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 OS QUATRO ELEMENTOS E A SUA PRESERVAÇÃO 
Este, é um projeto de continuidade do ano anterior em que ,já se trabalhava um dos 

elementos ( a Água). 

 Em conversa de grupo e a titulo de curiosidade, a educadora  abordou os restantes  

três elementos e questionou as crianças sobre o conhecimento dos mesmos.  

Como se mostraram interessadas então surgiu a hipótese: 

 “E porque não conhecer os outros?...” No sentido da sua importância para a nossa 

sobrevivência e na vertente em que mais podemos ajudar,  preservando o que ainda 

temos.  
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Áreas de 
Conteúdo 

Área de Formação 
Pessoal e Social 

Área de Expressão e 
Comunicação 

Domínio da 
Educação Física 

Domínio da 
Educação Artística 

Subdomínio das 
Artes Visuais  

Subdomínio do Jogo 
Dramático/Teatro 

Subdomínio da 
Música 

Subdomínio da 
Dança 

Domínio da 
Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita  

Domínio da 
Matemática 

Área do 
Conhecimento do 

Mundo 



• Sensibilizar para a necessidade de 
preservar a água; 

• Estimular para a reutilização de materiais 
de desperdício ; 

• Sensibilizar para a poluição do ar que 

respiramos; 

• Alertar para as alterações climáticas; 

• Perceber os malefícios dos incêndios nas 

nossas florestas; 

• Perceber os malefícios da poluição sobre 
a vida na terra 



 

  

 
 

 

Terra 

•  O que é, para que serve, que tipo de terra há, qual é fértil, 
a arável e os desertos 

•Preservar/Cuidar 

•Germinar 

•  Semear  

•Plantar 

•Experimentar 

Água 

 

•O que é, como é? 

•Em que estado a podemos encontrar? 

•Onde encontramos a água?(Mar, rios, lagos, aquíferos) 

•Para que precisamos da água para sobreviver 

•Que água podemos consumir? 

•Como preservar / tratar? 

•Como utilizar? 

•  Fazer experiências 

 

Ar 

•O que é? 

•Para que serve? 

•Porque precisamos dele? 

•Como preservar/ cuidar? 

•Fazer experiências 

Fogo 

 

 

•O que é ? 

•Como é? 

•Para que serve? 

•Porque precisamos dele? 

•  Porque temos que ter cuidado com a forma como o 
utilizamos? 

•Fazer experiências. 

 

Área do 
Conhecimento 

do Mundo 

Área de 
Formação 
Pessoal e 

Social 

Área de 
Expressão e 

Comunicação 
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