
                        

Sugestões 
de 

Exploração 
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                                                                                                                                       1 XÍCARA DE PARTILHA pretende constituir-se 

como um verdadeiro RECURSO PEDAGÓGICO, 

articulando-se transversalmente com as áreas 

curriculares do Ensino Básico, promovendo 

abordagens diversificadas no âmbito dos 

diversos domínios da EDUCAÇÃO PARA A 

CIDADANIA e EDUCAÇÃO ARTÍSTICA e 

propiciando a implementação de situações 

educativas integradoras e de metodologias de 

trabalho colaborativas.  

Ao permitir o desenvolvimento de projetos que 

aglutinam aprendizagens das diferentes 

disciplinas, o livro poderá servir de base à 

implementação de Domínios de Autonomia 

Curricular (DAC) nos diferentes ciclos de ensino. 

 

 

Mais do que um 
livro, um recurso 
pedagógico 
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Usando como fio condutor pequenas peripécias 

de 3 crianças da aldeia, o livro versa, entre outras, 

temáticas como: 

 

 

 

 

 

 

 

Temas  

Promoção da Saúde 

 

Direitos Humanos 
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O projeto  

De leitura fácil e empolgante, o livro aborda o dia a dia de três crianças 
que vivem numa aldeia na serra no seio de uma família dita tradicional. 
Trata-se, pois, de um ambiente rural, quase edílico, em que as tradições e 
os valores se encontram bastante vincados nas personagens e em que 

existe um enorme sentido de comunidade.  

A partir da exploração da obra, da desconstrução das personagens e dos 

seus preconceitos, pretende transmitir-se aos pequenos leitores valores 
de respeito por si e pelos outros, respeito pelas diferenças intergeracionais 
e interculturais, necessidade de mudança de mentalidades, numa ótima 

construtiva e de promoção de uma cidadania ativa.   

O projeto visa a promoção de 
competências interpessoais 
livres de estereótipos de 
género, a promoção de uma 
cultura de não violência nas 
esferas doméstica e social e a 
promoção de mudança de 
atitudes com vista à 
valorização do respeito e da 
igualdade. 

Tendo por base uma história 
familiar em meio rural, onde 
muitas crianças são ainda em 
parte educadas pelos avós, 
continuando a verificar-se a 
existência de estereótipos de 
género muito vincados,  
com este projeto pretende 
levar-se a que sejam as próprias 
crianças as promotoras de 
novas atitudes nas suas esferas 
doméstica e social, em plena 
consonância com a 

 Estratégia Nacional 
para a Igualdade e Não 
Discriminação 
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Apresentam-se de seguida algumas sugestões que 

poderão servir como ponto de partida para a 

exploração da obra, não devendo ser encaradas como 

obrigatórias ou condicionantes a outro tipo de 

atividades.  

Este guião não é comercializável, sendo totalmente 

gratuito.  

Tratam-se apenas de algumas dicas da autora que 

poderão ajudar pais, professores, educadores e 

animadores a trabalhar a história em contextos 

pedagógicos integrados, servindo o propósito de 

educar as nossas crianças para crescerem mais felizes e 

mais responsáveis! 

 

  
 
 

 

Temos todo o gosto em que partilhem 

connosco os trabalhos realizados a partir da 

exploração do livro, enviando-nos fotos e 

descrições para publicação através do email  

info@1xicara.pt 

 
 

Sugestões de 
Exploração 

mailto:info@1xicara.pt
mailto:info@1xicara.pt
mailto:info@1xicara.pt
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Educação 
para a 
Cidadania 
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Pág
  

https://www.unicef.pt/media/2771/cdc-conhece-os-teus-direitos-unicef-poster.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wmNnzKOOuA0 

Direitos da Criança 

 

 
 
 

Divida as crianças em grupos e entregue-lhes uma 
folha e marcadores. Peça-lhes que desenhem um 
bebé e que à volta da imagem registem, em forma de 
tópicos, tudo o que acham que este bebé irá precisar 
até aos 18 anos para crescer feliz. Fomente a partilha 
de ideias e registe os tópicos. 

De seguida, explique-lhes que representantes de um 
grupo de países se juntou para definir um conjunto de 
regras / direitos que se aplicam às crianças de todo o 
mundo. Ao documento que elaboraram chama-se  

Convenção sobre os Direitos da Criança  
Alguns destes direitos aplicam-se a todas as crianças, 
outros apenas a crianças que necessitam de ajuda e 
proteção especial. Apresente-lhes os direitos da 
Convenção fazendo a ligação com aquilo que 
escreveram. Vai ver que afinal eles percebem muito 
disto! 
 

 

 “AS CRIANÇAS NÃO DEVEM TRABALHAR NOS CAMPOS, MAS EM SONHOS!” 

Converse com as crianças acerca do trabalho infantil 
Desafie-as a criarem um slogan relativo à proteção dos seus direitos.  

https://cidadania.dge.mec.pt/sites/default/files/pdfs/2019_Brochura
OIT_AsCrian%c3%a7asNaoDevemTrabalhar..._12junho.pdf 

https://www.unicef.pt/media/2771/cdc-conhece-os-teus-direitos-unicef-poster.pdf
https://www.unicef.pt/media/2771/cdc-conhece-os-teus-direitos-unicef-poster.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wmNnzKOOuA0
https://cidadania.dge.mec.pt/sites/default/files/pdfs/2019_BrochuraOIT_AsCrian%c3%a7asNaoDevemTrabalhar..._12junho.pdf
https://cidadania.dge.mec.pt/sites/default/files/pdfs/2019_BrochuraOIT_AsCrian%c3%a7asNaoDevemTrabalhar..._12junho.pdf
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https://twitter.com/lettoysbetoys/status/1122484983397003266 

Estereótipos de Género  

 
 
 

 no Mundo dos Brinquedos 
 
 
 

Após a leitura, deixe que as crianças conversem acerca das suas 
brincadeiras preferidas. 

Tente fazer entender que o Gui gosta de brincar com legos 
porque adora construções, que a Maria gosta de brincar com 
bonecas porque ama teatro e adora colocar os seus bonecos e 
bonecas a interpretar diferentes personagens. Realce o facto de 
que para a Marta “todos os brinquedos são uma seca!” porque 
ela é bastante ativa e as brincadeiras dela exigem sempre muito 
movimento (patinar, fazer acrobacias de bicicleta, dançar). 
Vincar que estas escolhas têm a ver com as personalidades das 
crianças e não com o seu género.  

Enfatize que não existem brinquedos específicos para meninos e 
para meninas e que isso é uma construção dos adultos. Chame 
aqui a atenção para a cor dos patins da Marta. Realçar que a 
Marta gosta simplesmente de patinar e que a cor dos patins é 
esta porque foram os pais/avós que compraram.   

 
 

  

Estimule a conversa acerca das 
implicações da manutenção 
destes estereótipos nas esferas 
doméstica, profissional e social. 
Peça às crianças que discutam 
a experiência em família, 
fazendo compreender os mais 
velhos que a tendência de 
darem diferentes brinquedos a 
meninos e meninas poderá 
afetar as suas escolhas futuras 
em termos profissionais.  

 

Mostre o vídeo da BBC 
https://www.youtube.com/watch?
v=nWu44AqF0iI  

 

Pág.  

Pág.  

https://twitter.com/lettoysbetoys/status/1122484983397003266
https://www.youtube.com/watch?v=nWu44AqF0iI
https://www.youtube.com/watch?v=nWu44AqF0iI
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Organize uma visita a um  

Parque Eólico  

Além de ficarem 
maravilhadas com a 
imponência dos 
equipamentos, o facto de 
terem um dia diferente irá 
ajudar a que as crianças 
se relembrem 
frequentemente da 
importância das energias 
renováveis.  
 

Pág.  

Sustentabilidade 

 

 
 
 

Num mundo cada vez mais ameaçado, o tema 

energia lidera as preocupações mundiais devido às 
implicações sociais, culturais, económicas, políticas e 
ambientais.  

As fontes de energias renováveis garantem uma 
diminuição de consumo de combustíveis fósseis, evitam 
a emissão de gases com efeito de estufa e reduzem o 
preço da energia elétrica, contribuindo para uma maior 
sustentabilidade económica e ambiental do país. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MOGHbt6AdsY 

 

Mostre os vídeos acima e converse com as crianças sobre a necessidade de redução 
do consumo de energia e a importância das energias renováveis. Apresente-lhes o 
Climate & Energy Quiz da Comissão Europeia para que se sintam verdadeiros heróis! 
Poderão ainda construir um moinho de vento ou um mini gerador eólico.   
 

 

https://ec.europa.eu/clima/sites/quiz/index.html 

https://www.youtube.com/watch?v=r7S3Wqgl1JQ 

https://www.youtube.com/watch?v=MOGHbt6AdsY
https://www.youtube.com/watch?v=MOGHbt6AdsY
http://ec.europa.eu/clima/sites/quiz/index.html
https://ec.europa.eu/clima/sites/quiz/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=r7S3Wqgl1JQ
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Voluntariado 

 

 
 
 

Pág.  

O voluntariado, nos mais variados âmbitos (cultural, científico, 
ambiental, cívico, social, etc.), é um ato de cidadania ao 
alcance de todos nós pois todos temos algo de bom para 
dar. Crianças integradas em atividades de voluntariado 
aperfeiçoam aptidões sociais, capacidade de planeamento 
e organização do trabalho e, sobretudo, sentem-se mais 
felizes e autoconfiantes. 

Ao presenciarem testemunhos de cooperação e 

solidariedade as crianças crescem com os valores da 
partilha, do respeito e da responsabilidade social, os quais 
estão na base de uma sociedade mais equilibrada e um 
mundo mais justo.  

 

 

Converse com as crianças sobre a importância do 
voluntariado. Na escola, estimule-as a criar um Clube 
de Voluntariado. Em grupo, deverão definir os 
objetivos e as atividades a promover. E, claro, não 
esquecer de criar um logo e uma denominação! 
 
(Sugestões de atividades para o clube: recolha de 
tampinhas; visita a lares, creches, hospitais; limpeza e 
manutenção do recreio; recolha de livros, roupas e 
alimentos; distribuição de máscaras, etc.) 

Fora da escola, incentive-as a participar em família em 
ações comunitárias de voluntariado. 

 

Ser voluntário é dar e receber 
https://ensina.rtp.pt/artigo/ser-voluntario-e-dar-e-receber/ 

https://ensina.rtp.pt/artigo/ser-voluntario-e-dar-e-receber/
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Segurança 

 

 
 
 

Pág.  

Para ajudar os mais pequenos a 
crescer e viver em segurança, a  
APCD e a GNR criaram um 
importante manual repleto de 
atividades disponível em 
http://www.apcd.pt/ficheiros/uploads/f1cd
2d65e6eb38d8b11d582c832bb4e1.pdf 

Leve os pequenos a 
conhecer o site 
SeguraNet.pt onde 
encontrarão tudo o 
que necessitam saber 
para navegar em 
segurança  

https://www.seguranet.pt 

Peça-lhes que escrevam  ou imaginem o que seria 

Um mundo sem polícia por forma a que 
compreendam verdadeiramente a sua 
importância. Mostre depois o vídeo em 

https://www.noticiasaominuto.com/pais/896722/e-se-nao-
houvesse-psp-assim-seria-o-pais 

 

Apresenta-se no livro a Aldeia da Serra como um 
local edílico para morar. Infelizmente, sabemos 
que este ambiente não é frequente e que os 
perigos espreitam a cada esquina.  
Chame a atenção das crianças para a 

importância das Forças de Segurança e a 
necessidade de as respeitar.  

Explique quais as diferentes Forças de Segurança 
existentes em Portugal e o que fazem. 

Gostarias de vir a ser polícia?  
Quem não gosta de desvendar 
um bom mistério?  

E porque não sugerir uma 
partidinha de Cluedo em grupo 
ou em família? 

http://www.apcd.pt/ficheiros/uploads/f1cd2d65e6eb38d8b11d582c832bb4e1.pdf
http://www.apcd.pt/ficheiros/uploads/f1cd2d65e6eb38d8b11d582c832bb4e1.pdf
https://www.seguranet.pt/
https://www.noticiasaominuto.com/pais/896722/e-se-nao-houvesse-psp-assim-seria-o-pais
https://www.noticiasaominuto.com/pais/896722/e-se-nao-houvesse-psp-assim-seria-o-pais
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Portugal, Alemanha e Dinamarca são apenas 3 dos 27 
países que constituem a União Europeia.  Há muito mais 
países a descobrir! Nada melhor que explorar com as 
crianças o site https://europa.eu/learning-corner onde, entre 

outros recursos, existem dezenas de jogos e 

passatempos que os vão deixar com curiosidade 
de saber cada vez mais sobre o tema!   
 
 

Não deixe de ouvir com as crianças o                        
hino europeu que, não tendo letra, utiliza a 
linguagem universal da música para exaltar os 
ideais europeus da liberdade, paz e solidariedade.  
https://europa.eu/european-union/about-
eu/symbols/anthem_pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pág.  

Pág.  

Leve as  crianças a visitar o Parlamento Europeu em  
https://www.youtube.com/watch?v=r5utr5vaUzc 

Visita virtual ao Parlamento Europeu 
 

Poderá aproveitar aqui para lhes falar do nosso 
Parlamento / Assembleia da República com recurso ao 
excelente vídeo da RTP Ensina 
https://ensina.rtp.pt/artigo/assembleia-da-republica/ 
 

Jogo da moeda euro 
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-
/publication/0de50c77-5c04-11e9-9c52-01aa75ed71a1 

Jogo das bandeiras 
https://europa.eu/learning-corner/match-the-flags_pt 

Como viver em conjunto? Qual é a nossa história 
comum? Como funcionam as instituições europeias? 
Estas e outras perguntas encontram resposta nas 3 
brochuras pensadas para as crianças e disponíveis para 
download em  
https://op.europa.eu/webpub/com/europe-better-together/pt/ 

 
 

União Europeia 

 

 
 
 

https://op.europa.eu/webpub/com/europe-better-together/pt/
https://europa.eu/learning-corner
https://op.europa.eu/webpub/com/europe-better-together/pt/
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/anthem_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/anthem_pt
https://op.europa.eu/webpub/com/europe-better-together/pt/
https://op.europa.eu/webpub/com/europe-better-together/pt/
https://op.europa.eu/webpub/com/europe-better-together/pt/
https://op.europa.eu/webpub/com/europe-better-together/pt/
https://op.europa.eu/webpub/com/europe-better-together/pt/
https://op.europa.eu/webpub/com/europe-better-together/pt/
https://op.europa.eu/webpub/com/europe-better-together/pt/
https://www.youtube.com/watch?v=r5utr5vaUzc
https://www.youtube.com/watch?v=r5utr5vaUzc
https://ensina.rtp.pt/artigo/assembleia-da-republica/
https://op.europa.eu/webpub/com/europe-better-together/pt/
https://op.europa.eu/webpub/com/europe-better-together/pt/
https://op.europa.eu/webpub/com/europe-better-together/pt/
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/0de50c77-5c04-11e9-9c52-
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/0de50c77-5c04-11e9-9c52-
https://op.europa.eu/webpub/com/europe-better-together/pt/
https://europa.eu/learning-corner/match-the-flags_pt
https://op.europa.eu/webpub/com/europe-better-together/pt/
https://op.europa.eu/webpub/com/europe-better-together/pt/
https://op.europa.eu/webpub/com/europe-better-together/pt/
https://op.europa.eu/webpub/com/europe-better-together/pt/
https://op.europa.eu/webpub/com/europe-better-together/pt/
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Pág.  

Pág.  

Mundo do 
Trabalho 
 
 
 

Chame a atenção para os problemas que persistem  

Estereótipos de género no mundo do 
trabalho 
https://www.youtube.com/watch?v=G3Aweo-74kY 

Desigualdade Salarial 
https://www.youtube.com/watch?v=VBR16NJd6Lw&feature=youtu.be 

 

Alerte para a necessidade de respeitar os direitos dos 
trabalhadores e para o longo caminho que foi percorrido 

1º de maio – Dia do Trabalhador 
https://www.youtube.com/watch?v=MAcMLWiLw70 

Brainstorming  
Partindo das profissões referidas no livro, leve as crianças a 
dizer tudo o que associam a cada uma delas: locais de 
trabalho, horários, formação, salários, indumentária, aspetos 
positivos / negativos, importância, etc.  As crianças irão 
concluir que ambas são igualmente importantes e que não 
poderíamos prescindir de nenhuma delas.  Faça o 
paralelismo com outras profissões para que se apercebam 
que todas são igualmente necessárias.  

Desafie as crianças a escolherem e desenharem a sua 
profissão de sonho ou a caracterizarem-se como tal.  
Posteriormente deverão apresentar-se ao grupo defendendo 
a sua profissão.   

https://www.youtube.com/watch?v=G3Aweo-74kY
https://www.youtube.com/watch?v=VBR16NJd6Lw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MAcMLWiLw70
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Partilha de Tarefas 
Domésticas 
 
 
 

Mostre às crianças o vídeo da CIG sobre  

 Usos do Tempo 
https://www.youtube.com/watch?v=wQqLNUltLgU&feature
=youtu.be 

 

 

 

Comece por pedir às crianças que respondam a 
um pequeno questionário (elaborado com 
recurso a uma ferramenta de resposta interativa 
ou em papel) sobre as diferentes tarefas 
domésticas e quem as executa nas suas casas. À 
partida a maioria das tarefas domésticas irão 
recair sobre a mãe/a mulher.   
Analise os resultados em grupo.  
 

Pág.  

Pág.  

Pág.  

Pág.  

Analise a personagem do avô, tendo em conta a altura em 
que nasceu, a forma como foi educado, o papel da mulher 
na sociedade da época, etc.  Compare com os dias atuais.  
Analise a personagem da mamã e o facto de ter uma vida 
profissional muito exigente. Deixe que as crianças 
conversem e reflitam sobre o tema, completando com 
exemplos que vivem em casa.  
Mostre que, apesar de algumas mudanças, ainda há 
preconceitos que se mantêm, mesmo nos mais novos: 

  
 

Mostre o vídeo da CIG  
https://www.youtube.com/watch?v=wQqLNUltLgU&feature
=youtu.be 

 

 

 

Elabore com as crianças uma tabela de tarefas 
domésticas adaptadas às suas idades e motive-as a 
executá-las. Não só é um dever, como lhes dará 
satisfação pessoal e vontade de fazerem mais e melhor!  
Para as incentivar a começar mostre o vídeo 

Começa por fazer a tua cama 
https://youtu.be/Ehj8iXI7Im8 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wQqLNUltLgU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wQqLNUltLgU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wQqLNUltLgU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wQqLNUltLgU&feature=youtu.be
https://youtu.be/Ehj8iXI7Im8
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Perfil Migratório Português  

Estimule a pesquisa sobre o perfil migratório dos 
portugueses desde meados do séc. XX até ao 
presente e quais os principais destinos escolhidos.   
 
 
 

Sugira que entrevistem 2 pessoas que emigraram 
em épocas diferentes tentando perceber as suas 
motivações na altura.  Posteriormente deverão 
partilhar as conclusões com o grupo.  
 

 

   

 Migrações 

 

 
 
 

Pág.  

Pág.  

https://geoportugal.files.wordpress.com/2014/09/emi
grac3a7c3a3o-e-imigrac3a7c3a3o.pdf 

Créditos: Carlos Sêco 
http://humorasecocartoons.blogspot.com/ 

Interculturalidade 

Portugal acolhe hoje milhares de pessoas vindas de outros países. Convidar uma ou mais pessoas que escolheram o 
nosso país para viver, tentando não só perceber quais as suas motivações, mas sobretudo aproveitar para saber um 
pouco mais acerca da cultura dos seus países de origem (língua, gastronomia, tradições, símbolos, etc.).   

 

 

Como pode a minha 
escola receber o 

Selo de Escola 
Intercultural? 

https://www.dge.mec.pt
/selo-escola-intercultural 

https://geoportugal.files.wordpress.com/2014/09/emigrac3a7c3a3o-e-imigrac3a7c3a3o.pdf
https://geoportugal.files.wordpress.com/2014/09/emigrac3a7c3a3o-e-imigrac3a7c3a3o.pdf
http://humorasecocartoons.blogspot.com/
https://www.dge.mec.pt/selo-escola-intercultural
https://www.dge.mec.pt/selo-escola-intercultural
https://www.dge.mec.pt/selo-escola-intercultural
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Alimentação Saudável 

 

 
 
 

Leve as crianças a visitar uma 

 Horta Biológica 
Explique-lhes a diferença entre os alimentos 
produzidos aqui e a maioria daqueles que 
encontramos à venda. Durante a visita, 
apresente os legumes e os vegetais ali 
cultivados.  

Posteriormente, solicite às crianças que 
desenhem os legumes/vegetais que não 
conheciam e/ou que nunca 
experimentaram.  

Estimule as crianças a experimentarem os 
alimentos que desenharam. 

Três atividades práticas e bem divertidas! 

Degustação - Bingo dos Alimentos - Jogo da 
Memória 
https://www.youtube.com/watch?v=C01S1be2PAg 

Pág.  

Para que as crianças possam 
aprender mais sobre alimentação 
saudável e sustentável, a 
Associação Portuguesa dos 
Nutricionistas disponibiliza um 
conjunto de 

 Jogos didáticos  

https://www.apn.org.pt/documentos/sus
tentabilidade/5_Jogos_Didaticos_sobre_
Sustentabilidade_Alimentar_v3.pdf 

Desafie as crianças a 
substituir os ingredientes 
(açúcar e óleo) da 
receita do bolo para o 
avô por outros mais 
saudáveis (ex: mel/ 
tâmaras; óleo de 
côco/iogurte natural). 

Experimentem a receita 
com os novos 
ingredientes e verão 
como ficará delicioso!  

 

Pág.  

https://www.youtube.com/watch?v=C01S1be2PAg
https://www.apn.org.pt/documentos/sustentabilidade/5_Jogos_Didaticos_sobre_Sustentabilidade_Alimentar_v3.pdf
https://www.apn.org.pt/documentos/sustentabilidade/5_Jogos_Didaticos_sobre_Sustentabilidade_Alimentar_v3.pdf
https://www.apn.org.pt/documentos/sustentabilidade/5_Jogos_Didaticos_sobre_Sustentabilidade_Alimentar_v3.pdf
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Artística 
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A dança 

 

 
 
 

Pág.  

 

A dança é uma das artes mais antigas que o ser 
humano experimentou: “O homem primitivo dançava 
por inúmeros significados: caça, colheita, alegria, 
tristeza...dançava para tudo que tinha significado, 
sempre em forma de ritual.” (VERDERI, 2009) 
 

 

Igualdade de Género 

 
 

Realce a importância da dança como forma de 
expressão e desmistifique a ideia de que “a 
dança é coisa de meninas”.  

 
 
 

ALGUNS BENEFÍCIOS DA DANÇA 

- Ajuda no desenvolvimento da psicomotricidade, da 
agilidade e coordenação dos movimentos; 
- Permite melhorar o equilíbrio e os reflexos; 
- Desenvolve a sensibilidade permitindo que os sentimentos 
fluam com total liberdade; 
- Ajuda na socialização para vencer a timidez; 
- Estimula a circulação sanguínea e o sistema respiratório; 
- Favorece a eliminação de gorduras; 
- Contribui para corrigir más posturas; 
- Colabora no desenvolvimento muscular e forma da coluna; 

Faça um inquérito sobre as canções preferidas das crianças e coloque a votação.  

Explore com as crianças o tema mais votado, tentando que consigam colocar por gestos aquilo que a 
música ou a letra lhes transmite. Divirtam-se a juntar tudo isso numa bela coreografia em grupo!  

 

«O conceito de Corpo Expressivo − enquanto veículo 
de mensagens, sentimentos e emoções −, a 
intencionalidade da linguagem e as relações 
interpessoais proporcionadas tornam a dança 
insubstituível numa perspetiva do desenvolvimento 
global e integrado dos alunos.» 
 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenci
ais/1_ciclo/1c_danca.pdf 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/1_ciclo/1c_danca.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/1_ciclo/1c_danca.pdf
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O teatro 

 

 
 
 

DESAFIO 1:  
Dramatizar a história 1 Xícara de Partilha! 

 

A arte de representar (tristezas, angústias, alegrias, 
crenças, desejos, sonhos, etc.) mostra-se presente na 
história da humanidade desde os tempos mais remotos. 
Inicialmente para prestar culto aos deuses e, 
posteriormente, como atividade cultural, o facto é que o 
teatro sempre fez parte da nossa cultura.  

 ALGUNS BENEFÍCIOS DO TEATRO 
- Estimula o autoconhecimento e a comunicação 
- Aumenta a autoestima de crianças e adolescentes 
- Favorece a interação entre alunos 
- Eleva o interesse pela leitura e estimula a criatividade 
- Aumenta o sentido de responsabilidade e comprometimento 
- Promove consciência corporal 
 

Bullying 

Proporcione às crianças uma visita virtual aos 11 
palcos mais famosos do mundo 

https://artsandculture.google.com/story/11-dramatic-virtual-
tours-of-stages-around-the-world/1gJiszMqltReJA 

 

DESAFIO 2:  
Em pequenos grupos desafie as crianças a 
encenarem situações de Bullying. As situações 
criadas deverão levar a que exista clara mudança 
de atitutes nas personagens, verdadeiro 
arrependimento, passando a mensagem de que 
NUNCA É TARDE PARA MUDAR 

 
 
 

https://artsandculture.google.com/story/11-dramatic-virtual-tours-of-stages-around-the-world/1gJiszMqltReJA
https://artsandculture.google.com/story/11-dramatic-virtual-tours-of-stages-around-the-world/1gJiszMqltReJA
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«A Música é uma Arte presente em todas as culturas e no quotidiano dos 
seres humanos. É uma linguagem universal que assume uma muito 
singular forma de criatividade. A música é uma prática social 
comunicativa e expressiva. A partir do ouvir e através da produção 
sonora em conjunto do cantar, do tocar, do compor, do olhar, do 
escutar, as crianças e jovens dialogam e constroem significados, 
partilhando-os e transformando-os, enriquecendo assim as suas práticas 
e horizontes culturais.» 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/AprendizagensEssenciais/1_ciclo/1c_musica.pdf 

 

 

A música 

 

 
 
 

 

DESAFIO:  

Desafie as crianças a musicar o poema relacionado com livro 1 Xícara de Partilha, apelando ao uso da 
criatividade nos estilos e à utilização de diferentes instrumentos.   

 
 
 De manhã bem cedinho 

Chega o pão quentinho  
À nossa Terra 
Que é a Aldeia na Serra! 
 

O PJ (Pi-Djei) já canta 
Junto à janela, 
E a Marta já dança 
E a Maria com ela! 

 

E lá vem o Gui 
Que acabou de acordar 
E os três a correr 
Os bons dias vão dar! 
 

Chegou mais um dia 
Pronto a começar,  
E as crianças na serra 
Prontas para brincar! 
 

REFRÃO 

 

E é assim mais um dia 

Na Aldeia na Serra, 

E é grande a alegria 

Esta é a nossa Terra! 

É aqui que crescemos,  

É aqui que vivemos, 

É aqui que brincamos, 

É aqui que ajudamos! 

(2X) 

 

Ter os nossos avós 
Mesmo aqui tão perto, 
É não estarmos sós  
É ter o amor certo! 
 

Queremos que o Mundo pare 
Para pensar um dia,  
No Ingrediente Secreto 
Que nos traz alegria! 
 

E é assim mais um dia 

Na Aldeia na Serra, 

E é grande a alegria 

Esta é a nossa Terra! 

É aqui que crescemos,  

É aqui que vivemos, 

É aqui que brincamos, 

É aqui que ajudamos!  

(2X) 

É aqui que brincamos, 

É aqui que ajudamos! 
(2X) 

 



21 
 

  

 

 

«As Artes Visuais assumem-se como uma área do conhecimento 
fundamental para o desenvolvimento global e integrado dos 
alunos, em consonância com as diferentes Áreas de 
Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória, mais especificamente dos processos de olhar e ver, 
de forma crítica e fundamentada, dos diferentes contextos 
visuais. Assume como principal finalidade o alargamento e 
enriquecimento das experiências visual e plástica dos alunos, 
contribuindo para o desenvolvimento da sensibilidade estética e 
artística, despertando, ao longo do processo de aprendizagem, o 
gosto pela apreciação e fruição das diferentes circunstâncias 
culturais.» 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/1_ciclo/1c_
artes_visuais.pdf 

Artes Visuais 

 

 
 
 

 

Mostre às crianças um vídeo em que se ensina o 
processo de decorar uma caneca.  

https://pt.wikihow.com/Pintar-Canecas 

 

Desafie-as a colocarem à prova a sua criatividade 
pintando uma xícara para oferecer a alguém muito 
especial.   
 
Nota:  Apele à reutilização de 1 caneca que 
tenham em casa e à qual queiram dar uma nova 
vida. 

 
 
 

Pág.  

https://pt.wikihow.com/Pintar-Canecas
https://pt.wikihow.com/Pintar-Canecas
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Outras 
componentes 
do currículo 
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A partir de uma caixa de sapatos, construa com 

as crianças um Forno Solar 
Experimente cozer pizzas! As crianças irão adorar 
a atividade e facilmente perceberão a 
importância do sol como fonte de energia 
renovável.  

   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qub_eC4tyUg 

https://www.youtube.com/watch?v=aMinCkcYYnI 

      

Curiosidade: 
https://ciclovivo.com.br/inovacao/tecnologia/carro_conceito_
promete_usar_energia_do_sol_e_do_vento_para_funcionar/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

Ciências Experimentais 

 

 
 
 

Pág.  

https://ensina.rtp.pt/artigo/visiokids-energia-eolica/ 

 

Para além do vento, a água e o sol são 
importantes fontes de energias renováveis que 
garantem uma diminuição de consumo de 
combustíveis fósseis, como o carvão e o gás 
natural, evitam a emissão de gases com efeito 
de estufa e reduzem o preço da energia elétrica, 
contribuindo para uma maior sustentabilidade 
económica e ambiental do país. 

 

 

 

 

 

Energias Renováveis 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Qub_eC4tyUg
https://www.youtube.com/watch?v=aMinCkcYYnI
https://ciclovivo.com.br/inovacao/tecnologia/carro_conceito_promete_usar_energia_do_sol_e_do_vento_para_funcionar/
https://ciclovivo.com.br/inovacao/tecnologia/carro_conceito_promete_usar_energia_do_sol_e_do_vento_para_funcionar/
https://ensina.rtp.pt/artigo/visiokids-energia-eolica/
https://ensina.rtp.pt/artigo/visiokids-energia-eolica/
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Estudo do Meio 
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Promova o diálogo sobre vida 
no campo/vida nas cidades 
aproveitando para registar os 
tópicos numa tabela em forma 
de argumentos prós/contra.  

De seguida, divida as crianças 
em grupos e organize um 

 Debate 

É importante que cada uma 
perceba claramente “de que 
lado está” por forma a poder 
fazer valer os seus argumentos. 
  

Nota: Não se esqueça de 
apresentar previamente as 
regras do Debate bem como de 
escolher um Moderador.  
                     

 

Caso consiga, uma boa ideia 
será gravar o debate. 
Convença as crianças de que 
irão participar num programa 
de TV. Vai ver que elas se 
envolverão na atividade com 
entusiasmo e dedicação! 

 

Trabalhe com as crianças a fábula de Esopo  

 “O Rato do Campo e o Rato da Cidade” 
Poderá mostrar-lhes o filme disponível em várias versões no Youtube   
https://www.youtube.com/watch?v=ApolO9WaoiA   
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ApolO9WaoiA
https://www.youtube.com/watch?v=ApolO9WaoiA
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Matemática 

 

 
 
 

O Império Romano é 
considerado a maior 
civilização da história 
ocidental devido à sua 
longa duração (por volta de 
cinco séculos) e também à 
influência que ainda hoje 
exerce na humanidade. 
Existem incontáveis aspetos 
deixados pelas civilizações 
antigas que foram, pouco a 
pouco, sendo incorporados 
no nosso quotidiano.  
Os romanos foram 
responsáveis por deixar 
profundas marcas nas 
nossas vidas. Além da 
república, do direito civil, da 
arquitetura e urbanismo 
(estradas, templos, cidades, 
aquedutos, teatros, pontes, 
minas e barragens) e do 
latim — que serve de base a 
vários idiomas, entre eles o 
espanhol, o francês e o 
português —, os romanos 
deixaram-nos outras 
heranças presentes 
diariamente nas nossas 
vidas. Uma delas é a 
numeração romana.  

Pág.  

A partir de um prato de papel ou de um pedaço de cartão as crianças 
poderão construir o seu próprio relógio em numeração romana.  
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Português 

 

 
 
 

Pág.  

Sugira que escrevam um postal de aniversário para 
alguém muito especial. Decorar a gosto. 

 

 

Postal de aniversário 
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Family Tree 

 

 

Inglês 

 

 
 
 

Ask children to write a birthday card to 
someone special.  
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Inglês - CLIL 

 

 
 
 

Pág.  

Embora nem sempre consensual, estima-se que o 
número de diferentes línguas faladas no mundo inteiro 
se situe perto dos 7000!  

Da lista das 10 línguas nativas mais faladas no mundo 
fazem parte o Português e o Inglês.  

 

 

Estimule as crianças a pesquisar na internet quais as 
10 línguas nativas mais faladas no mundo e a 
descobrir como se diz “Olá” em cada uma delas.  
Utilizar a informação recolhida para fazer um poster.  
 

 

Para que possam começar a fazer a auto-regulação das suas aprendizagens, 
formais e informais, e registar todas as experiências linguísticas e interculturais, 
apresente às crianças o 

Portfólio Europeu de Línguas 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Documentos/portefolio_europeu_de_linguas_bas
ico.pdf 
 

 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Documentos/portefolio_europeu_de_linguas_basico.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Documentos/portefolio_europeu_de_linguas_basico.pdf
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Outros temas 
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As crianças têm mais facilidade em falar dos seus 
medos / emoções com alguém que não conhecem.  
Tânia Bailão Lopes, ilustradora de 1 Xícara de Partilha, é 
também escritora e tem vários livros lindos para ajudar  
a gerir estas e outras emoções. Convidem-na para os 
apresentar. As crianças irão adorar! 

 

 

 

 

  
Pág.  

Antes de abordar o tema com as crianças é importante 
que os próprios adultos estejam preparados.  Aconselha-
se a leitura do artigo em 

https://lifestyle.sapo.pt/familia/pais-e-filhos/artigos/como-explicar-a-morte 

Para as crianças mais velhas aconselhamos 
o livro de Bryan Mellonie Lifetimes, The 
beautiful way to explain death to children 
disponível também em vídeo em  

https://www.youtube.com/watch?v=zwwGBVa1j9A 
 
Trata-se de uma forma brilhante de explicar 
às crianças que todos os seres vivos têm os 
seus ciclos de vida próprios.  

 

Gerir emoções 

A morte  
 

 

 

 

 

https://lifestyle.sapo.pt/familia/pais-e-filhos/artigos/como-explicar-a-morte
https://www.amazon.com/Bryan-Mellonie/e/B001HCS6FG/ref=pd_sbs_14_bl_5/137-4772903-9081545?_encoding=UTF8&pd_rd_i=0553344021&pd_rd_r=2cd54498-8b16-420a-8be2-ff7326f01737&pd_rd_w=OFSKE&pd_rd_wg=xPtjS&pf_rd_p=ff9b5089-1414-4e8f-9675-3397e98bf276&pf_rd_r=1T1W0RABA2ZXJCHXEB0J&refRID=1T1W0RABA2ZXJCHXEB0J
https://www.youtube.com/watch?v=zwwGBVa1j9A
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Relações 
intergeracionais 
 

 

 

 

 

Pág.  

Pág.  

Avós e netos criam um Blog 
Este é um projeto em várias fases: 

- Divida as crianças por grupos atribuindo-lhes diferentes 
tarefas: um grupo ficará responsável pela recolha de 
lendas/estórias; outro pela recolha de jogos tradicionais; 
outro encarregar-se-á de recolher canções; etc. A 
recolha poderá ser feita com recurso a caneta e papel 
ou, mais apelativo ainda, cada grupo poderá ter direito 
a um mini-gravador / telemóvel / câmara de filmar.  

- Visite com as crianças um Lar de Idosos / Centro de Dia 
da 3ª Idade.   

- Posteriormente, com todo o material que juntaram e 
com a ajuda de um adulto, constroem um blog/um site. 

- Voltam de novo à instituição que visitaram 
anteriormente (cada grupo com o seu tablet ou 
preparados para uma apresentação conjunta) por forma 
a partilharem com os mais velhos o que construíram a 
partir das recolhas anteriores.  

Os mais velhos ficarão contentes por poderem eternizar 
os seus ensinamentos, enquanto os mais novos ficarão 
radiantes por poderem partilhar o seu domínio das novas 
tecnologias!  

Nota:  Durante os meses de pandemia muitos foram os 
idosos que ficaram isolados. Uma boa ideia seria tentar 
fazer a atividade sugerida acima recorrendo a 
videoconferências. Além da importância dos elementos 
a recolher, esta seria uma ótima forma de os mais idosos 
se sentirem sempre acompanhados, se manterem 
ocupados e se sentirem valorizados!  
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Tantas 
sugestões! 
Mas por onde 
começar? 
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Sugerimos que comece por explorar com as crianças a capa do livro por 
forma a tentar perceber o que esperam da história.  

 
 
 

As personagens 

- Número de personagens; 
- Idades; 
- Grau de parentesco / nº de 
gerações; 
 
O título 
-  Xícara: tentar perceber se 
conhecem o significado da 
palavra (não revelar) 
- Significado de Partilha: pedir 
exemplos 
 
Antecipação da história 
- O que esperar?  
- Possíveis temas 
 
Texto da contracapa 
- Leitura do texto como forma 
de “aguçar” o apetite para a 
leitura da obra 

 
 

De seguida, recomendamos a leitura da história em família. Consideramos importante que, antes da exploração 
dos diversos temas em grupo, se perceba se a leitura da história já suscitou em casa o diálogo sobre algumas 
destas questões. Desta forma, fará sentido posteriormente que, em cada tema a trabalhar, se peça às crianças 
para partilhar o que aprenderam junto dos mais velhos, levando assim a que sejam elas próprias a suscitar o 
diálogo e a mudança de atitudes nas suas esferas familiares e sociais.  

Capa 
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Notas 
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	Mostre os vídeos acima e converse com as crianças sobre a necessidade de redução do consumo de energia e a importância das energias renováveis. Apresente-lhes o Climate & Energy Quiz da Comissão Europeia para que se sintam verdadeiros heróis! Poderão ...

