Desenvolver atividades de 

rotina (atribuir responsáveis, 

clarificando as suas tarefas). 

Soltar o solo, falar sobre o 

equipamento, documentar o 

processo de plantação com 

desenhos. Preparar o plano do 

canteiro, preparar um 

desenho de imaginação. 

 

10` 

 

20-25`  

Reflexão e 

avaliação 

Avaliação da atividade em 

conjunto com os alunos. 

Planear a próxima atividade. 

Discutir os desenhos e planos 

uns dos outros. 

15`  

Check-out Encerramento da atividade Arrumar e limpar, vestir. 5-10` 
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Preparação das camas dos canteiros (UI 2) 

Kelenvölgyi Elementary School, 1st class (Budapest, Hungary) 

 

Diário do professor 

As crianças estavam muito ansiosas por trabalhar no jardim. Antes da sessão, 

concordaram com a definição de quem gostaria de trabalhar com que 

ferramenta. 

 

Começámos o trabalho de 

jardinagem identificando as 

ferramentas (pá, enxada, 

ancinho). Havia crianças 

pequenas que nunca tinham 

tido contacto com as 

ferramentas de jardim. 

Discutimos qual a ferramenta 

a utilizar para quê e como as 

podíamos utilizar em 

segurança (sem acidentes).  

Fiquei satisfeito por notar que 

os estudantes se ajudavam 

uns aos outros frequentemente durante o trabalho de jardinagem, e que 

partilhavam experiências uns com os outros. Durante a sessão, sensibilizei as 

crianças para a 

importância de cortar 

bem o solo e de eliminar as 

raízes de quaisquer ervas 

daninhas. A estrutura do 

solo foi observada antes e 

depois de ser revolvido. 

Discutimos a forma mais 

eficiente da água chegar 

às raízes das plantas. Os 

meus pequenos alunos 

também fizeram as suas 

observações no final da 

sessão. 

Aconteceu várias vezes as 

crianças começarem a cavar buracos enquanto trabalhavam o solo.  Eu 

mostrei-lhes como podiam nivelar o solo, para que pudessem preparar de forma 
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mais eficaz os canteiros para as sementes das plantas. No entanto, esta situação 

nem sempre correu da melhor forma. 

Também preparámos as caixas de plástico que recolhemos nas últimas semanas, 

para a sementeira na sala de aula. As crianças encheram estas pequenas caixas 

com terra. 

Gostaram de registar as tarefas que realizaram em conjunto durante o desenho, 

com base nas suas observações e experiências. 

          

 

Preparar a cama do canteiro 

Agenda Objetivos Atividades Duração 

Check-in, 

introdução 

Definir local, clarificar objetivos 

da atividade, pátio da escola - 

sala de aula 

Check-in, introdução 
15` 

 

Discussão de 

experiências 

anteriores 

Preparar o solo 

Apresentar as ferramentas, 

como utilizá-las sem que 

aconteçam acidentes. 

 

Ouvir as ideias das crianças, 

discutir em conjunto, planear em 

conjunto. 

Ideias, ouvir e discutir 

experiências anteriores. A 

resposta às questões 

levantadas e a partilha das 

tarefas. 

15` 

 

Preparação do 

solo 

 

Documentar as 

atividades com 

desenho 

Apresentar técnicas para soltar o 

solo, como implementá-lo e 

realizá-lo na prática. 

 

Preparar o solo e documentá-lo 

através de desenho. Desenho 

após observação, como um 

método implementado. 

 

Atividades de rotina 

(preparação das 

ferramentas, atribuição, 

triagem, arrumação). 

Documentação detalhada 

do afrouxamento do solo, 

mondadura, utilização das 

ferramentas, 

10` 

 

20-25` 
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Criação de oportunidades de 

aprendizagem. 

documentação por 

desenho. 

 

Preparação das caixas de 

plástico, solo e sementes 

na sala de aula. 

Reflexão e 

avaliação 
Avaliação conjunta da sessão. 

Planear em conjunto a 

próxima aula. 

Discutir os desenhos e 

planos uns dos outros. 

 

15`  

Check-out Encerramento da atividade. Arrumar e limpar, vestir. 5-10`  
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Preparar um novo composto (UI 3)  

Agrupamento de Escolas Dom Carlos I, (Sintra Portugal) 

      

Iniciámos esta atividade recolhendo os resíduos para compostagem da cantina 

da escola. Como a banheira de vermicompostagem já estava cheia de resíduos 

de compostagem que tínhamos trazido de casa, decidimos que começaríamos 

a compostagem a frio no chão.  

Primeiro, tínhamos de decidir onde o colocar. Um aluno 

sugeriu que o melhor seria ficar perto da banheira e 

toda a compostagem estaria na mesma área. 

Discutimos se o local tinha as condições necessárias 

para a compostagem e todos concordaram que tinha 

sombra e espaço, conforme necessário. 

Desenhámos um retângulo no chão, pedi aos alunos 

que o dividissem em 3 partes iguais. Uma vez que não 

tínhamos uma fita métrica, perguntei-lhes como íamos 

resolver este problema.  

Uma aluna lembrou-se 

imediatamente que podíamos 

ver quantos passos tinha o comprimento do retângulo, 

e 12 passos foram contados.  

Expliquei-lhes que, ao contrário da vermicomposição, 

neste caso tínhamos de ter o espaço dividido em 3 

partes iguais para começar a utilizar apenas uma para 

os resíduos. 

Discutiram entre si como o iriam fazer e concordaram 

que era necessária uma 

operação matemática. 

Algumas crianças perceberam 

que tinham de dividir o total 

por 3, outras tiveram mais dificuldades. Sugeri-lhes que 

se sentassem e registassem os cálculos a serem feitos no 

diário de campo. 

Os alunos ajudaram-se mutuamente a compreender os 

cálculos e chegaram a um resultado. Com este 

resultado, mediram sucessivamente cada uma das 3 

partes e colocaram paus a dividir cada uma delas. 

Iniciaram o compostor a frio colocando resíduos de 

compostagem numa das três partes. Perguntei aos 

alunos porque precisaríamos de 3 partes e pudemos discutir e compreender o 

porquê. 
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Nesse dia, falei com o professor da turma para continuar os cálculos e converter 

as unidades de medida, os pés, em cm. Com estes cálculos matemáticos podem 

determinar o perímetro e a área do retângulo e de cada uma das três partes. 

  

Como planeei? 

 

Planeei fazer uma pilha de composto frio. Verifiquei:  

• Se tinha um espaço onde poderia colocar um retângulo com 

1,30m/0,50m;  

• Se tinha um espaço à sombra e facilmente acessível. 

  

 

Como conduzi a atividade? 

 

Informei os alunos sobre a necessidade de ter um retângulo para colocar o 

composto de estacas. 

Expliquei porque é necessário dividir o retângulo em 3 partes. 

Discutimos porque é necessário ter um local sombreado e eles descobriram que 

o melhor local seria perto da vermicompostagem. 

Tivemos de resolver o problema de como dividir um retângulo em 3 partes iguais 

e eles decidiram usar o pé como unidade de medida. 

Foram feitos cálculos para encontrar a medida correspondente a um terço do 

comprimento total do retângulo. 

Sugeri que os alunos registassem este cálculo e desenhassem o compositor que 

iniciámos.  

 

Qual foi a base para minha atividade? 

 

Utilizei o Guia como ponto de partida para o planeamento e a prática da minha 

atividade (quadro de investigação científica através do desenho em hortas de 

permacultura, página 19). 

Segue-se o resumo do que foi explorado com esta atividade e do que iremos 

explorar num futuro próximo quando criarmos e fizermos a manutenção do 

composto. 

 

Atividades práticas: Recolher o desperdício de alimentos; Virar o composto 

semanalmente e reconstruir as camadas; Verificar o nível de humidade do 

composto; Verificar os animais visitantes: moscas e mosquitos indicam muita 

humidade; lenhosos, insetos da família dos armadillidae e formigas indicam 

pouca humidade.  

Atividades de desenho: Desenhar os vermes encontrados no composto; 

desenhar os vermes em movimento; desenhar o que pensa que acontece aos 
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restos de comida no composto; fazer um guia de instruções para o cuidado do 

composto (desenho cooperativo).      

 Linhas de investigação: O que acontece aos detritos alimentares que 

adicionamos ao composto? Que vermes precisam para prosperar? Como se 

movem os vermes? Porque é que organismos diferentes indicam níveis diferentes 

de humidade no composto?  

Conceitos científicos: Todos os organismos precisam de humidade, luz, alimento 

e temperatura; Movimento dos animais.  

Competências: Observação; teste de hipóteses através de experimentação, 

argumentação, cálculos matemáticos. 

 

 

 

Produção de composto (UI 3) - reciclagem de lixo doméstico 

Scoala Gimnaziala nr.28 Bucharest) 

 

O diário do professor 

 

A produção de composto para enriquecer o solo é uma das atividades inerentes 

à permacultura.  

A compostagem é um processo que visa transformar matéria orgânica em 

matéria útil. 

Os estudantes recolheram os restos orgânicos das suas próprias casas e do 

pomar da escola. E sob a 

supervisão do professor de 

biologia (e outros membros da 

equipa do projeto) fizeram a 

vermicompostagem. 

Para a produção e cuidado do 

composto, utilizámos o Manual de 

Manutenção da Hora de 

Permacultura (IO5) que nos foi 

entregue durante as sessões de 

formação. 
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Semear (UI 4) - preparando o terreno para a aprendizagem de inquérito 

Kelenvölgyi Elementary School, 1st class (Budapest, Hungary) 

 

Parte 1. Semear  

O diário do professor 

 

Hoje semeámos as sementes com as crianças. Plantámos também as sementes 

em caixas pré-preparadas no canteiro do jardim e na 

sala de aula. Mostrei às crianças como fazer uma 

ranhura na qual as sementes são colocadas.  

Todos ajudaram a semear as sementes. Cobriram as 

sementes com terra de 

forma entusiasta. Em 

alguns sítios, foi colocada 

muita terra sobre as 

sementes. Alertei-os para 

o facto de que, neste 

caso, a planta pode 

chegar à luz/superfície 

mais lentamente.  

Marcámos as ranhuras onde semeámos cada 

semente, de trigo húngaro e português, salsa, 

beterraba e espinafre. As 

mesmas sementes foram 

também semeadas em 

caixas colocadas na sala de aula. As crianças 

fizeram buracos com os dedos no solo colocado na 

caixa e depois atiraram as sementes para lá. 

Regaram tudo o que semearam. Concordámos em 

observar o local onde as plantas germinariam mais 

cedo. Discutimos as condições da germinação. 

Houve crianças que disseram que as plantas 

germinariam mais rapidamente no exterior, apesar 

de ainda haver geadas à noite. 

Concordámos comparar estes seus pressupostos 

com as observações do que for acontecendo, no futuro. Vamos registar tudo 

isto sob a forma de desenho.  

Fizemos uma escala para definir quando e quem rega a plantação.  
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O meu plano de sessão 

 

Semear 

Agenda Objetivo Atividade Duração 

Check-in 

Definir o local, clarificar o 

objetivo da atividade, 

Tündérkert (Jardim das Fadas), 

sala de aula 

Vestir-se de acordo com o 

tempo, atividade 

descontraída para captar 

a atenção das crianças. 

15` 

 

Discussão de 

experiências 

anteriores 

Conhecer as sementes. 

Falar acerca das condições de 

germinação (água, 

temperatura) e o tempo no 

início da Primavera. 

Ouvir as ideias das crianças, 

discutir sobre elas, planear em 

conjunto. 

Ouvir e discutir ideias, 

experiências anteriores. 

Resposta a perguntas, 

distribuição de tarefas. 

15` 

 

 

 

Semear (em 

camas – caixas 

preparadas) 

 

Registo das 

atividades 

através do 

desenho 

Fazer sulcos, atirar sementes, 

cobrir. Marcar as linhas de 

semeadura 

Atirar as sementes para as 

caixas preparadas na sala de 

aula. 

Registar a sementeira através da 

utilização da ferramenta de 

desenho baseada na 

observação. 

Criar possibilidades de 

aprendizagem. 

 

Atividades de rotina 

(preparação de 

ferramentas, distribuição, 

organização, arrumação) 

Registo da sementeira 

através do desenho. 

10` 

 

20-25`  

Reflexão e 

Avaliação  

Avaliação das atividades com 

as crianças. 

Planeamento da próxima 

sessão. 

Falar acerca dos desenhos 

e planos uns dos outros. 

15` 

Check-out Encerramento da aula. Arrumar, limpar, vestir. 5-10` 

 

 
 

Parte 1 - Acompanhamento e cuidados com a muda - (10 a 24 de Março) 

Diário do professor 

Temos monitorizado continuamente o desenvolvimento de pequenas plantas 

desde o dia da sementeira.  

Discutimos estas experiências com as crianças no momento do encerramento. 

Depois disso, documentaram, ou melhor, desenharam as suas experiências nos 

diários de desenho. 
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Ao contrário da expectativa da maioria dos alunos, as sementes semeadas em 

campo aberto ainda não germinaram. As sementes semeadas na sala de aula 

germinaram e são agora pequenas plantas. As primeiras duas semanas foram 

muito motivantes para os alunos, uma vez que a mudança era visível quase a 

cada 2-3 horas. Este facto envolveu e despertou o interesse das crianças de uma 

forma extraordinária.      

 

Infelizmente, algumas sementes não germinaram, por isso vamos tentar 

novamente a sementeira mais tarde. Havia também pequenas plantas, que 

pereceram no fim-de-semana. Provavelmente receberam demasiada água. 

Também falámos acerca disso com as crianças. Descobriu-se assim que os 

cuidados não devem ser exagerados. 

 

Penso que documentar sob forma de desenho é um bom método, porque para 

além da oportunidade de desenvolver várias competências neste projeto, o 

desenho é muito acessível ao grupo etário dos 6-7 anos.  

Vamos continuar a observar e a cuidar das plantas nas próximas semanas e 

meses. 

 

 

Parte 2 – Acompanhamento e cuidados com a sementeira 

 
Agenda Objetivos Atividade Duração 

Check-in 

Definir o local, clarificar o 

objetivo da atividade, 

Tündérkert (Jardim das Fadas), 

sala de aula. 

Vestir-se de acordo com o 

tempo, atividade 

descontraída para captar a 

atenção das crianças. 

15` 

 

Discussing 

previous 

experiences 

 

Discutir sobre as condições de 

germinação (água, 

temperatura) e o tempo no 

início da Primavera. 

Ouvir as ideias das crianças, 

debatê-las, planear em 

conjunto. 

Ouvir as experiências da 

sementeira, discutir. 

Resposta a perguntas. 

Experiências de tarefas de 

cuidado de plantas. 

15` 
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Cuidado com 

as plantas, 

observação 

das mudanças 

 

Registo de 

atividades 

através de 

desenho 

Registo de plantas que crescem 

através do desenho, 

principalmente através da 

utilização da ferramenta de 

desenho baseada na 

observação. 

 

Criação de possibilidades de 

aprendizagem. 

Atividades de rotina 

(preparar ferramentas, 

distribuir, organizar, 

arrumar...). 

Registo de plantas que 

crescem através de 

desenho. 

Comparação de 

experiências - sementeira 

para os canteiros de jardim 

e para as caixas na sala de 

aula. 

10` 

 

20-25` 

Reflexão e 

avaliação 

Avaliação das atividades com 

as crianças. 

Planeamento da próxima 

sessão. 

Visualização e discussão dos 

desenhos uns dos outros. 

15` 

Check-out Encerramento da lição Arrumar, limpar e vestir. 5-10` 
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Sementeira e cuidado de plântulas (IU 4)  

Scoala Gimnaziala nr.28 Bucharest) 

 

O diário do professor 

 

Alguns alunos (9-10 anos) plantaram sementes com a ajuda do professor. Outros (12-14 

anos) foram convidados a plantar eles próprios algumas sementes em casa (sob 

confinamento do Covid-19).  

Os alunos plantaram as sementes de alguns vegetais em materiais recicláveis, 

observaram as fases de germinação, forneceram os fatores ambientais necessários à 

germinação, crescimento e desenvolvimento das plantas (temperatura, humidade, luz) 

e tiraram fotografias. 

Realizaram a experiência da germinação das sementes de feijão em recipientes 

transparentes para acompanhar a formação dos órgãos vegetativos: raiz, caule, folhas 

(na fase vegetativa). Estas observações foram também exploradas através do desenho 

de outras espécies (desenho a partir da imaginação).  
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Plantação (UI 5) - o processo de planeamento para a plantação 

Kelenvölgyi Elementary School, 1st class (Budapest, Hungary) 

 

O diário do professor                                       

    

 

Na sessão de hoje, planeámos como plantar nas camas dos nossos canteiros. 

Debatemos com as crianças que plantas íamos semear e como colocá-las. 

Também falámos sobre a importância da preparação do solo para a plantação. 

Concordámos que iríamos preparar o solo para a próxima sessão. 

Tal como tínhamos planeado na sessão anterior (novembro), continuámos a 

recolher caixas de plástico necessárias para a plantação no interior. A 

necessidade de reciclagem e reutilização do plástico foi novamente discutida. 

Durante o planeamento da cama, as crianças desenharam entusiasticamente 

as suas plantas para serem semeadas.  

Da próxima vez, será necessário obter as sementes, para que possamos estudar 

as descrições das plantas, aprender acerca do processo de semeadura e 

cuidado com as plântulas. 

Notei que os alunos já teriam começado a trabalhar nas plantas. Expliquei-lhes 

que não podiam saltar etapas porque se não preparássemos o solo 

corretamente, as nossas plantas não seriam capazes de se desenvolver 

adequadamente. 
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Planear a horta – planear a plantação 

Agenda Objetivos Atividades 
Duraçã

o 

Check-in, 

introdução 

Definição do local, 

objetivos claros da 

atividade, nome do local 

no recreio 

Check-in, introdução.  

 

Debate sobre 

experiências 

anteriores 

Planeamento de quais as  

plantas a plantar no 

canteiro. 

 

Ouvir as ideias das 

crianças, debater em 

conjunto, planear em 

conjunto. 

Ideias, ouvir e discutir experiências 

anteriores. A resposta às questões 

levantadas e a partilha das tarefas. 

15` 

 

Planeamento 

através do 

desenho 

 

Planeamento 

da preparação 

e distribuição 

da cama 

A utilização de um diário 

de desenho é um método 

de planeamento 

adequado à idade das 

crianças. 

 

Criar oportunidades de 

aprendizagem. 

Atividades de rotina (preparação 

das ferramentas, atribuição, 

triagem, arrumação). 

Documentação detalhada acerca 

da soltura do solo, monda, 

discussão sobre as ferramentas & 

planeamento, que desenhos para 

este processo. 

Realização de um desenho da 

cama. Planeamento da utilização 

de garrafas recicladas para 

plantação. 

10` 

 

20-25` 

Reflexão e 

avaliação 

Avaliação conjunta da 

sessão com as crianças. 

 

Planear em conjunto a próxima 

lição. 

Debater os desenhos e planos de 

cada criança. 

15` 

Check-out 
Encerramento da 

atividade. 
Arrumar, limpar e vestir. 5-10` 
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Planeamento da horta na nossa escola (UI 1) - medição e planeamento 

para consociação 

Scoala Gimnaziala nr.28 Bucharest) 

 

O diário do professor 

 

O objetivo é que as crianças conheçam e se familiarizem com a área da horta, 

façam medições e desenhem os seus contornos num papel.  

  

Os alunos desenharam o mapa do canteiro (sulcos elevados) de acordo com a 

compatibilidade entre plantas, o pH do solo.  Além disso, deviam considerar a 

distância entre as plantas, a proteção das plantas e os polinizadores. Alguns 

alunos desenharam o plano da horta utilizando lápis de cor; outros utilizaram o 

computador. A maioria dos alunos elaborou os planos do jardim de acordo com 

os requisitos acima enumerados.   
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Plantação de feijão verde (UI 5) - elementos de compromisso 

Agrupamento de Escolas Dom Carlos I, (Sintra Portugal) 

 

O diário do professor 

 

Tenho um grupo do 5º ano constituído por 6 raparigas e 3 rapazes, sendo que a 

maioria dos alunos tem necessidades educativas 

especiais (SEN).   

Depois de chegarem, falámos sobre as tarefas 

propostas para serem realizadas nesse dia, a monda e a 

plantação de feijão verde e beterraba. As raparigas 

ficaram entusiasmadas, mas os rapazes não 

participaram na conversa, mantendo uma atitude 

distante.  

Foram distribuídas as ferramentas e indicados aos grupos 

quais os canteiros onde deveriam começar a trabalhar. 

As raparigas começaram imediatamente a sua tarefa, 

embora mostrando algum nível de desorganização. Os 

rapazes desapareceram e mesmo quando eu os 

chamava de volta, não vinham. Eu próprio decidi começar a trabalhar, 

esperando que eles me imitassem. No entanto, esta técnica não funcionou 

porque os rapazes ignoraram e desapareceram 

novamente.  

Fui ver para onde tinham ido e descobri que não 

estavam juntos, nem sequer a fazer algo. 

Perguntei a um deles para onde tinham ido e o 

que queria fazer, mas não respondeu.  

 Os outros dois rapazes também vaguearam sem 

parecerem ter qualquer objetivo.  

 Chamei-os de volta e, intuitivamente, percebi 

que eles precisavam de tarefas mais breves. 

Assim que apanharam alguma erva, eu disse que podíamos começar a plantar 

o feijão verde. O facto das plantas serem muito bonitas parece tê-los 

influenciado. Considerámos as distâncias adequadas entre cada planta e num 

curto espaço de tempo as 6 plantas foram plantadas.   

O que me chamou a atenção foi que estes rapazes mostraram um olhar muito 

distante e disperso ... sem presença.   

Entretanto as raparigas plantaram também 12 feijões verdes. Depois de lavarem 

as mãos, sentaram-se à mesa para desenhar.  
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Durante a conversa 

individual sobre os desenhos 

de cada um, fiquei muito 

surpreendido quando vi o 

desenho de um dos rapazes.   

O desenho foi meticuloso e 

preciso, tinha sido feito com 

empenho e dedicação. 

Fiquei surpreendido na 

medida em que isto 

contrastava profundamente 

com o comportamento que ele tinha mostrado anteriormente, a atitude 

desinteressada e a falta de entusiasmo. 

 

 

Como conduzi a atividade?  

  

Antes de plantar o feijão verde, informei os alunos acerca das necessidades de 

luz e humidade desta planta muito semelhantes às do morango, em 

consociação neste canteiro de plantação.   

Discutimos também a rapidez de crescimento do feijão verde e dos morangos e 

se o crescimento do feijão verde afetaria a necessidade de luz e espaço dos 

morangos.   

Concluímos que a velocidade de crescimento e a altura atingida pelo feijão 

verde não prejudicaria o morango.  

 Sugeri aos alunos que registassem a atividade através do desenho. Alguns 

desenharam as plantas, outros desenharam o mapa do canteiro representando 

as espécies plantadas.  

Durante o tempo em que cada um desenhou, fiz pequenas perguntas sobre os 

registos que fizeram relativamente ao espaço deixado entre as plantas, a 

profundidade a que tinham sido plantadas, forma, tamanho, nervuras, cor, etc., 

dependendo do conteúdo de cada desenho.  

  

Como planeei a atividade?  

  

Plantei 6 plantas de feijão verde num canteiro de plantação onde já tinham sido 

plantadas 12 plantas de morangos.  

  

Verifiquei no guia de permacultura:  

• o feijão verde e o morango são plantas de companhia e ambas podem 

estar em consociação no mesmo canteiro de plantação;  

• o feijão verde e o morango têm a mesma necessidade de sol e água;  
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• o morango atinge normalmente 10 a 30 cm de altura e o feijão verde 2 ou 

2,5 m de altura;  

• o espaçamento entre as plantas de morango pode ser de 20 a 35 cm e o 

feijão verde 60 a 70 cm.  

  

Orientei o planeamento e a prática da minha atividade tendo por base o 

"Projeto do Guia de investigação científica através do desenho em hortas de 

permacultura", utilizando os elementos explicados na unidade de inquérito sobre 

Plantio. De seguida, apresento um resumo da atividade de plantação da UI, 

bem como o que foi explorado.  

  

Atividades práticas:  Cálculo da distância adequada entre plantas de acordo 

com as suas necessidades em termos de sol e água; e crescimento. 

Planeamento e plantação de acordo com os princípios da consociação;  

  

 Atividades de desenho:  Desenho do mapa do canteiro representando as 

espécies plantadas e o espaço entre plantas. Desenho da planta. 

  

Linhas de investigação: As plantas precisam de luz, água, nutrientes e espaço. A 

que velocidade crescem as plantas: todas as plantas crescem à mesma 

velocidade?  

  

Conceitos científicos: Crescimento das plantas. Anatomia das plantas.  

  

Competências: Observação; medição de distâncias e áreas; estimativa e 

previsão com base em informação; planeamento; tomada de decisões. 

 

Exploração de ideias: Explorar formas de medir o crescimento das plantas e 

avaliar as melhores formas de o fazer (crescimento das raízes, crescimento das 

folhas, crescimento do caule). 
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Plantar no exterior (UI 5)  

Scoala Gimnaziala nr.28 Bucharest) 

  

O diário do professor 
 

Em Abril, plantámos bolbos de cebola e alho, tubérculos de batata e sementes de 

alguns vegetais (cenouras, ervilhas, rabanete, beterraba, espinafre bebé, abóbora, 

girassol, feijão). Tivemos em consideração a compatibilidade das plantas.  

Os alunos ficaram entusiasmados por verem como eram as sementes. A plantação foi 

feita mais tarde, devido às más condições. Os canteiros foram cobertos com palha (feita 

de palhinhas).   
Em maio, plantaram-se também as mudas dos alunos (pimentos, pepinos, tomates, 

morangos) e algumas ervas, tais como tomilho, levístico, salsa, aipo e menta). Plantámos 

ainda plantas polinizadoras: cravos de inverno (tagete), petúnias, sálvia comum, 

púrpura (verbena)). 

 

 

 

A plantação de plântulas nos canteiros de jardim de acordo com os princípios 

da permacultura requer planeamento e reflexão sobre que espécies plantar e 

onde devem ser colocadas no canteiro de acordo com as necessidades e as 

regras de consociação entre plantas.   
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A colheita (UI 8) – Celebração do Festival dos Vegetais 

 Scoala Gimnaziala nr.28 Bucharest) 

 

O diário do professor 

 

O projeto de criação de uma horta respeitando os princípios da permacultura 

teve um impacto positivo em muitos alunos, que avidamente quiseram participar 

nas atividades.  

  

Além disso, alguns pais comunicaram a sua participação através da aquisição 

de materiais (sementes, ferramentas de análise de pH do solo, humidade, 

temperatura do solo) e realização de atividades com os alunos (divulgação de 

informação, realização de questionários, mesas redondas, etc.). 
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Colheita (UI 8) – Aprender sobre raízes, frutos e caules 

Agrupamento de escolas de Alfornelos (Portugal) 

 

Principal objetivo: aprender conceitos científicos através do desenho. 

Atividades:  

• Preparar a horta; 

• Observar a horta; 

• Aprender conceitos científicos; 

• Desenhar; 

• Desenhos dos alunos. 

 

Este piloto foi implementado na nossa unidade escolar com alunos com 

necessidades educativas especiais, sob a supervisão de um professor. Contudo, 

em algumas tarefas, os alunos foram auxiliados pelo par de suporte, um aluno 

mais velho (curso CEF). O professor deu-lhes instruções claras e simples enquanto 

lhes explicava as tarefas.  
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Observando a horta - o professor chamou a atenção dos alunos para os 

diferentes tipos de raízes, a forma como estavam plantadas e como cresciam. 

 

Na etapa seguinte, os alunos juntaram alguns vegetais e observaram que as 

raízes eram diferentes. O professor referiu, novamente, que deveriam observar os 

vegetais à medida que os vão desenhando. 

 



GRANT AGREEMENT NUMBER — 2019-1-PT01-KA201-060821 —  

60 

 

 

Os alunos escolhem um vegetal, o professor dá-lhes lápis – inclusive lápis de cor 

- para que possam fazer e pintar o desenho. Para facilitar o desenho, enquanto 

o criam, os alunos devem olhar e observar o vegetal ou, em caso de 

necessidade, usar o telemóvel para visualizarem o vegetal que escolheram. 
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Colheita de cenouras (UI 8) - Desenho cooperativo 

Agrupamento de Escolas Dom Carlos I, (Sintra Portugal) 

 
O diário do professor  

 
Hoje recolhemos as cenouras e os alunos fizeram os seus registos num desenho 

cooperativo.    

 

"Cada um tem a sua própria opinião acerca das cenouras".  

  

"Foi muito interessante ver a cenoura de diferentes perspetivas".  

  

"Os desenhos foram melhorados com a participação de todos".  

  

“Gostei de ver o desenho após todos terem colaborado. É uma espécie de 

surpresa".  

  

   

(as impressões foram recolhidas numa conversa após a atividade). 

 

   

Dividi os alunos em dois grupos e, em cada um, havia duas crianças com 

necessidades educativas especiais.   

  

Os estudantes desenhavam a cenoura durante 2 minutos e depois mudavam de 

lugar, onde continuavam o desenho. Faziam isto, até chegarem ao seu lugar 

original.  

Quando os alunos chegaram ao lugar que consideravam "o seu desenho", a 

maioria aceitou as modificações feitas por cada colega. Contudo, alguns 
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tiveram dificuldade em lidar com os traços feitos pelos alunos com necessidades 

educativas especiais. Estes alunos demonstraram um bom domínio dos traços 

mas as diferenças entre eles eram visíveis. No final, debatemos os resultados e 

conseguimos uma abordagem mais aberta acerca das contribuições do grupo. 

Cada desenho é na realidade um trabalho e uma expressão da cenoura que 

integra a visão do grupo como um todo, é o resultado da experiência coletiva 

de desenhar uma cenoura.   

  

Perguntei a cada aluno como se sentiam em relação a este desafio, a maioria 

gostou e divertiu-se (ver impressões acima).   

  

Alguns expressaram que não gostaram da experiência porque sentiam que o 

seu desenho tinha sido arruinado pelos outros. Gostariam de ter feito o seu 

próprio desenho.  

  

Decidi que na próxima semana, vou propor uma experiência diferente numa 

tentativa de mitigar o conflito que surgiu desta vez, promovendo a 

aprendizagem cooperativa: 1) observar e contar a observação um ao outro, 

trabalhando em pares; 2) fazer um desenho individual da cenoura; 3) discutir o 

resultado referindo-se às características do desenho do colega do lado; 4) fazer 

um desenho cooperativo da mesma cenoura.  
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ANEXO II. Yard4All - Momentos inspiradores 

 

A alface - aprender e cooperar através do desenho   

Agrupamento de Escolas de Alfornelos (Portugal) 

  

Nesta atividade, as crianças observavam o legume e desenhavam a alface, 

uma a uma, acrescentando mais alguns detalhes. Em primeiro lugar, 

desenharam algumas linhas e depois começaram a enriquecer o desenho em 

termos de sombras. Para esta atividade as crianças utilizaram alguns lápis 

específicos com diferentes tons.  

  

Esta técnica de desenho baseia-se na observação e promove a cooperação e 

a criatividade tendo em conta que é elaborado por etapas. Os participantes 

contribuem com a sua perceção acerca do que estão a ver e a observar. 
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O trabalho foi feito por uma turma do 1º ano, de EB1 Santos Matos. As crianças 

têm 6 ou 7 anos de idade. Foi uma pequena experiência de Desenho 

Cooperativo com crianças pequenas. 

 
  



GRANT AGREEMENT NUMBER — 2019-1-PT01-KA201-060821 —  

66 

 

O quintal dos vegetais 

Filas e filas todas em linha 

como peões alinhados!  

Plântulas pequenas  

tal como os irmãos,  

ficam nos pátios  

a jogar às cartas.  

 

E o sol da primavera a brilhar  

acaricia-os, trazendo-lhes luz  

E a clorofila -'até ao meio-dia  

Todos eles serão alimentados, muito em breve.  

 

Alface verdejante já vejo?  

Será Lactuca sativa, já crescida e pronta?  

Perto de Pisum sativum ainda de pé?  

Apenas um pequeno mal-entendido.  

Já adivinhaste como  

será que já percebo agora?  

Ah, já estou descansado!  

Eu sei que são apenas ervilhas!  

 

Olha! no sulco  

Olha, como eles enterram  

o cebolinho cheio de tristeza  

Por não ter outro amanhã  

Todos eles irão em breve embora!  

Uma cebola é agora o cebolinho  

E vejam como todos eles prosperam  

O pequeno malandro, brota!  

Grandes vagens, embora aquosas - ninguém duvida.  

 

Mas ainda não percebo porque é que se chama - 

rábano 

Uma família faz com o rabanete.  

No entanto, não há cavalo (horseradish), é apenas um 

nome.  

Mas as suas cabeças são parecidas.  

Não são grandes ou redondas,  

Mas no chão!  

Ali floresceram também alguns ninhos, talvez novos  

Feixes abundantes de azedas, talvez algumas  

E a paciência ancora 

cresceu no bairro  

Saudável e furtivamente  

 

E no pátio, o que posso dizer, ah, apenas uma ou 

duas palavras.  

Tudo por vocês!  

O troféu foi para as sebes 

Com um aspeto elegante,  

e chique-usado  

a tragar vegetais há séculos!  

Poema escrita por um aluno da turma 8ºB 

 
 Scoala Gimnaziala nr.28 Bucharest) 

 

The veggie yard 

Rows and rows all rose in line 

like pawns aligned! 

Smallish seedlings 

just like siblings, 

stand in yards 

playing cards. 

  

And the springtime sun shining bright 

fondles them, bringing them light 

And the chlorophyll –‘till noon 

They will all be fed, very soon. 

  

Greenish Lettuce do I see already? 

Is it Lactuca sativa, fully grown and ready? 

Near Pisum sativum still standing? 

Just a minor misunderstanding. 

Have you guessed it how 

do I understand it now? 

Ha, I am at ease! 

I know those are just peas! 

  

Look! In the furrow 

Look, how they burrow 

the chives full of sorrow 

Not getting another tomorrow 

Because they all will soon be gone over morrow! 

An onion is now the chive 

And look how they all thrive 

The little prick, it sprouts! 

Big pods, yet watery -no one doubts. 

  

But I still don’t get it why it’s called-horseradish 

A family it makes with the radish. 

However, there’s no horse, just a name. 

but their heads are all the same. 

Not big and round, 

But in the ground! 

There bloomed some nests, as well, maybe new 

Abundant bundles of sorrel, maybe a few 

And the patience dock 

grew on the block 

Healthily and stealthily 
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And in the yard, what can I say, ah, just a word or two. 

All for you. 

The trophy went to the hedges 

Looking sleek, 

and shabby-chic 

gulping down veggies for ages! 

 

 

 

"O Rei dos Vegetais", por um aluno  
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