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No 1.º CEB, as aprendizagens devem ser ativas, significativas,

diversificadas, integradoras e socializadoras, não se devendo

circunscrever a uma sala, a um professor, ou a uma escola. Flexibilizar

o currículo pode, assim, entender-se como a organização das

aprendizagens pelos professores, alunos, encarregados de educação,

de forma aberta e enquadrada num contexto.

Muitos são os estudos que mostram que a atividade regular em

ambientes natureza pode promover o desenvolvimento psicomotor e

de competências cognitivas (capacidade de resolver problemas,

memória, atenção, concentração, raciocínio, capacidade de observação

e criatividade), competências sócio emocionais e desenvolvimento de

hábitos saudáveis e sustentáveis que contribuam para o aumento da

responsabilidade social e favoreçam melhores decisões ambientais na

vida adulta. 

Em sala de aula, os softwares de programação têm vindo a ser

utilizados, como forma de desenvolver competências fundamentais

para o século XXI, nomeadamente o pensamento computacional. A

literatura apresenta inúmeros exemplos da utilização de softwares de

programação, dedicados ao desenvolvimento de competências em

crianças.

Este projeto tem por base a metodologia educativa PRO(G)NATURA,

desenvolvida desde 2017/2018. Do trabalho desenvolvido é, já, possível

avançar com alguns resultados e impactos. Assim, relativamente a

2017/2018, e considerando os dados recolhidos junto das crianças que

participaram, o PRO(G)NATURA terá tido um impacto positivo,

nomeadamente ao nível do desenvolvimento da responsabilidade

ambiental. Relativamente ao ano 2018/2019, a avaliação efetuada pelos

encarregados de educação das crianças que participaram indica que o

PRO(G)NATURA terá tido um impacto positivo, nomeadamente ao nível

do desenvolvimento do bem-estar e das aprendizagens.

Ação de formação organizada pelo Projeto Trampolim E8G, resultado da combinação das ofertas
formativas do Projeto All in Scratch, do CASPAE, e da Univesidade de Aveiro, para o desenvolvimento
do plano de flexibilidade curricular do Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel.
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 PROJETO DE FORMAÇÃO

A formação  contínua revela-se

imprescindível  se  for concebida  

segundo  uma  perspectiva 

 relacional,  colocando  os 

 professores  em  situação  de

colaboração  orientadas  para  a 

 análise  de  problemas 

 concretos. 

2018/2020 - PRO(G)NATURA -

PROGRAMA EDUCATIVO NA

FLEXIBILIDADE CURRICULAR

Implementação do Programa PRO(G)NATURA

com 3 turmas do 1 .º ano do 1 .º CEB ,  com

vertente formativa para os professores titulares

das turmas participantes .

2017/2018 - PRO(G)NATURA ANO

ZERO

Desenvolvimento de um programa educativo

de 15 sessões ,  com uma turma do 4 .º ano do 1 .º

CEB .

Um passo na capacitação dos professores

para o desenvolvimento de práticas

educativas potenciadoras da educação cívica

democrática, no âmbito da flexibilidade

curricular:

HISTORIAL

2021/2022 -  FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO
AUTÓNOMA DA TOOLBOX
PRO(G)NATURA 

(Jesus, 2000)
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FUNDAMENTAÇÃO

A natureza, per si, promove, não só, o desenvolvimento
de aprendizagens, mas também a atividade física e o
bem-estar das crianças.

A CRIANÇA E A NATUREZA

(Duque, Migueis, Bigotte de Almeida, Almeida & Mendes, 2020)

O desenvolvimento curricular em
ambiente natureza tem recebido uma
crescente atenção por parte da
comunidade política, educativa e científica
em todo o mundo ao longo dos últimos
anos.
As práticas educativas em contexto
natureza, inspiradas na abordagens
escandinavas, colocam a sua ênfase no
espaço exterior enquanto espaço de
aprendizagem, na criança como figura
central do seu processo de aprendizagem
e na aprendizagem experiencial enquanto
essencial ao desenvolvimento dos
alunos/as (Duque, Migueis, Bigotte de
Almeida, Almeida & Mendes, 2020).

As pesquisas têm demonstrado que o
contacto das crianças com a natureza
pode contrariar os efeitos negativos dos
atuais estilos de vida (Figueiredo, 2014).

As atividades na natureza promovem a saúde
e produzem implicações positivas também
ao nível da concentração, do
desenvolvimento da criatividade e da
capacidade de resolução de problemas, e
pode ainda atenuar os sintomas de défice de
atenção (Godbay, 2009; Moss, 2012; Muñoz,

2009, Taylor, Kuo & Sullivan, 2001; Webster,
2011).

A literatura sugere que há um maior nível de
motivação, comunicação e participação entre
as crianças quando desenvolvem as suas
aprendizagens em contexto exterior à sala de
aula (Fägerstam, 2013). 

A exploração e descoberta em ambientes
naturais, são frequentemente descritos como
as melhores formas de envolver e inspirar as
crianças e desenvolver um sentimento de
admiração pelo mundo natural e, portanto, o
sentimento de necessidade da sua
preservação (White & Stoecklin, 2008).
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FUNDAMENTAÇÃO

A utilização do software Scratch
cria condições que complementa
e enriquece a criatividade das
crianças ensinando-as a
trabalhar de maneira
colaborativa.

A CRIANÇA E A LINGUAGEM DE
PROGRAMAÇÃO SCRATCH 
Numa sociedade cada vez mais
dependente das novas tecnologias, torna-

se imperativo reconhecer a importância e a
presença de computadores, dispositivos
móveis e demais formas de tecnologia, no
quotidiano dos nossos alunos. 

A literatura apresenta inúmeros exemplos
da utilização de softwares de
programação, dedicados ao
desenvolvimento de competências em
crianças (Bigotte de Almeida, Almeida,

Duque & Mendes, 2019).

Desde o lançamento do Scratch em 2007,

foram implementadas em todo o mundo
iniciativas com o objetivo de ensinar
programação para crianças e jovens.

(Bigotte de Almeida, Almeida, Duque & Mendes, 2019)

Trata-se de um software de programação
básica, por objetos, desenvolvido pelo
Lifelong Kindergarten Group no
Massachusetts Institute of
Technology (MIT) Media Laboratory, e que
permite a criação de projetos animados,
como jogos ou histórias.

Scratch é uma linguagem de programação
muito simples e intuitiva, cuja utilização é
indicada, quer para crianças e jovens,
como para adultos que queiram iniciar-se
no mundo da programação de
computadores. Este software permite o
desenvolvimento do gosto pelas
linguagens de programação, assim como o
desenvolvimento de inúmeras
competências transversais (Australian
Association of Mathematics Teachers,
2010). 

Trata-se, portanto, de uma fonte de
estratégias que permitem potenciar a
aprendizagem de diferentes disciplinas,
como matemática, ciências, artes, música
ou idiomas. O Scratch é referido como
instrumento facilitador da compreensão
de conceitos geométricos e de medição,

facilitando a resolução criativa de
problemas e o raciocínio lógico (Ferrer-
Mico, Prats-Fernàndez & Redo-Sanchez,

2012).
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FUNDAMENTAÇÃO
PRO(G)NATURA - ARTICULAÇÃO
SCRATCH, NATUREZA E SALA DE
AULA
A vertente educativa do PRO(G)NATURA faz parte de uma ação concertada em rede entre o
Projeto Trampolim E7G, o Projeto Limites Invisíveis e o Projeto All in Scratch, os três sob a
gestão do CASPAE 10, IPSS de Coimbra.

A sua génese parte da criação de sinergias para o encontro de respostas inovadoras que
minimizassem as problemáticas do insucesso, absentismo e abandono escolar diagnosticadas
no âmbito da candidatura ao Projeto Trampolim E6G (2015-2018).

Os territórios de intervenção deste projeto situam-se no Planalto do Ingote (PI) e Centro de
Estágio Habitacional (CEH) em Coimbra. É uma zona geográfica sinalizada como de
intervenção prioritária, cuja população se carateriza pela precariedade socioeconómica. As
crianças e jovens assumem modelos de identidade frágeis resultantes de desinvestimento
geral por parte das famílias o que leva à reprodução de modelos parentais desadequados e
desintegrados socialmente, bem como, a elevado índice de comportamentos de risco. O
insucesso escolar, absentismo e abandono precoce da escola (antes da escolaridade mínima
obrigatória de 12.º), é fruto de insucessos consecutivos e o resultado acumulado de
experiências de frustração pela inexistência de respostas direcionadas e integradas, que
promovam competências ajustadas às necessidades individuais.
O Consórcio do Projeto Trampolim E6G, à data de candidatura, era constituído pelas seguintes
entidades: Câmara Municipal de Coimbra (entidade promotora); CASPAE 10 (entidade
gestora); Inovinter; Cearte; IPDJ, I.P.; Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel;
Agrupamento de Escolas Coimbra Centro; CPCJ de Coimbra, União de Freguesias de
Eiras e S. Paulo de Frades e Cáritas Diocesana de Coimbra.Face às problemáticas apresentadas
o parceiro CASPAE 10, propôs uma resposta integrada de conciliação entre o Trampolim E6G,

o Salto à Mata e o All in Scratch, os três sob sua gestão.

O Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, agrupamento TEIP (Território Educativo de
Intervenção Prioritária) com Contrato de Autonomia e entidade do Consórcio do Trampolim
E6G, acolheu no imediato a proposta autorizando que a mesma se desenvolvesse
integrada em contexto de flexibilidade curricular.
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O programa Limites Invisíveis, através do Salto à Mata desenvolve desde 2016 ações em
contexto natureza com crianças dos 3 aos 5 anos de idade, isto é, em etapa da educação pré-

escolar, com impactos positivos identificados, nomeadamente, ao nível da autonomia e
interação social-comunicação (Limites Invisíveis, 2020).

Assumir uma ação com crianças de 1.º CEB foi um desafio que aceitou e seu know how
revelou-se fundamental para o sucesso do projeto Pro(g)natura.

O programa All in Scratch surgiu no seguimento do projeto de Iniciação à Programação no
1ºCEB, promovido pela DGE e que permite que alunos do 1º CEB desenvolvam competências,
com recurso à programação, aprendendo de forma mais contextualizada e significativa. 

É através desta criação de sinergias, que se constitui uma rede possibilitadora da
dinamização de um projeto piloto (etapa experimental) de 8 sessões em contexto de
natureza e 8 sessões de scratch com crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico, alunas do
Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel. 
Este projeto piloto, virá a concretizar-se numa ação regular em contexto escolar, designada
de Pro(g)natura no biénio 2019/2020 do atual projeto Trampolim E7G, promotora de
competências para o sucesso escolar.
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No ano letivo 2017/2018, na primeira fase de
implementação do programa, com 7
sessões efetivas em ambiente natureza e 8
sessões em ambiente de programação em
scratch, as crianças que participaram
tiveram acesso ao questionário final de
avaliação, através do qual se pretendeu
compreender qual o impacto do programa
ao nível das aprendizagens desenvolvidas.
Do total das 24 crianças que participaram
no programa, 23 realizaram o
preenchimento do questionário, tendo a
maioria das crianças respondido ao total das
questões colocadas. De acordo com as
crianças, o Programa terá promovido,

maioritariamente, aprendizagens no âmbito
da educação ambiental, tendo a maioria
das crianças (20), referido terem aprendido
a apreciar, respeitar e/ou a preservar a
natureza. No final do programa, a professora
titular de turma realizou uma avaliação
positiva do impacto do programa nas
crianças, referindo ter identificado nas
crianças um aumento significativo da
concentração; organização em grupo,

respeito pelos outros e respeito pela
natureza. As crianças aderiram com muito

entusiasmo à experiência na
natureza.

Professor titular de turma 

RESULTADOS
2017-2018

0 5 10 15 20
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CEN - Conhecimentos específicos sobre a
natureza
RN - Respeitar, apreciar e preservar a
natureza
EN - Observar, explorar a natureza
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2018-2019

O impacto da articulação entre os ambientes

educativos natureza e a linguagem de

programação Scratch motivou a

implementação do PRO(G)NATURA em 3

turmas, no âmbito do projeto de autonomia e

flexibilidade curricular (despacho nº

5908/2017 de 5 de julho de 2017) do

agrupamento de escolas beneficiário, em

2018. Desde essa data, está em

desenvolvimento a articulação entre três

contextos – natureza, programação e sala de

aula – que poderá vir a evidenciar uma mais

valia, não apenas no desenvolvimento da

responsabilidade ambiental, mas, também,

trazer impacto ao nível das aprendizagens

académicas.

56 ALUNOS

72  SESSÕES NA
NATUREZA

78  SESSÕES
SCRATCH
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Bem-estar 

Aprendizagem 

Os encarregados de educação das crianças

que participaram tiveram acesso ao

questionário final de avaliação, através do

qual se pretendeu compreender qual o

impacto do programa no desenvolvimento

das crianças. Os resultados indicam que, na

perspetiva dos  33 encarregados de educação

que responderam ao questionário,

PRO(G)NATURA terá tido um impacto

positivo, nomeadamente ao nível do

desenvolvimento do bem-estar e das

aprendizagens.

Nos primeiros dias de escola era tirar-lhe as coisas a
saca rolhas, do género: "então como correu a
escolinha?" -"correu bem", mas quando perguntávamos
no dia da mata "então como correu hoje essa ida à
mata?" tinha um discurso imenso e, portanto, para
mim foi maravilhoso vê-la.

Mãe de um participante
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2019-2020
O ano letivo 2019/2020 ficou marcado pela

pandemia. Procurando adaptar-se ao ensino

à distância. o PRO(G)NATURA deu

continuidade à sua ação, envolvendo e

motivando os encarregados de educação. 

Articulando os contextos natureza,

programação Scratch e a sala de aula, foram

realizadas sessões síncronas e assíncronas

durante o terceiro período letivo. Esta

adaptação foi já avaliada pelos encarregados

de educação e professores titulares que, de

um modo geral, consideraram o programa

um sucesso, com benefícios para toda a

família, que se envolveu no desenvolvimento

deste programa educativo.

60 ALUNOS

63 SESSÕES NA
NATUREZA

61 SESSÕES
SCRATCH

O formato  proposto pelo
Pro(g)Natura, neste momento
em que o ensino é feito à
distância, está a ser desafiante,
porque vemo-nos obrigados, no  
sentido positivo, a sairmos de
casa com a nossa filha.  O
conhecimento que construímos
graças ao Pro(g)Natura e à
motivação que este programa 
 nos dá para sairmos de casa e
contactarmos a natureza, é um
conhecimento de que beneficia
toda a família.

Mãe de um participante

(1)

(2) (1) Das quais 33 foram em modelo a distância

(2) Das quais 14 foram em modelo a distância
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Quando nós vamos a algum jardim ou a algum
parque, a  A. passou a gostar mais de mexer na
terra, nas folhas, nas árvores, de interagir mais
com a natureza do que antes. Passou a conseguir
brincar na natureza sem ter alguma coisa, algum
objeto, algum brinquedo.

Mãe  de um Participante do 1.º ano, 1.º CEB

2021


