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APRESENTAÇÃO

Mais um ano, a Veolia e a OEI se unem para lançar um novo projeto, “Ao redor da Ibero-América 2021”, a fim de 
contribuir para a educação ambiental dos alunos que participarem nesta estimulante iniciativa. O principal objetivo 
é conscientizá-los sobre a importância de cuidar e preservar o meio ambiente e seus seres vivos. 

Através do trabalho com o material educativo, as escolas poderão incentivar os alunos e sua comunidade escolar 
a serem responsáveis por seu próprio ambiente e seu futuro, construindo um planeta mais sustentável, em harmonia 
com a natureza e com seus habitantes.

O tema central deste ano é OS ECOSSISTEMAS SUSTENTÁVEIS e descobrir a melhor forma de protegê los e con-
servá los. 

Através do caderno de atividades, os alunos poderão aprender e pesquisar sobre os ecossistemas sustentáveis. 
As atividades propostas estão agrupadas em três interessantes áreas relacionadas com o tema central, as quais 
descreveremos mais adiante. 

As escolas que aderirem a esta iniciativa poderão participar num concurso lúdico e educativo. Depois que os alunos 
tiverem realizado todas as atividades do caderno do aluno, deverão desenvolver um projeto, com a ajuda de seus 
professores, que contribua para tornar o meio onde vivem mais sustentável. Também farão um vídeo para apresen-
tar seu projeto e como colocá-lo em prática. 

Os alunos e seus professores, autores das propostas mais criativas, receberão um prêmio e um reconhecimento.
 
O mais importante deste projeto é aprender de forma divertida e ajudar a cuidar de nosso planeta. Esperamos que 
todos participem com muito entusiasmo e curtam esta experiência!

Boa sorte! Contamos com vocês!

1. DESCRIÇÃO DO MATERIAL EDUCATIVO 

A educação ambiental é fundamental para a formação de crianças e adolescentes, contribuindo para desenvolver 
atitudes, valores e conscientização sobre o cuidado do meio ambiente. Pensar em seu meio ambiente como fonte 
de vida e aprender a aproveitá-lo, respeitá-lo e cuidá-lo para as futuras gerações é uma forma de contribuir para o 
desenvolvimento harmônico da sociedade como um todo. 

O guia do professor visa apoiar o trabalho dos professores que irão orientar seus alunos nas atividades descritas 
neste material.

Este guia contém os principais objetivos das atividades propostas, além de sugestões metodológicas para trabalhar 
as atividades da forma mais simples possível. Para organizar melhor o trabalho, propomos um tempo estimado 
para a realização de cada atividade e ideias sobre como avaliar a participação dos alunos para poder ajustar as 
ações nas atividades posteriores.

Como complemento, incluímos alguns links que contêm informações relacionadas com o tema abordado e que po-
dem ser utilizados para ampliar as atividades ou relacioná-las com outras matérias de interesse educacional para 
diferentes disciplinas, utilizando os materiais de forma transversal para futuros trabalhos na escola.

No final do documento, o professor encontrará a bibliografia utilizada para desenvolver os materiais, com a qual 
poderá ampliar os tópicos posteriormente, apoiar a avaliação ou simplesmente fundamentar os conhecimentos e as 
informações proporcionadas aos alunos. 
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2. TEMAS TRABALHADOS COM OS ALUNOS

TEMAS GERAIS  

TEMAS ESPECÍFICOS  

PROJETOS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO

• Introdução ao tema central. ECOSSISTEMAS SUSTENTÁVEIS 

• A IMPORTÂNCIA DOS ECOSSISTEMAS E O QUE DEVEMOS FAZER PARA 
PROTEGÊ-LOS E POLUIR MENOS

• COMO CONSTRUIR ECOSSISTEMAS SUSTENTÁVEIS

• CLASSIFICAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS: TERRESTRE, AÉREO OU MISTO E 
AQUÁTICO. Criar ecossistemas em casa ou na escola. 

• ECOSSISTEMAS RURAIS E URBANOS, SOMOS RESPONSÁVEIS

• EU E MINHA COMUNIDADE: O que fazer para sermos mais sustentáveis.

• Integrar os três blocos de conteúdos. 

• Explicar como deve ser a relação entre os seres vivos e seu meio ambiente para 
que sejam sustentáveis

3. COMPETÊNCIAS QUE DEVEM SER DESENVOLVIDAS PELOS ALUNOS

Conhecimentos
• Compartilhar conhecimentos com outros membros de sua comunidade escolar.
• Estabelecer relação entre os ecossistemas e sua contribuição para que sejam sustentáveis.
• Conhecer os diferentes componentes de um ecossistema e sua importância.
• Aprender sobre os tipos de ecossistemas existentes e suas diferenças.
• Saber como podemos proteger os ecossistemas.

Habilidades
• Expressar ideias e opiniões sobre um tema.
• Escutar as opiniões e ideias de outras pessoas. 
• Desenvolver habilidades manuais, artísticas e criativas.
• Organizar seu espaço e tempo para realizar uma atividade.
• Praticar o pensamento flexível e criativo para realizar as tarefas.
• Colaborar com seus colegas para atingir um objetivo comum.

Atitudes
• Conscientizar sobre a responsabilidade do ser humano no cuidado do meio ambiente.
• Interessar-se pela questão da sustentabilidade do planeta.
• Reconhecer a natureza como um ecossistema necessário para manter o equilíbrio ecológico.
• Aprender a respeitar a biodiversidade do planeta.
• Respeitar a diversidade de opiniões em seu meio de convívio.
• Relacionar-se de forma cooperativa para atingir um objetivo comum.
• Responsabilizar-se pelas tarefas que se compromete a realizar.
• Socializar com seus colegas, adotando uma atitude empática.
• Manter uma atitude propositiva e colaborativa durante a realização das atividades.
• Integrar-se num grupo de trabalho para aprender coisas novas.
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4. PROPOSTA METODOLÓGICA E RESUMO DAS ATIVIDADES PARA OS ALUNOS 

Nossa proposta metodológica consiste numa série de atividades que visam desenvolver um estilo de 
aprendizagem colaborativo. O objetivo deste tipo de atividade é dar aos alunos a oportunidade de 
trabalhar em grupo de uma forma diferente, tendo em vista as situações causadas pela pandemia da 
COVID-19. 

Apesar das diversas situações em que os alunos possam se encontrar atualmente, pretendemos manter 
os objetivos fundamentais de nossa iniciativa. Com um formato on-line ou em pequenos grupos, também 
podemos trabalhar com empatia e respeito, conseguindo assim realizar as tarefas de maneira organiza-
da e eficiente. A convivência saudável de seus alunos formará pessoas integradas à sociedade com uma 
atitude adequada e de respeito em relação à diversidade de seu meio e do resto do mundo.

Este guia visa destacar especialmente as ações propostas pelos alunos e dar liberdade ao professor para 
adaptar o material a sua experiência educativa, realidade da sala de aula, recursos disponíveis, perfil 
de seus alunos e de sua escola.

Vale ressaltar que todas as atividades podem ser adaptadas às diferentes etapas de educação e desen-
volvimento, simplificando ou complexificando as tarefas, se os professores considerarem necessário.

5. ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA INTRODUZIR OS TEMAS PROPOSTOS

A seguir, propomos algumas atividades para os professores apresentarem, de forma simples e motivado-
ra, o tema central que trata dos ecossistemas e como protegê-los. O objetivo é despertar o interesse dos 
alunos em pesquisar e participar nas atividades, trazendo para a sala de aula tudo o que eles sabem 
sobre este assunto e lembrando ou reforçando a ideia de que nós também fazemos parte de um ecossis-
tema. 

Propõe-se uma sessão de trabalho para que os alunos: 

• Façam uma leitura geral dos temas do guia do aluno.
• Vejam vídeos sobre diferentes ecossistemas. 
• Proponham perguntas e opiniões para a realização de um debate.
• Formem pequenos grupos e comentem as seguintes perguntas:

 – Sabe o que é um ecossistema? (Se não souberem, explique brevemente)
 – As pessoas vivem num ecossistema?
 – Conhece um ecossistema que seja afetado pelas atividades humanas? O que acontece neste ambiente? 
 – Quem pode ajudar a defender e preservar os ecossistemas?
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SUGESTÕES PARA CONDUZIR O DEBATE 
 – Que seres vivos fazem parte dos ecossistemas?
 – Você acha que pode fazer alguma coisa para cuidar do meio onde vive?
 – O que você diria a uma pessoa que joga lixo no chão?
 – Que coisas você recicla em casa?

• Para terminar o trabalho em grupo, recomenda-se compartilhar as opiniões de todos e anotar as 
ideias mais relevantes numa ficha de registro do debate. 

• Propor aos alunos que escrevam as ideias ou conclusões mais importantes de cada grupo numa car-
tolina e colocá-la no mural da sala de aula. 

• Se a aula for on-line, o professor poderá sugerir fazer um cartaz no computador e publicá-lo ou apre-
sentá-lo na próxima aula. 

SUGESTÕES PARA AVALIAR A PARTICIPAÇÃO NO DEBATE
Tentam responder às perguntas? Sabiam algo sobre o assunto?
Todos os integrantes de cada grupo deram sua opinião?
Houve diferenças de opinião? Sobre o quê?
Respeitaram o tempo de uso da palavra?
Surgiram outros temas? Quais?

RECURSOS VISUAIS COMPLEMENTARES
Conceitos básicos sobre o tema:
https://webdelmaestro.com/ecosistema-cadena-alimenticia/
Vídeo O que é um ecossistema? (em espanhol)
https://www.youtube.com/watch?v=_U4dv3KwQic
Vídeo sobre os tipos de ecossistemas (em espanhol)
https://www.youtube.com/watch?v=bgQQdeL22mI
Vídeo O que é um ecossistema? (em português)
https://www.youtube.com/watch?v=MgvTKwA05NY
Vídeo sobre diferentes ecossistemas (em português)
https://www.youtube.com/watch?v=u_eP1v1jg-I

5.1. ATIVIDADES/TEMA: ECOSSISTEMAS DA TERRA, ÁGUA E AR: CRIAR ECOSSISTEMAS EM CASA OU NA 
ESCOLA

As atividades descritas a seguir visam integrar os conhecimentos adquiridos no caderno de atividades 
do aluno sobre os tipos de ecossistemas. Começa de uma forma muito simples e divertida com o desenho 
dos habitats de diferentes seres vivos, continua com a criação de um ecossistema para uma colônia de 
formigas e termina com duas experiências sobre a poluição atmosférica como parte de um ecossistema, 
observando seu próprio meio. 



9

Atividade 1 DESENHE SUA CASA

DESCRIÇÃO
A atividade consiste em desenhar os habitats dos seres vivos que aparecem na tabela. 

METODOLOGIA
Recomenda-se que os alunos pesquisem sobre os ecossistemas nos quais estão integrados os animais que 
aparecem na tabela. Como, por exemplo, a área do planeta onde vivem, continente, alimentação, tipo 
de ecossistema, predadores etc.
Pode-se sugerir que vejam vídeos ou fotos no computador para ajudar na elaboração dos desenhos. Se 
tiverem acesso a livros ou revistas, podem consultar estes recursos em casa ou fazer fotocópias das ima-
gens para compartilhá-las com os colegas.
Os desenhos poderão ser uma representação simples ou mais detalhada, dependendo do nível de de-
senvolvimento e das habilidades dos alunos, portanto, recomenda-se avaliar mais a compreensão do 
conceito de meio físico e ecossistema do que a “qualidade do desenho”.
Propõe-se para cada aluno escolher um de seus desenhos e compartilhar de alguma maneira com seus 
colegas. Se a atividade for realizada on-line, tire uma foto e compartilhe ou imprima, e cole um desenho 
de cada aluno num painel de ecossistemas com uma breve descrição.

TEMPO ESTIMADO
- Uma aula para pesquisar sobre os diferentes ecossistemas dos animais sugeridos para desenhar o meio 
  onde vivem. 
- Uma aula para ver vídeos, fotografias ou imagens dos animais e o meio onde vivem e desenhar os 
  diferentes habitats.
- Uma aula para escolher um desenho e mostrá-lo aos colegas da turma. 

RECURSOS COMPLEMENTARES 
Formigas. Informações gerais:
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormiguero#:~:text=Un%20hormiguero%2C%20en%20su%20forma,vi-
viendas%20subterr%C3%A1neas%20cuando%20las%20excavan

Informações sobre formigas: 
https://arbolabc.com/imagenes-de-animales/hormiga
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/formiga.htm

Baleia. Informações gerais: 
http://www.ballenapedia.com/ballenas-ninos/

Cavalo. Informações gerais:
https://www.nationalgeographic.com.es/animales/caballos

Crocodilo. Informações gerais:
https://www.nationalgeographic.com.es/animales/cocodrilo

Urso polar. Informações gerais e proteção da espécie:
https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf/historias/oso-polar

Menino/Menina. Informações gerais sobre o ecossistema e o ser humano:
https://biologia345.wordpress.com/representacion-de-la-participacion-humana-en-la-dinamica-de-los-e-
cosistemas/

2

_

¸



10

Atividade 2 MEU ECOSSISTEMA PORTÁTIL

DESCRIÇÃO
Construir com material reciclado, um formigueiro como representação de um ecossistema, para uma co-
lônia de formigas capturadas em alguma área próxima. A ideia é observar a vida das formigas, como 
se organizam e como funciona um ecossistema. 

METODOLOGIA
Recomenda-se que os alunos pesquisem sobre a vida das formigas antes de começar a atividade.

Cada aluno deverá procurar, individualmente, um parque na região onde mora e seguir os passos des-
critos no caderno do aluno, que consistem em observar um formigueiro na natureza, contar o que viu e 
tirar fotos ou desenhar para organizar uma pasta.

Sugere-se que os alunos também vejam vídeos sobre formigueiros como exemplo de um pequeno ecossis-
tema, principalmente se não for possível observar um formigueiro na natureza.

Recomenda-se colocar as histórias e imagens coletadas numa pasta catálogo com plásticos, para poder 
mostrá-las mantendo a higiene.

Sugere-se para cada aluno escolher um dos tutoriais recomendados no caderno do aluno e realizar a 
atividade em casa. Quando terminarem, poderão levar para a sala de aula e montar uma exposição de 
formigueiros para compartilhar a experiência com a comunidade escolar.

No caso das aulas on-line, os alunos poderão mostrar através do computador ou celular como ficou seu 
formigueiro, se conseguiu fazê-lo seguindo as indicações do tutorial ou se teve alguma dificuldade.

A experiência de ver e seguir um tutorial servirá para preparar os alunos para a gravação do vídeo de 
participação no concurso, como um exemplo de proposta, desenvolvimento e realização. 

TEMPO ESTIMADO
- Uma aula para pesquisar sobre as formigas e ver alguns vídeos. 
- Uma aula para apresentar as pastas com o resultado da pesquisa individual sobre um formigueiro
  próximo de sua casa ou escola e escolher um tutorial.
- Tempo em casa para construir o formigueiro.
- Parte de uma aula para montar a exposição de formigueiros na escola. 

RECURSOS COMPLEMENTARES 

Como funciona um formigueiro: 

https://elpais.com/elpais/2017/07/05/ciencia/1499269479_798110.html

https://www.construirtv.com/constructoras-natas/

https://es.wikibooks.org/wiki/Wikichicos/La_hormiga/El_hormiguero

2

_

¸
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Atividade 3 EXPERIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS

DESCRIÇÃO
Realizar duas experiências para observar a poluição atmosférica e seu impacto nos ecossistemas. O 
objetivo é que os alunos sejam capazes de observar o meio onde vivem e refletir sobre como eles podem 
contribuir para tornar os ecossistemas mais sustentáveis começando por seu meio mais próximo.

METODOLOGIA
Propõe-se que os alunos realizem a experiência em casa com a ajuda de um adulto. Na medida do pos-
sível, seria muito interessante que eles registrassem a experiência para mostrá-la aos colegas e servir de 
ensaio para participar no concurso.

Convém refletir sobre o que representa esta experiência, se perceberam a poluição no meio onde vivem, 
de que forma, como era antes etc. Recomenda-se que os alunos compartilhem e discutam essas questões 
com a família.

Sugere-se que os alunos respondam as perguntas individualmente, e depois compartilhem suas respostas 
em sala de aula com o resto dos colegas.

A segunda experiência deverá ser realizada em casa e de forma individual, mas as conclusões, depois 
de preencher a ficha de registro, poderão ser compartilhadas na aula, on-line ou presencial.

É altamente recomendável propor um brainstorming (chuva de ideias) sobre as propostas de soluções 
ou melhoria do meio ambiente, e anotá-las numa cartolina ou no quadro para que possam ser usados 
posteriormente nas atividades da “campanha sustentável”.

TEMPO ESTIMADO
- Uma aula para compartilhar como foi a primeira experiência e comentar o que discutiu com a família.
- Tempo em casa para observar o andamento da experiência e preencher a ficha de observação.
- Parte de uma aula para revisar as fichas de registro, comentar as conclusões e fazer um brainstorming 
  para anotar as ideias propostas. 

RECURSOS COMPLEMENTARES 
Danos causados pela poluição atmosférica:
https://blog.oxfamintermon.org/contaminacion-de-la-atmosfera-causas-y-soluciones/

https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/poluicao-ar.htm

Mais experiências sobre o efeito estufa:
https://www.amarilloverdeyazul.com/experimento-efecto-invernadero-para-ninos/

2

_

¸
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5.2.- ATIVIDADES/TEMA: ECOSSISTEMAS RURAIS E URBANOS, SOMOS RESPONSÁVEIS

O principal objetivo deste grupo de atividades é que os alunos conheçam os ecossistemas que se desen-
volvem em espaços rurais e urbanos, identifiquem suas diferenças e reconheçam o ser humano como parte 
de um ecossistema que também convive com outros seres vivos.

A forma como os seres humanos realizam suas rotinas pode afetar o equilíbrio da natureza ou beneficiá-
-lo, tornando-o mais sustentável.

Fazer uma horta é criar um ciclo de vida natural, um pequeno ecossistema que beneficia seu próprio am-
biente e contribui para que seja mais sustentável.

Com o teatrinho infantil, pretende-se que os alunos divulguem os conhecimentos e informações que estão 
adquirindo e chamem a atenção do resto de sua comunidade escolar e familiares sobre esta importante 
questão.

Para finalizar este bloco, deve-se pedir aos alunos que observem e reflitam sobre o meio que lhes rodeia 
e tenham consciência  de sua responsabilidade como parte da natureza. 
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Atividade 4 COMO FAZER UMA HORTA URBANA

DESCRIÇÃO
A atividade consiste em construir uma pequena horta em casa ou na escola com materiais simples, re-
ciclados e com instruções básicas para que possam ampliá-la, em função das possibilidades de cada 
aluno e/ou escola.

METODOLOGIA
Esta atividade poderá ser realizada em casa ou na escola. Caso seja possível fazê-la na escola, será 
necessário enviar um comunicado prévio às famílias, pedindo os materiais para a horta ou conseguir que 
a Direção do colégio colabore com alguns deles, como sementes ou terra. 

Propõe-se que as famílias guardem sementes de limão, laranja, tomate, pepino, abóbora, pimenta ou 
pimentão consumidos em casa e que são fáceis de conseguir, para não terem que comprar as sementes. 

Sugere-se que os alunos disponham de um lugar no pátio da escola ou de casa para mexer com a terra, 
e que tenham as sementes e um regador.

Recomenda-se que personalizem o potinho de iogurte ou a base da garrafa PET que usarão como vaso 
para sua planta. Desta forma será mais fácil identificar o proprietário e que este se responsabilize por 
regá-la e cuidá-la. 

Convém colocar plaquinhas com o nome da planta para não confundir as sementes. 

Propõe-se transplantar as plantas mais adiante para uma horta comunitária na escola ou  numa horta 
feita em casa. No caso da escola, poderão ser definidos pequenos grupos de alunos responsáveis por 
regar, tirar as ervas daninhas ou remover a terra a cada semana. 

TEMPO ESTIMADO
- Tempo em casa para juntar as sementes e coletar os materiais. 
- Uma aula para decorar os vasos, fazer as plaquinhas e plantar. 
- Tempo para regar, transplantar, tirar a ervas daninhas etc., de acordo com a disponibilidade dos alunos. 

RECURSOS COMPLEMENTARES 
Como fazer uma horta urbana:

https://blog.oxfamintermon.org/como-construir-un-huerto-urbano-casero/
https://recursos.oxfamintermon.org/guia-gratuita-como-hacer-un-huerto-urbano

2

_

¸
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Atividade 5 MONTAR UM TEATRINHO

DESCRIÇÃO
Montar uma peça de teatro infantil para os alunos da escola desta etapa de educação, baseada numa 
história divertida que explica a importância de economizar energia. 

METODOLOGIA
Sugere-se que os alunos leiam a história juntos, se possível, em voz alta. Se a aula for on-line, poderão 
ler o texto individualmente antes de começar a aula.

Recomenda-se formar grupos de até quatro alunos para montar a peça.

Propõe-se fazer os personagens (fantoches ou bonecos) com material reciclado, como retalhos de tecido, 
rolos de papelão, garrafas plásticas vazias etc. A ideia é que os alunos sejam criativos e encontrem uma 
maneira de recriar os personagens de acordo com sua imaginação.

Recomenda-se também fazer cartazes para anunciar as apresentações da peça e avisar os professores 
das turmas dos alunos convidados, para que busquem um horário adequado para assisti-la.

É importante que a peça seja apresentada no pátio da escola ou numa área arejada para evitar o con-
tato próximo entre alunos que não convivem normalmente.

TEMPO ESTIMADO
- Uma parte de aula para ler a história e comentá-la, organizar os grupos e decidir sobre a coleta dos 
  materiais.
- Uma aula para fazer os personagens e o cenário.
- Uma aula para elaborar os diálogos, adaptar a história para o teatro.
- Uma aula para ensaiar os diálogos e preparar a montagem da peça.
- Uma aula para apresentar o teatrinho para as crianças. 

RECURSOS COMPLEMENTARES 
Atividades sobre a redução do consumo de energia na escola:
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/sostenibilidad/ahorrar-energia-escuela/

https://www.pontobrhigiene.com.br/confira-8-praticas-sustentaveis-que-a-escola-pode-aplicar/

Exemplo de roteiro para peça de teatro infantil:
https://www.titerenet.com/2012/07/16/obras-de-teatro-para-ninos-y-ninas/

Partes do roteiro de uma peça teatral:
https://tramody.com/blog/partes-de-un-guion-de-teatro/

2

_

¸
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Atividade 6 OBSERVE SEU MEIO PARA PODER AGIR

DESCRIÇÃO
Com esta atividade simples pretende-se incentivar o aluno a desenvolver uma visão crítica sobre o meio 
onde vive. Também conscientizar as famílias e fomentar a pesquisa e difusão de informações úteis para 
o tratamento de resíduos tão delicados como as máscaras descartáveis. 

METODOLOGIA
Sugere-se que os alunos observem seu ambiente de forma reflexiva e crítica. Neste sentido, pode-se co-
mentar em sala de aula sobre a poluição causada atualmente pelo descarte inadequado das máscaras.
Propõe-se que eles façam um pequeno diário onde anotem durante uma semana tudo o que observarem 
no trajeto de ida e volta para a escola. Se for possível, que tirem fotos do mesmo lugar todos os dias para 
ver se há mudanças, se está mais sujo, mais limpo ou igual.

Recomenda-se consultar fontes confiáveis para ver a melhor maneira de não poluir com o descarte das 
máscaras ou outros resíduos.

Propõe-se que a família participe neste processo de observação e que os alunos compartilhem as infor-
mações do caderno do aluno em casa. 

TEMPO ESTIMADO
- Parte da aula para o professor explicar aos alunos como fazer o diário. 
- Tempo em casa para registrar suas observações no diário (pelo menos uma semana)
- Uma aula para compartilhar o que averiguaram. 

RECURSOS COMPLEMENTARES 
Como descartar máscaras e luvas:
https://www.consumer.es/medio-ambiente/donde-tirar-mascarilla-guantes-usados.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53333206
https://www.20minutos.es/noticia/4229641/0/reciclaje-y-coronavirus-donde-hay-que-tirar-las-masca-
rillas-los-guantes-y-los-botes-de-gel/

2

_

¸
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5.3.- ATIVIDADES / TEMA: EU E MINHA COMUNIDADE: O QUE FAZER EM CASA E NA ESCOLA PARA SER-
MOS MAIS SUSTENTÁVEIS

Através das atividades descritas a seguir, pretendemos conscientizar sobre a responsabilidade que todas 
as pessoas têm de cuidar do meio ambiente, começando por nós. O porta-máscara é uma medida de 
proteção e ao mesmo tempo uma maneira de aproveitar um material que seria jogado fora. A campanha 
sustentável e a música para o planeta visam integrar conhecimentos e divulgá-los com a comunidade es-
colar, de forma criativa, unindo forças para colaborar apesar das condições em que as aulas estão sendo 
ministradas nas escolas.
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Atividade 7 FAÇA UM PORTA-MÁSCARA
COM PAPELÃO RECICLADO

DESCRIÇÃO
Reciclar uma caixa de cereais, usando-a para fazer uma embalagem onde guardar a máscara quando 
tivermos que tirá-la para comer, fazer algum exercício ou escovar os dentes.

METODOLOGIA
Sugere-se avisar aos alunos com antecedência, para que possam guardar ou conseguir uma caixa de 
cereais vazia. Se não tiverem uma caixa de cereais, poderão usar qualquer papelão que não seja muito 
grosso para poder dobrá-lo.

Recomenda-se que os alunos pintem ou decorem o lado que não tem publicidade ou imagens dos cereais.

Se possível, deve-se colocar fita adesiva larga ou plástico adesivo transparente sobre os desenhos ou 
enfeites para proteger a caixa e facilitar sua limpeza externa. Por dentro, o papelão não deve ter plástico 
para não reter a umidade da máscara.

2

_

¸

Propõe-se fazer o botão colando vários pequenos círculos de papelão um sobre o outro, até obter a es-
pessura adequada para poder enrolar o cordão ou segurar o elástico.

Recomenda-se dobrar primeiro a aba inferior, depois a aba lateral que não tem botão, depois a outra por 
cima e por último a aba superior. O cordão deve ser preso nesse botão. O cordão pode ser elástico ou não.

Depois de terminarem de fazer o próprio porta-máscara, poderão fazer outros para dar de presente à 
família ou para ter um extra. 

TEMPO ESTIMADO
- Uma aula para elaborar o porta-máscara. 

RECURSOS COMPLEMENTARES 
Imagens e moldes de porta-máscara:

https://www.pinterest.es/franmesco/porta-mascarillas/
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Atividade 8 CAMPANHA SUSTENTÁVEL

DESCRIÇÃO
Fazer cartazes de conscientização sobre a preservação e cuidado dos ecossistemas. 

METODOLOGIA
Propõe-se que os alunos apresentem frases ou propostas sobre como tornar seu meio mais sustentável, 
não poluir ou reduzir o consumo de energia, entre outras iniciativas propostas nas atividades anteriores. 
É importante que eles utilizem o que aprenderam com o material.

Também poderão usar as recomendações que aparecem nos textos do caderno do aluno.

Sugere-se utilizar papelão ou cartolina reciclada para fazer os cartazes.

É importante que as frases dos cartazes incentivem a participar da campanha, que sejam escritas de 
forma positiva e não sejam agressivas, mas sim gentis. Por exemplo, “mantenha sua cidade limpa” em 
lugar de “não suje sua cidade”.

Sugere-se que os alunos, divididos em pequenos grupos, colem ou pendurem os cartazes em diferentes 
pontos da escola, em lugares visíveis para toda a comunidade escolar. 

TEMPO ESTIMADO
- Uma aula para escolher as frases dos cartazes. 
- Parte de uma aula para sair em pequenos grupos para colocar os cartazes. 

RECURSOS COMPLEMENTARES 
Recomendações de como fazer uma campanha de conscientização ambiental:
https://de10.com.mx/vivir-bien/como-realizar-una-campana-pegadora-de-sensibilizacion-ambiental

Educação ambiental:
https://www.educo.org/Blog/Como-ensenar-educacion-ambiental-a-los-ninos

https://lunetas.com.br/educacao-ambiental/

2

_

¸
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Atividade 9 UMA MÚSICA, UM PLANETA

DESCRIÇÃO
Escolher uma música sobre a natureza e gravar um vídeo onde todos os alunos cantam um pedacinho 
da música. 

METODOLOGIA
Propõe-se que os alunos sugiram uma série de músicas que eles conheçam sobre a preservação do meio 
ambiente, da natureza ou do planeta.

Recomenda-se fazer uma votação para escolher a música ou músicas que serão gravadas. Se houver 
muitos grupos, poderão ser gravadas duas músicas para que as estrofes cantadas não fiquem muito 
repetidas.

Propõe-se formar pequenos grupos de alunos e que cada um grave uma estrofe da música com playback.

Sugere-se editar a gravação da música com a ajuda de um adulto, pais ou professores, e divulgada 
apenas dentro da escola. 

TEMPO ESTIMADO
- Uma aula para ouvir as músicas propostas, fazer a votação com os alunos e distribuir as estrofes. 
- Tempo de edição. 
- Parte da aula para ouvir as músicas já editadas. 

RECURSOS COMPLEMENTARES 
Músicas sobre a natureza e o planeta:

Los cafres “La naturaleza” 
https://www.youtube.com/watch?v=SEYReaOHiqI

Macaco “Moving”
https://www.youtube.com/watch?v=65qyXoiSGSI

Nil Moliner “Hijos de la Tierra”
https://www.youtube.com/watch?v=6h3eLUGvH5w

Roberto Carlos “O progresso”
https://www.youtube.com/watch?v=oCXelrd5-LU
https://www.youtube.com/watch?v=j41LCwLfwpU

2

_

¸
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6.- ATIVIDADE/TEMA: PROJETOS DE CONSCIENTIZAÇÃO: EXPLIQUE COMO OS SERES VIVOS PODEM TER 
UMA BOA RELAÇÃO COM SEU MEIO AMBIENTE

eco
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Atividade 10

DESCRIÇÃO
Fazer um noticiário com notícias positivas sobre os ecossistemas, a natureza ou o meio ambiente. 

METODOLOGIA
Propõe-se que os alunos leiam e procurem na internet ou nos jornais notícias positivas sobre a natureza. 
Durante a pandemia, a poluição diminuiu em muitas partes do mundo; lagos, pântanos e florestas se 
recuperaram devido à paralisação da atividade humana. Essas notícias poderão ser usadas para mostrar 
uma consequência positiva da pandemia, apesar da situação difícil que causou ou está causando para 
as crianças e suas famílias.

Sugere-se que os alunos preparem um roteiro de notícias, para saber quais serão as primeiras e quais 
virão depois. Também poderão incluir propagandas de seus próprios produtos ou iniciativas, como o 
porta-máscara, a campanha sustentável ou a horta.

Propõe-se fazer uma chamada de vídeo através do Google Meet, que é uma plataforma gratuita, ou de 
qualquer outra utilizada normalmente para as reuniões ou aulas on-line.

É importante lembrar que o vídeo do noticiário não poderá ser divulgado fora da sala de aula e das 
famílias que participaram e que seu conteúdo deve estar de acordo com o disposto nas leis de proteção 
de dados de cada país. 
 
TEMPO ESTIMADO
- Uma aula para compartilhar e organizar as notícias coletadas.
- Uma aula para ensaiar o noticiário e incorporar as propagandas.
- Uma aula para fazer a chamada de vídeo e gravá la.
- Tempo para compartilhar o noticiário com as famílias dos alunos da turma. 

RECURSOS COMPLEMENTARES 
Para fazer um noticiário:

https://www.historiamasfacil.com/post/2017/11/16/5-tips-para-crear-un-noticiero-escolar

https://es.wikihow.com/crear-un-noticiero

2

_

¸

ECONOTÍCIAS SUSTENTÁVEIS
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7. AVALIAÇÃO

Como comentamos no início, nossas sugestões em relação à metodologia são uma proposta inicial de 
como o professor pode trabalhar o conteúdo com os alunos. É importante ressaltar que cada experiência 
educativa é única, tanto pelas características de cada grupo de alunos, como pela realidade que vive 
sua própria comunidade escolar. A execução das atividades poderá ser adaptada pelos professores, que 
são quem melhor conhece seus alunos.

Considerando as características de execução das referidas atividades, propõe-se que sua avaliação seja 
basicamente qualitativa, já que os materiais são recursos educativos destinados a desenvolver capaci-
dades no médio e longo prazo, com objetivos transversais que envolvem diferentes disciplinas com seus 
próprios objetivos. A avaliação aberta, visando analisar a aquisição de competências e habilidades, 
concentra-se na participação do aluno, e não na aprendizagem de conceitos específicos.

Como sugestão de método de avaliação, recomenda-se a utilização de um caderno de registro, onde 
anotar os acontecimentos mais relevantes ocorridos durante o desenvolvimento de cada uma das ativi-
dades.

Serão consideradas relevantes as seguintes atitudes do aluno:

- Participação e interesse no tema central
- Grau de motivação no desenvolvimento das atividades
- Trabalho em equipe com tolerância e respeito
- A capacidade de organização para realizar devidamente a atividade.
- Relações pessoais e de convivência positivas com seu grupo.
- Resultado final das atividades.

Este modelo de avaliação qualitativa complementa a avaliação diária do professor. Sugere-se contar 
com a colaboração de professores de diferentes disciplinas nas atividades, quando oportuno, a fim de 
integrar conhecimentos e aproveitar diferentes perspectivas na consecução dos objetivos propostos.

Este trabalho conjunto pode ser útil para desenvolver estratégias de trabalho mais de acordo com as 
características de seu grupo em particular e uma oportunidade para conhecer outros aspectos relativos 
aos alunos, suas famílias e toda a comunidade escolar. 
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REGRAS DO CONCURSO INTERNACIO-
NAL “AO REDOR DA IBERO-AMÉRICA 
2021” ,ORGANIZADO PELA VEOLIA AMÉ-
RICA LATINA, SUBSIDIÁRIA DA VEOLIA, 
E OEI.

Expõe-se previamente o seguinte:

ARTIGO I
A VEOLIA América Latina (doravante, “VEO-
LIA”) e a Organização dos Estados Ibero-Ame-
ricanos para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(doravante, “OEI”) propõem a participação de 
alunos de 10 a 11 anos de idade num concurso 
(doravante, o «Concurso») intitulado “Parti-
cipar no concurso Ao redor da Ibero-América 
2021”. O objetivo deste Concurso é sensibili-
zar e conscientizar a comunidade escolar sobre 
a importância de cuidar e preservar os diver-
sos ecossistemas do planeta, e contribuir para 
aumentar a conscientização em relação à sua 
sustentabilidade e ao desenvolvimento harmo-
nioso do meio ambiente.

Este Concurso será organizado no âmbito ibe-
ro-americano em 7 países da América Latina e 
2 da Europa.

ARTIGO II
Neste sentido, os grupos das escolas seleciona-
das (doravante, a “Escola”) poderão participar 
no Concurso através da realização de uma ati-
vidade de expressão:

- Como atividade de participação, cada criança 
deverá desenvolver um projeto para ajudar a 
tornar seu próprio meio mais sustentável.

- Depois deverá fazer um vídeo (mínimo três 
minutos e máximo cinco minutos) resumindo 
as principais etapas do projeto e sua execução 
para enviar aos organizadores do concurso em 
seu país.

ARTIGO III
O Concurso foi organizado de acordo com o 
princípio de justiça e igualdade entre todos os 
participantes.
Determina o seguinte:

ARTIGO IV
A Escola compromete-se a participar no Con-
curso Ibero-Americano sobre os Ecossistemas 
Sustentáveis, que visa conscientizar sobre a 
proteção e cuidado do meio ambiente, proposto 
pela VEOLIA e OEI.

ARTIGO V
O objetivo deste Concurso é despertar o interes-
se e conscientizar sobre as questões que afetam 
o meio ambiente e, principalmente, o cuidado 
e a proteção da diversidade dos ecossistemas 
existentes no planeta. Esta questão está dire-

tamente relacionada com o desenvolvimento 
sustentável da sociedade, redução da poluição 
através do tratamento adequado dos resíduos, 
redução do consumo de energia elétrica, res-
peito à diversidade das espécies e, em geral, ao 
cuidado e proteção do planeta e de seus seres 
vivos. Através de uma reflexão coletiva coor-
denada em sala de aula pelos professores e sob 
sua total responsabilidade, pretende-se realizar 
diferentes atividades relacionadas com o tema 
principal deste projeto e que os alunos têm à 
sua disposição. É de suma importância que a 
execução das atividades, incentive a participa-
ção das crianças na divulgação destes temas de 
interesse coletivo e sua própria conscientiza-
ção. Os professores poderão se basear no mate-
rial pedagógico fornecido pela VEOLIA e  OEI 
às escolas que o solicitarem.

ARTIGO VI
Sendo assim, as turmas participantes receberão 
da VEOLIA e da OEI o material de apoio peda-
gógico composto de:

- Um caderno de atividades para o aluno com 
informações sobre temas relativos à educação 
ambiental, assim como atividades para saber 
mais sobre os diferentes temas que são propos-
tos em relação aos ecossistemas sustentáveis.

- Um guia do professor, destinado a acompa-
nhar os alunos na reflexão sobre os temas, ativi-
dades e na construção de seus projetos.

ARTIGO VII
O regulamento deste Concurso está guardado 
nos escritórios da OEI e nas filiais da VEOLIA 
América Latina, e está à disposição de todos os 
participantes.

ARTIGO VIII
Os grupos participantes deverão enviar seu pro-
jeto à filial da VEOLIA de seu país, sendo im-
prescindível que no envelope conste o carimbo 
do correio ou a data de recebimento.

ARTIGO IX
Um júri nacional em cada cidade, composto 
pelas autoridades locais e um representante da 
VEOLIA e outro da OEI, será responsável pela 
seleção do “Vídeo” vencedor.

ARTIGO X
O/A aluno/a vencedor/a receberá (através de 
seus pais ou responsáveis legais) como prêmio 
um Kit Digital composto de computador, im-
pressora, e internet por um ano; além de uma 
bolsa de estudos para fazer um curso de seu 
interesse. A escola ganhadora receberá como 
prêmio 3 computadores e uma impressora, que 
ficarão à disposição da instituição de ensino.
Os pais ou responsáveis legais do aluno ou alu-
na deverão estar cientes e autorizar a participa-

ção no Concurso e o recebimento do prêmio, e 
serão os administradores autorizados do prêmio 
obtido pelo/a aluno/a.

ARTIGO XI
A VEOLIA e a OEI comprometem-se expres-
samente a não ceder a terceiros os dados das 
escolas, professores ou alunos que participarem 
no Concurso.

ARTIGO XII
A Escola compromete-se a tomar todas as me-
didas necessárias para que os candidatos do 
Concurso sejam devidamente autorizados por 
seus pais ou responsáveis legais a participar 
na campanha, assim como a aparecerem nas 
reportagens, fotografias e vídeos que venham 
a ser utilizados pela VEOLIA e pela OEI com 
fins promocionais, comerciais ou publicitários. 
As autorizações de cessão de uso de direito de 
imagem de todos os alunos participantes, devi-
damente assinadas pelos pais ou responsáveis 
legais, deverão ser enviadas à VEOLIA e à OEI.

Também será de responsabilidade exclusiva da 
Escola ou de seus representantes obter todas as 
autorizações e dados necessários para receber 
o prêmio.

ARTIGO XIII
“O Vídeo” é propriedade da VEOLIA e da OEI. 
Neste sentido, a VEOLIA e a OEI reservam 
todos os direitos de reprodução, representação 
e adaptação para todo o mundo, para qualquer 
finalidade e, especialmente, para fins promocio-
nais, comerciais ou publicitários, em todos os 
suportes (e, particularmente, papel, digital ou 
audiovisual) ou meios de comunicação, qual-
quer que seja a tecnologia, conhecida ou desco-
nhecida atualmente, e, em especial, informática 
e audiovisual, por um período de duração idên-
tico ao dos direitos autorais relativos ao Vídeo, 
de acordo com as disposições internacionais 
ou dos acordos em vigor. O Vídeo será citado 
como realizado pela Escola que o enviou.

ARTIGO XIV
Esse regulamento está sujeito à legislação em 
vigor. A participação no Concurso “Participar 
no Concurso Ao redor da Ibero-América 2021” 
implica a aceitação sem reservas de todas as 
disposições deste regulamento.
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