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PARtilha, troca de experiências, 
interculturalidade, amizade!  
 

A aventura continua…com muita amizade, alegria e sentido de 
responsabilidade, o projeto “Come on Kids! The Nature waits for 
us!” pretende promover nas crianças, desde muito cedo, a 
consciência ambiental, o conhecimento e o respeito pelo meio 
ambiente natural em que estão inseridos; pretende comprometer as 
crianças com a construção de um futuro mais sustentável e 
equilibrado, onde as pessoas vivam em harmonia com a natureza e 
consequentemente sejam mais felizes. 

De acordo com pesquisas científicas, a educação pré-escolar insere-
se na faixa etária correspondente a um período critico no 
desenvolvimento infantil. É durante esta fase que as crianças fazem 
aquisições ao nível dos hábitos básicos, da cultura e do 
desenvolvimento de princípios de forma mais eficaz, é também 
nesta fase que tudo é  vivido mais intensamente.  

É com base neste pressuposto que todos os países envolvidos neste 
projeto encontram a sua motivação contribuindo na construção  

de um mundo melhor e visando os objetivos  

                                                           referidos no:  
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Actividades do projeto 

 

 

Em Portugal, as atividades mensais propostas pelo projeto 
encontram-se em permanente atualização não se esgotando os 
conteúdos. O que já foi feito: 
 

• viagens pela natureza: 

 

 

 

 

 

 



• Criação de cantinhos da natureza: 



• Instalação de viveiros de insetos 

• desfiles: pelas diferentes localidades subordinado ao tema dos 
insetos 



• Jogos a partir da reciclagem de material: 

• Jogos da e na natureza: 



• QUESTIONÁRIOS: foram realizados a toda a comunidade do 
ensino pré-escolar: 9 educadoras, 99 crianças e 99 famílias. 

 

• FAMILIAS - As crianças envolveram as famílias:   

- desdobráveis informativos 
sobre boas práticas;  

- jogos tradicionais; 

  

- atividades de 
jardinagem;  

teatro  

de pais;  



• com outros Profissionais da comunidade escolar: 
            - trabalhando a postura; 

 - experiências de laboratório; 

  



Com outros Profissionais da comunidade: 
     - o nascimento da seda; 

     - o fabrico do queijo; 

     - brincando com as emoções; 

     entre outras… 
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2ª Mobilidade –  os workshop emPORTUGAL 
AGENDA 

Entre os dias 22 e 26 de outubro foi a vez de Portugal receber os 
países parceiros deste projeto, num total de dezassete elementos, 
para uma semana de trabalho que se pautou pela diversidade de 
experiências e aprendizagens  dinâmicas.  
 

 

 

 

Atividades Diárias 

A receção às quatro delegações realizou-se no auditório da escola 
sede. Após um discurso inicial de boas-vindas, as delegações foram 
presenteadas com a participação das crianças do jardim-de-infância 
de Alcains, onde estavam igualmente presente alguns dos seus 
familiares. 

 Foi com alegria que cantaram e dançaram canções tradicionais 
adaptadas ao momento presente.  

 

Agenda Portuguesa 
Segunda-feira 

 22 de outubro 2018  
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Seguiu-se uma visita à escola sede para um contato direto ao nível 
do funcionamento, instalações do espaço e principalmente a 
observação da dinâmica educativa em várias salas de aula . 

No período da tarde, a reunião 
continuou com a deslocação dos 
parceiros para o jardim-de-infância de 
Alcains.  
Após a visita às instalações onde 
puderam observar as salas de aula em 
funcionamento, foi dada a informação 
sobre o sistema educativo português e 
a articulação possível entre os 
diversos estabelecimentos envolvidos 
no projeto que distam alguns 
quilómetros entre si. 

Foi igualmente apresentado um livro contendo duas partes: JOGOS 
DA NATUREZA e ATIVIDADES EXPERIMENTAIS, que resume todo o 
trabalho que foi desenvolvido ao longo do ano letivo que finalizou. 
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Como todo o trabalho desenvolvido neste 

projeto anda à volta de jogos e materiais 

relacionados com a natureza, o dia iniciou 

 com um woorkshop no jardim-de-infância  

de Alcains,  em que os protagonistas dos  

jogos foram os parceiros dos vários países. 

  
 

Após este momento, todos os países tiveram a oportunidade de dar 
a conhecer em que ponto do desenvolvimento se encontrava o 
projeto nos seus países. 

 

 

 

 

 

  
 

Agenda Portuguesa 
Terça-feira 
 23 de outubro 2018  
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Na continuação dos trabalhos cada país propôs que fosse jogado um 
dos jogos que traziam para partilhar com os outros 
 

 

 

Desenvolvimento do Currículo - No período da tarde fomos 
recebidos no “CENTRO UNESCO - ciência, tradição e cultura”,  por 
especialistas sobre o tema “A natureza e os insetos” onde todos os 
visitantes foram envolvidos  e participaram num workshop sobre os 
insetos. Entre outros, este é mais um recurso a que todas as 
educadoras envolvidas no projeto recorrem para uma 
desmistificação e informação mais correta sobre esta temática. 

 

 

 



Agenda Portuguesa 
Quarta-feira 

 24 de outubro 2018  

Para que nossos parceiros percebessem 
a distância física que separa cada um 
dos jardins-de-infância do nosso 
Agrupamento de Escolas e como a 
tónica deste encontro centrava-se sobre 

 

 

Workshop de jogos relacionados com a natureza, a proposta foi 
visitar a maioria destes estabelecimentos escolares e em cada um 
deles jogar o jogo proposto pela educadora titular. 
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… No jardim-de-infância da Lardosa – Foi desenvolvido, 
juntamente com as crianças, o jogo da amizade utilizando flores 
naturais. 



… No jardim-de-infância da Póvoa de Rio de Moinhos – Foi 
desenvolvido o jogo da malha (jogo tradicional): as crianças fizeram 
o material para o jogo poder acontecer, com material natural, e 
contámos com a colaboração dos pais. 
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… No jardim-de-infância de Tinalhas – Foi jogou-se Bowling. O 
material feito pelas crianças, consistia em garrafas de água 
recicladas (pintadas e cheias de areia) e uma bola de pano velhos 
trazidos de casa. 

 

 

 

Em São Vicente da Beira – Após a visita às instalações da escola 
sede, onde incluímos o jardim-de-infância desta localidade, fomos 
amavelmente recebidos pelo presidente da Junta de Freguesia e 
pelo Presidente do Grupo Folclórico que nos levaram numa visita 
guiada pelo património cultural e natural desta localidade e ainda 
nos presentearam com um grupo de folclore tradicional. Esta 
atividade, contando com a colaboração dos pais, é muitas vezes 
desenvolvida pelas crianças no jardim-de-infância para 
desenvolvimento do currículo. 
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Começamos o dia com uma receção informal do 
Presidente da Câmara de Castelo Branco. Este foi 
muito cordial e realçou a sua disponibilidade 
para colaborar com as escolas sempre que 
possível mostrando o seu agrado pela visita dos 
países envolvidos neste projeto. No seguimento 
desta receção foi feita uma visita ao Património 
Cultural e Natural de Castelo Branco por este ser 
um recurso muito utilizado pelas escolas no 
desenvolvimento do currículo. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Agenda Portuguesa 
Quinta-feira 

 24 de outubro 2018  

No período da tarde, regressando ao jardim-de-infância de Alcains, 
o país coordenador, teve oportunidade de fazer o ponto da situação 
sobre o desenvolvimento do projeto e todos os parceiros opinaram 
e discutiram estratégias para a operacionalização do mesmo. 
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Ainda neste dia, fomos visitar o 
jardim-de-infância da Lousa, onde 
observamos algum material e o 
espaço que envolve  este jardim-de-
infância. 

 

 

… No jardim-de-infância da Lousa  

Ainda nesta localidade, fomos recebidas no Museu Etnográfico pelo 
presidente da Junta de Freguesia e pelo presidente da Associação 
LOUSARTE onde nos deram a conhecer duas danças registadas como 
Património Imaterial da Humanidade “Dança das Tesouras” e 
“Dança das Virgens”, onde as crianças da localidade são 
protagonistas. E onde algumas colegas deram largas à sua 
imaginação. 
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 … No final do dia, em ambiente de amizade e alegria, 
os certificados foram entregues a todos os 
participantes. 

FIM 



FIM 
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E fomos noticía no jornal semanal de Castelo Branco 

 

 

 

 

 

  
 


