
Planificação da atividade: “O menino que não sabia reciclar” 

Associação 31- Infantário e Lar de Vila Real 

Educadora: Aida dos Santos Carvalho  

Ajudante da Ação Educativa: Maria de Fátima Machado 

Estagiária: Sofia Oliveira Cecílio  

Sala: heterogénea 

Áreas de conteúdo Objetivos Estratégias/ atividades Recursos 

Gerais Específicos Humanos Materiais 
Domínio da Linguagem 

Oral e Abordagem à 

Escrita 

-Desenvolver o 

gosto pela leitura;  

-Desenvolver a 

capacidade de 

interpretação;  

-Desenvolver a 

oralidade; 

-Promover a 

criatividade. 

-Perceber a 

importância da 

leitura; 

-Entender a moral da 

história; 

-Entender o que lhe é 

dito; 

-Dar a sua opinião; 

-Comunicar com 

clareza; 

-Sugerir um título 

para a história. 

 

História “sem título” 

 

Depois dos instrumentos musicais, fiquei de 

trabalhar a reciclagem. Decidi criar uma 

ligação entre os temas, uma vez que, os 

instrumentos foram feitos com materiais 

reutilizáveis. Então elaborei uma história à 

qual não atribui um titulo, para o poder 

fazer em conjunto com as crianças. A 

história falava de um menino que queria 

construir um instrumento musical e que 

tinha visto na internet que com garrafas de 

água vazias, podia fazer, por exemplo, umas 

maracas. O menino procurou garrafas de 

água vazias e encontrou uma no lixo, com 

Crianças; 

Educadora; 

Ajudante da 

ação 

educativa; 

Estagiária. 

- História 

“sem título; 

- Maracas; 

- Reco-reco; 

- Papel; 

- Caneta; 

- Caixas de 

cartão – 3;  

- Tintas 

amarelo, azul 

e verde; 

- Pratos de 

tintas; 

- Pinceis; 

- Jornal; 

- Cartaz da 

reciclagem. 

 

Área do Conhecimento 

do Mundo 
-Desenvolver 

saberes sobre o meio 

ambiente;  

-Respeitar o meio 

ambiente; 

-Compreender 

diferenças entre 

materiais. 

-Reconhecer a 

importância de 

reciclar; 

-Identificar o 

processo de reciclar; 

-Referir diferentes 

formas de reutilizar; 



 -Exemplificar 

formas de reduzir o 

lixo; 

-Demonstrar 

preocupação com o 

meio ambiente; 

-Saber que não se 

deita lixo para o 

chão; 

-Distinguir materiais 

de vidro, plástico e 

metal. 

uma casca de banana por cima e os restos do 

almoço ao lado. Se o menino tivesse 

separado o lixo, a garrafa de plástico não 

estaria naquele estado e ele poderia 

construir um instrumento musical tão lindo 

quanto os que os meninos da sala 

heterogénea construíram.  

Para apresentar a história, irei colocar as 

crianças em roda, sentar-me-ei de pernas à 

chinês, usarei as maracas e o reco-reco 

como cenário e contarei a história de 

memória, sem recorrer a papéis. De seguida 

irei explorar as ideias chave da história e, 

em conjunto, iremos escolher um título para 

a história. 

 

Construção de um ecoponto 

 

Não faria sentido falar em reutilizar e 

reciclar e continuar a não ter um ecoponto 

na sala. Mas antes disso, irei começar por 

explorar os materiais que podem ser 

reciclados e os locais onde devem ser 

colocados. Para isso irei fazer um diálogo 

com as crianças e mostrar um cartaz. Neste 

cartaz estão 3 contentores: o papelão, o 

 

Área da Formação 

Pessoal e Social 

 -Desenvolver a 

responsabilidade; 

-Desenvolver a 

noção de partilha; 

-Desenvolver a 

autonomia; 

-Desenvolver o 

respeito. 

-Utilizar o material 

corretamente; 

-Partilhar o material; 

-Realizar a atividade 

de forma autónoma; 

-Respeitar o meio 

ambiente; 

-Respeitar os 

colegas e os adultos. 
Domínio da Educação 

Artística - Subdomínio 

das Artes visuais 

-Conhecer uma 

multiplicidade de 

materiais; 

-Identificar o 

ecoponto; 

-Desenvolver a 

motricidade fina. 

-Explorar os 

materiais 

selecionados para a 

atividade; 

-Utilizar os 

materiais; 

-Saber o nome dos 

materiais;  

-Reconhecer o 

contentor amarelo 

como sendo o 

papelão; 



-Reconhecer o 

contentor verde 

como sendo o 

vidrão; 

-Reconhecer o 

contentor azul como 

sendo o papelão; 

-Pegar corretamente 

no pincel. 

embalão e o vidrão. Irei falar em vários 

materiais e questionar as crianças em qual 

dos contentores os meteriam. De seguida, 

com caixas de cartão e tintas, as crianças 

irão personalizar o ecoponto. Como são 3 

contentores e 24 crianças, cada criança 

pintará um bocadinho, para que todas 

participem. Domínio da matemática -Desenvolver noções 

espaciais; 

-Classificar objetos 

tendo em conta um 

atributo; 

-Efetuar contagens; 

- Mostrar interesse 

pela matemática. 

-Identificar quando 

um objeto está em 

cima ou ao lado de 

outro;  

-Separar objetos 

tendo em conta o 

contentor a que 

pertencem; 

-Fazer contagens 

progressivas; 

-Demonstrar 

interesse quando 

realiza tarefas 

matemáticas. 

 


