
IDEIAS PARA A SALA DE AULAALGUMAS IDEIAS PARA DESENVOLVIMENTO
NA SALA DE AULA:

FICHA         Para os Docentes

É objetivo das fichas de atividades SUMA, para os alunos, constituirem-se como uma ferramenta 
educativa auxiliar da visita ao EcoParque da Pia do Urso, sedimentando conceitos ambientais 
e posturas eco responsáveis, e promovendo a sua implantação nas rotinas diárias.

Em contexto de sala de aula, as temáticas suscitadas por esta visita podem ser desenvolvidas 
de forma a poderem integrar-se nas aptidões e planos curriculares dos alunos, trabalhando 
simultaneamente a consciência da identidade pessoal e da condição de cidadão, a valorização 
e preservação do património, bem como as matérias dos curricula.
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Criar uma pequena pantomima em que as crianças encarnem elementos 
da natureza e a sua interação (por exemplo, água, animais, vento, 
plantas, etc.).

EXPRESSÃO VISUAL, 
MUSICAL E ARTÍSTICA

Ensaiar e levar à cena a peça de teatro criada, apresentando-a à restante 
comunidade escolar e aos encarregados de educação.
Cenários, adereços e músicas complementares podem ser trabalhados 
nas aulas e desenvolvidos, recorrendo à reutilização de materiais.

Criar um mapa regional ou nacional com identificação dos locais com 
interesse histórico, ecológico, arquitetónico, visitado pelos alunos.

ESTUDO DO MEIO Criar um mapa regional ou nacional com identificação dos locais com 
interesse histórico, ecológico, arquitetónico, e refletir sobre as razões
da sua importância e a melhor forma de preservação.

MATEMÁTICA Desenvolver um itinerário imaginário numerado, desde a Toca do Urso 
até à Pia, e percorrê-lo, contando de 1 em 1, de 2 em 2, de 5 em 5,
e de 10 em 10.

Desenvolver um jogo de tabuleiro com temática ambiental e de 
cidadania, com casas de retorno negativo (vezes sem jogar), casas 
de ação (desenho, mímica, cantar) e casas de resposta a questões.

Criar, em conjunto, um abecedário em que cada letra corresponda a um 
elemento/conceito de ambiente, cidadania ou sustentabilidade, 
devidamente ilustrado pelas crianças (por exemplo, A… de árvore, P… 
de planeta, R… de reciclar).

LÍNGUA PORTUGUESA Escrever, em conjunto, uma peça de teatro, protagonizada por elementos 
observados e/ou imaginados no EcoParque (por exemplo, urso, água, 
árvores, visitantes, etc.).

PARA OS MAIS PEQUENOS PARA OS MAIORES
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