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Olá! Somos o Paulo e a Berta, 
os amigos dos incríveis Mun…

E quem são os incríveis Mun? 
São uns monstros, mas não uns monstros quaisquer. 

São pequenos, peludos, com muitos dentes e, sobretudo, são coloridos. 
Há monstros cor de laranja, vermelhos, verdes, azuis e amarelos. 
São todos diferentes mas, todos juntos, formam uma grande família.

E o mais importante: adoram viver na escola com as crianças!

Queres conhecê-los? 

Acompanha-nos…

A TEORIA DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS, DE HOWARD GARDNER (1999)

Howard Gardner, psicólogo da Universidade de Harvard, veio questionar a visão 
tradicional da inteligência, que valorizava as habilidades linguística e lógico-matemática, 
salientando que as capacidades e habilidades cognitivas são muito mais diferenciadas 
e específicas do que se acreditava: todas as pessoas possuem habilidades em diversas 
áreas intelectuais, de certa forma independentes. Gardner identifica oito dessas áreas, 
sugerindo que não existe uma capacidade intelectual geral. Gardner recusa uma medida 
única para a inteligência e aponta a Teoria das Inteligências Múltiplas, segundo a qual 
todos os indivíduos possuem cada uma das inteligências e a capacidade para as 
desenvolver, embora de forma diferenciada de pessoa para pessoa. O autor acrescenta 
que os indivíduos dispõem de graus variados de cada uma das inteligências, organizadas 
e combinadas diferentemente. 

AS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS

Linguística — Caracteriza-se por um domínio e gosto especial pelos símbolos linguísticos, 
idiomas e palavras. É predominante em poetas, escritores e linguistas.

Matemática — Corresponde à capacidade de confrontar e avaliar objetos, conceitos 
e abstrações, percebendo as suas relações e princípios subjacentes. É a habilidade 
necessária para o raciocínio lógico e dedutivo e para solucionar problemas matemáticos. 

Visual e espacial — Caracteriza-se pela capacidade de compreender visualmente 
o mundo físico com precisão. É predominante em arquitetos, escultores, artistas plásticos, 
cartógrafos, estrategas militares, navegadores ou jogadores de xadrez.

Musical — É a habilidade para compor e executar padrões musicais. É dominante 
em compositores, maestros, músicos, críticos de música, bailarinos e atores. 

Corporal — Caracteriza-se pela capacidade especial de controlar e orquestrar 
movimentos do corpo. É predominante em atores, bailarinos ou desportistas. 

Intrapessoal — É a capacidade de se conhecer a si próprio, controlar, conhecer e prever 
reações, emoções e estados de espírito, estando mais desenvolvida, por exemplo, 
em escritores, psicoterapeutas, conselheiros, treinadores ou professores.

Interpessoal — Capacidade para entender as intenções, motivações, estados de espírito 
e desejos dos outros. Estará mais desenvolvida em políticos, religiosos, oradores, 
comerciais e professores.

Naturalista — Traduz-se na sensibilidade para compreender e organizar os objetos, 
fenómenos e padrões da Natureza. É característica de biólogos e geólogos, por exemplo.

De acordo com Gardner, a ação do educador deve ser individualizada relativamente 
a cada criança, no sentido de permitir que o conhecimento possa ser construído com 

a utilização das INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS que mais favoreçam cada criança, através 
de diversas situações de experimentação e significação. 
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A nós já nos conhecem: 
somos a Berta e o Paulo. 
Como crianças que somos, 
vamos crescendo com a idade.

3 anos

4 anos

5 anos

3
ANOS

5
ANOS
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Eu sou a Muna e sou cor de laranja, 
se bem que, como todos os Mun, mudo muitas 
vezes de cor.

Fico roxa quando estou triste e de muitas cores, 
como um arco-íris, quando estou contente.

Eu sou o Muno e sou azul, se bem que, quando 
me magoo, fico amarelo. A minha família é de 
muitas cores. Alguns têm riscas, manchas e até 
flores. Na escola, estou a aprender a ler, 
tal como a Berta e o Paulo.

Eu sou a Muni. Sou um monstro verde e, por isso, 
às vezes, confundem-me com uma alface.

Para algumas crianças pareço estranha, por só ter um 
olho, e algumas ficam a olhar para mim com curiosidade.

Mas elas também me parecem estranhas, com os seus 
cabelos de cores diferentes.

A verdade é que não me incomoda que pensem que sou 
estranha. É bem mais divertido sermos todos diferentes 

do que todos iguais.

4
ANOS
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Apresentação 
dos materiais 
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Os Incríveis Mun é um projeto para a Educação Pré-Escolar que permite às crianças 
aprender de modo significativo e motivador. Procura responder à curiosidade 
natural das crianças e contribuir para a compreensão do mundo que as rodeia, 
valorizando a pesquisa, o prazer da descoberta e o aprender a aprender.

Para tal, todo o material está organizado em torno de três eixos temáticos:

SOMOS!

Porque descobrir a identidade é o primeiro passo para a descoberta do mundo 
que nos rodeia, para a relação com os outros e para a aprendizagem.

EXPRESSAMOS!

Porque aprendemos melhor quando somos capazes de comunicar e interagir.

DESCOBRIMOS! 

Porque relacionarmo-nos e interagirmos com o meio envolvente permite-nos 
atuar de uma forma crítica e responsável.

Este projeto enquadra-se numa perspetiva metodológica muito atual, 
incluindo tarefas promotoras do trabalho cooperativo e o desenvolvimento 
das inteligências múltiplas, sem esquecer a atenção à diversidade.

Os conteúdos estão organizados de acordo com os seguintes passos:

 Planificação

 Motivação

 Investigação

 Implementação

 Avaliação
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Recursos áudio: 

Canções das rotinas, 

Contos do Mundo, 

Histórias motivadoras 

e audições.

Material para a família  

Na página da Internet www.santillana.pt, 
as famílias dispõem ainda de muitos 
recursos digitais e multimédia que 
poderão utilizar, sempre que quiserem, 
com os seus educandos.

Material para o educador                    

O educador dispõe de material adequado à execução do projeto, 
podendo ajustá-lo às características e necessidades das crianças. 

Tem à sua disposição os seguintes elementos:

Guião do educador

Inclui a programação, sequência de sugestões de atividades, proposta a proposta, 
e avaliação dos conteúdos desenvolvidos em cada unidade.

Sequência das propostas

Os materiais disponíveis para a unidade e a forma como poderão ser trabalhados, 
de acordo com a estratégia pedagógica do projeto.

Revista para a família.

Recursos áudio 

Incluem a Canção das mascotes, 
as Canções das rotinas, audições, 
as Histórias motivadoras 
e os Contos do Mundo.

Multimédia Santillana

Para descarregar ou aceder a partir de www.santillana.pt.

Nota: Usar a partir do CD áudio ou descarregar 
ou aceder em www.santillana.pt.

Caderno temático
Pequena enciclopédia/
história motivadora

Contos do Mundo
Recursos áudio 

e atividades multimédia

Material para as crianças                    

Cada trimestre inclui os seguintes materiais: 

Caderno temático
Pequena enciclopédia/
história motivadora

Contos do Mundo
Recursos áudio 

e atividades multimédia

TRIMESTRE 1: SOMOS!

TRIMESTRE 2: EXPRESSAMOS!

TRIMESTRE 3: DESCOBRIMOS!

Caderno temático
Pequena enciclopédia/
história motivadora

Contos do Mundo
Recursos áudio 

e atividades multimédia
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Materiais dos 3 anos 

CD áudio.

Nota: Os Cadernos temáticos existem igualmente em formato interativo. 
Também as Pequenas enciclopédias/histórias motivadoras, 
os Contos do Mundo, os pósteres temáticos e os recursos áudio 
poderão ser projetados ou descarregados a partir dos recursos 
digitais e multimédia disponíveis em www.santillana.pt.

Legenda:  Recursos áudio, digitais e multimédia.



Recursos digitais e multimédia               

Permitem ao educador apresentar às crianças 
as propostas de atividades, a resolução prévia 
à sua concretização no caderno e, ainda, estabelecer 
relações com os restantes materiais do projeto:

 Pequenas enciclopédias/histórias motivadoras.

 Contos do Mundo.

 Atividades interativas para trabalhar 
as inteligências múltiplas.

Em www.santillana.pt, os educadores encontram ainda 
um banco de sons e audições que permitirão desenvolver 
as oficinas de música.

Alguns dos recursos:

 Cadernos temáticos interativos, para manipular 
e resolver usando ferramentas multimédia 
de desenho e de escrita.

 Contos do Mundo em vídeo e em PDF para projeção 
em grande formato.

 Pequenas enciclopédias/histórias motivadoras 
digitais para projeção em grande formato.

 Pósteres temáticos digitais para projeção 
em grande formato. (…)

Nota: Os recursos áudio, digitais e multimédia encontram-se disponíveis em www.santillana.pt.

  11  

Pequenas enciclopédias/ 
histórias motivadoras

Em formato digital (PDF).

Pósteres

Em formato digital, para projeção.

Contos do Mundo

Em áudio, em formato digital (PDF) 
e em vídeo.

Recursos áudio

Incluem a Canção das mascotes, as Canções 
das rotinas, audições, as Histórias motivadoras 
e os Contos do Mundo.

Pequenas enciclopédias/histórias motivadoras.

Contos do Mundo.

Pósteres temáticos.

Material para a sala                          

O material para a sala integra elementos que permitem 
despertar o interesse e a curiosidade das crianças 
para as atividades que lhes são propostas. 
Inclui os seguintes elementos:

 Pósteres temáticos.
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BERTA

PAULO

Materiais dos 3 anos 

A Muna e a sua casa 

Para serem construídos pelas crianças 
numa atividade de Educação Artística 
e Expressão Plástica.

MUNA



  13  

Material para a família  

Na página da Internet www.santillana.pt, 
as famílias dispõem ainda de muitos 
recursos digitais e multimédia que 
poderão utilizar, sempre que quiserem, 
com os seus educandos.

Material para o educador                    

O educador dispõe de material adequado à execução do projeto, 
podendo ajustá-lo às características e necessidades das crianças. 

Tem à sua disposição os seguintes elementos:

Guião do educador

Inclui a programação, sequência de sugestões de atividades, proposta a proposta, 
e avaliação dos conteúdos desenvolvidos em cada unidade.

Sequência das propostas

Os materiais disponíveis para a unidade e a forma como poderão ser trabalhados, 
de acordo com a estratégia pedagógica do projeto.

Revistas para a família.

Recursos áudio: 

Canções das rotinas, 

audição e narrações 

Histórias motivadoras 
Contos do Mundo.

Recursos áudio 

Incluem a Canção das mascotes, 
as Canções das rotinas, audições, 
e a narração das Histórias motivadoras 
e os Contos do Mundo.

Multimédia Santillana

Para descarregar ou aceder a partir de www.santillana.pt.

Nota: Disponíveis em CD áudio ou para descarregar 
ou aceder em www.santillana.pt.

Caderno temático
Pequena enciclopédia/
história motivadora

Contos do Mundo
Recursos áudio 

e atividades multimédia

Caderno temático
Pequena enciclopédia/
história motivadora

Contos do Mundo
Recursos áudio 

e atividades multimédia

Caderno temático
Pequena enciclopédia/
história motivadora

Contos do Mundo
Recursos áudio 

e atividades multimédia

Material para as crianças                    

Cada trimestre dispõe dos seguintes materiais: 

TRIMESTRE 1: SOMOS!

TRIMESTRE 2: EXPRESSAMOS!

TRIMESTRE 3: DESCOBRIMOS!
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Materiais dos 4 anos 

CD áudio.Nota: Os Cadernos temáticos existem igualmente em formato interativo. 
Também as Pequenas enciclopédias/histórias motivadoras, 
os Contos do Mundo, os pósteres temáticos e os recursos áudio 
poderão ser projetados ou descarregados a partir dos recursos 
digitais e multimédia disponíveis em www.santillana.pt.

Legenda:  Recursos áudio, digitais e multimédia.



Nota: Os recursos áudio, digitais e multimédia encontram-se disponíveis em www.santillana.pt.

Recursos digitais e multimédia               

Permitem ao educador apresentar às crianças 
as propostas de atividades, a resolução prévia 
à sua concretização no caderno e, ainda, estabelecer 
relações com os restantes materiais do projeto:

 Pequenas enciclopédias/histórias motivadoras.

 Contos do Mundo.

 Atividades interativas para trabalhar 
as inteligências múltiplas.

Em www.santillana.pt, os educadores encontram ainda 
um banco de sons e audições que permitirão desenvolver 
as oficinas de música.

Alguns dos recursos:

 Cadernos temáticos interativos, para manipular 
e resolver usando ferramentas multimédia 
de desenho e de escrita.

 Contos do Mundo em vídeo e em PDF para projeção 
em grande formato.

 Pequenas enciclopédias/histórias motivadoras 
digitais para projeção em grande formato.

 Pósteres temáticos digitais para projeção 
em grande formato. (…)
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Pequenas enciclopédias/ 
histórias motivadoras

Em formato digital (PDF).

Pósteres

Em formato digital, para projeção.

Contos do Mundo

Em áudio, em formato digital (PDF) 
e em vídeo.

Recursos áudio

Incluem a Canção das mascotes, as Canções 
das rotinas, audições, as Histórias motivadoras 
e os Contos do Mundo.

Contos do Mundo.

Pósteres temáticos.

Material para a sala                         

O material para a sala integra elementos que permitem 
despertar o interesse e a curiosidade das crianças 
para as atividades que lhes são propostas. 
Inclui os seguintes elementos:

 Pósteres temáticos.
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BERTA

PAULO

Materiais dos 4 anos 

Os Mun e a sua casa 

Para serem construídos pelas crianças 
numa atividade de Educação Artística 
e Expressão Plástica.

MUNI

Pequenas enciclopédias/histórias motivadoras.
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Material para a família    

Na página da Internet www.santillana.pt, 
as famílias dispõem ainda de muitos 
recursos digitais e multimédia que 
poderão utilizar, sempre que quiserem, 
com os seus educandos.

Material para o educador                    

O educador dispõe de material adequado à execução do projeto, 
podendo ajustá-lo às características e necessidades das crianças. 

Tem à sua disposição os seguintes elementos:

Guião do educador

Inclui a programação, sequência de sugestões de atividades, proposta a proposta, 
e avaliação dos conteúdos desenvolvidos em cada unidade.

Sequência das propostas

Os materiais disponíveis para a unidade e a forma como poderão ser trabalhados, 
de acordo com a estratégia pedagógica do projeto.

Revista para a família.

Recursos áudio: 

Canção das mascotes, 

Canções das rotinas, 

Contos do Mundo, 

Histórias motivadoras 

e audições.

Recursos áudio 

Incluem a Canção das mascotes, 
as Canções das rotinas, audições, 
as Histórias motivadoras 
e os Contos do Mundo.

Multimédia Santillana

Para descarregar ou aceder a partir de www.santillana.pt.

Nota: Usar a partir do CD áudio ou descarregar 
ou aceder em www.santillana.pt.

Caderno temático
Pequena enciclopédia/
história motivadora

Contos do Mundo
Recursos áudio 

e atividades multimédia

Caderno temático
Pequena enciclopédia/
história motivadora

Contos do Mundo
Recursos áudio 

e atividades multimédia

Caderno temático
Pequena enciclopédia/
história motivadora

Contos do Mundo
Recursos áudio 

e atividades multimédia

TRIMESTRE 1: SOMOS!

Material para as crianças                   

Cada trimestre dispõe dos seguintes materiais: 

Nota: Os Cadernos temáticos existem igualmente em formato interativo. 
Também as Pequenas enciclopédias/histórias motivadoras, 
os Contos do Mundo, os pósteres temáticos e os recursos áudio 
poderão ser projetados ou descarregados a partir dos recursos 
digitais e multimédia disponíveis em www.santillana.pt.

TRIMESTRE 2: EXPRESSAMOS!

TRIMESTRE 3: DESCOBRIMOS!

Legenda:  Recursos áudio, digitais e multimédia.
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Materiais dos 5 anos 

CD áudio.



Nota: Os recursos áudio, digitais e multimédia encontram-se disponíveis em www.santillana.pt.

Recursos digitais e multimédia               

Permitem ao educador apresentar às crianças 
as propostas de atividades, a resolução prévia 
à sua concretização no caderno e, ainda, estabelecer 
relações com os restantes materiais do projeto:

 Pequenas enciclopédias/histórias motivadoras.

 Contos do Mundo.

 Atividades interativas para trabalhar 
as inteligências múltiplas.

Em www.santillana.pt, os educadores encontram ainda 
um banco de sons e audições que permitirão desenvolver 
as oficinas de música.

Alguns dos recursos:

 Cadernos temáticos interativos, para manipular 
e resolver usando ferramentas multimédia 
de desenho e de escrita.

 Contos do Mundo em vídeo e em PDF para projeção 
em grande formato.

 Pequenas enciclopédias/histórias motivadoras 
digitais para projeção em grande formato.

 Pósteres temáticos digitais para projeção 
em grande formato. (…)
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Pequenas enciclopédias/ 
histórias motivadoras

Em formato digital (PDF).

Pósteres

Em formato digital, para projeção.

Contos do Mundo

Em áudio, em formato digital (PDF) 
e em vídeo.

Recursos áudio

Incluem a Canção das mascotes, as Canções 
das rotinas, audições, as Histórias motivadoras 
e os Contos do Mundo.

Contos do Mundo.

Pósteres temáticos.

Material para a sala                         

O material para a sala integra elementos que permitem 
despertar o interesse e a curiosidade das crianças 
para as atividades que lhes são propostas. 
Inclui os seguintes elementos:

 Pósteres temáticos.
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MUNO

BERTA PAULO

Materiais dos 5 anos 

Os Mun e a sua casa 

Para serem construídos pelas crianças 
numa atividade de Educação Artística 
e Expressão Plástica.

Pequenas enciclopédias/histórias motivadoras.
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Como trabalhar 
com
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3.  Investigamos e aplicamos: Pequena enciclopédia 
e Caderno temático

4. Ampliamos: Conto do Mundo
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Apresentamos um exemplo da unidade do primeiro trimestre dos 4 anos:

1.  Preparamos: A partir 
de um póster

2.  Motivamos: História motivadora/
Pequena enciclopédia

2.  Motivamos: Ficha 1. 
Caderno temático



HISTÓRIA 

MOTIVADORA

PEQUENA 

ENCICLOPÉDIA

CADERNO 

TEMÁTICO

CONTO

DO MUNDO

TRIMESTRE 1. SOMOS!

1
A cama nova 
da Muni

Quem vive aqui?
O lugar 
onde vivemos

O pescador 
e a sua mulher

2
O pesadelo 
da Muni

Como cuidamos 
de nós?

Somos 
saudáveis

O tesouro de Bat

TRIMESTRE 2. EXPRESSAMOS!

3
Muni, um monstro 
nada estranho

O que contam 
os contos?

Contar histórias
O bosque 
das histórias

4
Um filme 
para a Muni

O que fazem 
os atores?

Quando 
o pano sobe!

O encantador 
de serpentes

TRIMESTRE 3. DESCOBRIMOS! 

5
A Muni não 
é uma alface

O que há 
no mercado?

Vamos 
ao mercado!

Kahukura 
e a rede

6 A viagem da Muni
O que há 
no bosque?

A vida no bosque Pequeno Buho
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Temáticas 
4
ANOS
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HISTÓRIA 

MOTIVADORA

PEQUENA 

ENCICLOPÉDIA

CADERNO 

TEMÁTICO

CONTO 

DO MUNDO

TRIMESTRE 1. SOMOS!

1
A minha amiga 
Muna

Como é um dia 
na escola?

Como mudamos!
O pirilampo que 
não queria voar

2
A distração 
da Muna

Como somos?
Conhecemos 
o nosso corpo!

Ubuntu

TRIMESTRE 2. EXPRESSAMOS!

3
A Muna vai 
ao museu

O que há 
no museu?

Somos artistas! O pintor

4 A festa da Muna
Como se expressa 
o nosso corpo?

Vamos dançar!
As princesas 
bailarinas

TRIMESTRE 3. DESCOBRIMOS! 

5
A Muna adora 
verduras

Quem vive 
na quinta?

Uma quinta! A ovelha-tigre

6
A Muna não gosta 
de despedidas

O que há na rua? Passeamos na rua
O Rato do Campo 
e o Rato da Cidade

Temáticas 
3
ANOS
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HISTÓRIA 

MOTIVADORA

PEQUENA 

ENCICLOPÉDIA

CADERNO 

TEMÁTICO

CONTO 

DO MUNDO

TRIMESTRE 1. SOMOS!

1 A família do Muno
Quem forma 
esta família?

Uma história 
familiar

O Homem da Água

2 A ferida do Muno Como crescemos?
Estamos 
tão crescidos!

A pele do crocodilo

TRIMESTRE 2. EXPRESSAMOS!

3 Os livros do Muno
Como se fazem 
os livros?

Escrevemos 
um livro

O saco dos contos

4
O Muno 
é um navegador

Como 
comunicamos?

Estamos ligados Hailibu, o caçador

TRIMESTRE 3. DESCOBRIMOS! 

5
Muno e o mundo 
subterrâneo

O que há debaixo 
da terra?

O mundo 
subterrâneo

O tesouro dos trolls

6 Adeus, Muno!
Como é o nosso 
planeta?

Exploramos 
o Mundo

A casa do Sol 
e da Lua

Temáticas 
5
ANOS



Contacte o nosso Serviço de Apoio ao Professor,
no caso de necessitar de mais informações:

Tel.: 21 424 69 01

E-mail: apoioaoprofessor@santillana.com

www.santillana.pt


