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NOSSO PLANETA É UM 
CICLO DE VIDA1

5

Na Terra existem muitos ecossistemas. Um ecossistema 
é um conjunto de comunidades naturais ou grupos de 
seres vivos que vivem num determinado local, intera-
gem entre si e com o meio ambiente onde habitam. O 
fato de ter que conviver num mesmo espaço físico faz 
com que as espécies compitam constantemente entre 
elas pela obtenção de alimentos ou espaço. Estes seres 

Os Bióticos são todos os se-
res vivos, desde os protistas, 
formados de uma única célula, 
até os mamíferos, que são mais 
desenvolvidos. 

Num ecossistema as interações 
ocorrem entre indivíduos da 
mesma espécie e também en-
tre indivíduos de espécies di-
ferentes.

vivos devem ter um comportamento adequado para poder sobreviver e se repro-
duzir num ambiente determinado. 

As comunidades de organismos vivos que ocupam o mesmo habitat são chamadas 
de bióticos e o meio físico onde eles interagem é chamado de abiótico. 

abiótico

biótico



O mutualismo é 
uma relação em que 
ambas as espécies 
se beneficiam. Por 
exemplo, as anêmonas 
protegem os peixes-
palhaço de seus 
predadores e eles 
limpam seus tentáculos 
de possíveis parasitas.
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RELAÇÕES ENTRE INDIVÍDUOS DA MESMA ESPÉCIE

As famílias são associações 
permanentes que buscam se 
defender dos predadores, 
conseguir comida, se reproduzir 
e cuidar de sua prole. 

As associações gregárias são 
grupos temporários de animais 
que se unem para se defender, 
buscar alimento, se reproduzir ou 
ir de um lugar para outro. 

RELAÇÕES ENTRE INDIVÍDUOS DE ESPÉCIES DIFERENTES

A predação é a 
relação em que um 
indivíduo, chamado 
predador, se alimenta 
de sua presa. 

O parasitismo é a 
relação em que um 
parasita vive à custa 
de um hóspede sem 
chegar a matá-lo. 
Um exemplo são 
as pulgas ou os 
carrapatos. 

A cadeia alimentar, da qual se alimentam os ecossistemas, é formada durante o 
ciclo de vida. 



O que é a cadeia alimentar? 

É a transferência de matéria e energia de um ser vivo para outro para que pos-
sa se alimentar e se desenvolver. 

Os organismos que vivem nestes ecossistemas e que participam nesta cadeia 
podem ser classificados em 3 categorias: 

Produtores
São organismos autótrofos, ou seja, capazes 
de produzir seu próprio alimento através de 
substâncias simples aproveitando a luz solar, 
como as plantas, as árvores e nos sistemas 
aquáticos, as algas e alguns tipos de bactérias 
como as cianobactérias. Eles são a base da 
cadeia alimentar.

Consumidores
São organismos heterótrofos, o que significa que não são capazes 
de fabricar seu próprio alimento, e têm que se alimentar de outros 
seres vivos. Estão divididos em três grupos: 

Consumidores primários ou herbívoros: animais, aves ou 
insetos que se alimentam de organismos produtores, ou seja, 
que só comem plantas, como os coelhos, lagartas, vacas, etc. 

Consumidores secundários ou carnívoros: animais, aves 
ou insetos que se alimentam de seres herbívoros, ou seja, 
comem a carne de outros animais, como coelhos, ratos, rãs, 
etc.

Consumidores terciários e quaternários ou supercarnívoros: 
se alimentam dos organismos herbívoros e carnívoros, e 
quase não têm predadores, como os tubarões, leões, águias, 
focas, etc.
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Decompositores
São organismos que se alimentam de matéria 
orgânica em decomposição, ou seja, restos de 
outros seres vivos, como folhas secas, cadáveres 
de animais, troncos de árvores mortos ou 
excrementos. Por exemplo, os fungos e as 
bactérias.

planta

coelho

raposalobo

bactérias

A planta é comida por um coelho; depois, esse coelho é comido 
por uma raposa e a raposa é atacada por um lobo. Quando o lobo 
morrer, servirá de alimento para as bactérias que decompõem seus 
restos, enriquecendo o solo com minerais e vitaminas, o que fará 
brotar novas plantas que servirão para alimentar outros animais, 
reiniciando assim a cadeia alimentar.



Os Abióticos são os elementos que compõem o meio ambiente, tais como a luz 
solar, o calor, a atmosfera, ou os elementos químicos presentes na terra, na água 
e no solo. 

Nosso meio ambiente é muito importante para nossa sobrevivência, porque é 
nele onde conseguimos tudo o que necessitamos para existir. O meio ambiente é 
afetado pelas ações dos seres vivos que o habitam. É um ciclo vital que temos 
que cuidar. 

A luz solar é uma parte importante de nosso meio natural, é uma fonte de 
energia para todos os organismos do planeta. Por exemplo, as plantas sobrevivem 
por transformarem a energia luminosa em energia química através do processo 
da fotossíntese. Além disso, proporciona calor, necessário para o desenvolvimento 
de muitas funções vitais, como ajudar a melhorar a temperatura corporal de 
alguns animais, como os répteis e anfíbios, amadurecimento dos frutos, mudanças 
do clima nas estações ou regulação da temperatura dos oceanos. 

A atmosfera terrestre é outro elemento de nosso meio ambiente. É composta 
de várias camadas em diferentes altitudes, temperaturas e componentes. Alguns 
dos elementos químicos presentes em sua composição, como oxigênio, nitrogênio, 
hidrogênio ou carbono, entre outros, compõem a matéria da qual estão feitas as 
coisas e os seres vivos de nosso planeta. 
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As camadas da atmosfera da Terra são: 

Troposfera: é a que está mais perto do solo e é onde ocorrem os fenômenos 
meteorológicos, como a chuva, o vento, as nuvens ou a neblina. 

Estratosfera: é a camada onde há diferentes gases, como a camada de ozônio, 
responsável por nos proteger dos raios ultravioleta do sol. 

Mesosfera: esta camada está a uma 
altitude elevada e se caracteriza por 
ser muito fria, com temperaturas 
que variam entre  80ºC e  90ºC.

Termosfera ou ionosfera: é uma 
camada com temperatura muito 
alta devido à presença de grande 
quantidade de gases ionizados, que 
auxiliam na propagação dos sinais 
elétricos e ondas de rádio e televisão.

Exosfera: é a camada mais externa 
e longe do planeta, é muito leve e 
quase não tem ar. É a zona onde 
percebemos o campo magnético da 
Terra e onde circulam os satélites 
artificiais. 

A água é o recurso fundamental da vida na Terra, sem 
água não há vida. Todos os seres vivos necessitam bebê-la 
ou absorvê-la para continuarem vivos. Também é importante 
para regular o clima do planeta e para produzir o ciclo da 
água com a formação de nuvens, chuva e infiltração no solo. 
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troposfera
estratosfera

ionosfera
exosfera

mesosfera

O solo é a parte da crosta terrestre onde 
a vida se desenvolve. Ele contém minerais, 
água, ar e matéria orgânica. A matéria 
orgânica, também chamada de húmus, 
é constituída de restos de plantas secas 
ou decompostas e resíduos de animais. 
A preservação do solo para evitar sua 
degradação e contaminação é importante 



para a proteção do meio ambiente como parte do ciclo de vida dos seres vivos 
do planeta. 

Todos estes elementos são componentes importantes de nosso meio ambiente e 
permitem que exista vida no planeta através de seu ciclo natural de vida. Se 
nós alterarmos ou interrompermos este ciclo, isso poderá trazer consequências 
nefastas também para nós. 
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A Terra, ao contrário de outros planetas, tem seu 
próprio escudo protetor entre as diferentes camadas 
da atmosfera, o que a protege dos impactos de 
asteroides ou meteoritos, que se desintegram antes 
de chegar ao solo.

As ações humanas sobre a natureza têm acelerado a mudança climática. A 
perda de biodiversidade, o desmatamento, a poluição do solo e do ar, a perda de 
saúde dos mares e oceanos, em resumo, a destruição dos ecossistemas pela ação 
do ser humano é uma das causas que contribuem para o surgimento de vírus 
desconhecidos que podem infectar a população. 

O desmatamento destrói o habitat natural de várias espécies 
que vivem num ecossistema, e algumas delas encontram refúgio 
nas construções humanas, passando a estar em contato com a 
população local, o que contribui para aumentar a transmissão 
de doenças infecciosas de animais para humanos como a Covid 
19. Atualmente estamos enfrentando uma pandemia mundial 
causada pelo coronavírus, e que tem uma forte relação com a 
saúde de nossos ecossistemas. A natureza está pedindo para 
fazermos alguma coisa. 



ECOSSISTEMAS SUSTENTÁVEIS 
DA TERRA, AR E ÁGUA2

Os ecossistemas são ciclos de vida naturalmente sustentáveis, já que reciclam 
todos seus elementos. Aproveitam tudo o que produzem, de forma que, o que 
poderia ser descartado se transforma em nutriente, voltando ao meio ambiente 
como parte do ciclo vital. 

Tipos de ecossistemas:

Ecossistemas terrestres
São os ciclos de vida que se desenvolvem no solo e também no ar mais perto 
do solo. Os diferentes habitats, de acordo com suas características, podem ser 
pradarias, desertos, florestas, tundras, pântanos, savanas, entre outros. Os ani-
mais, plantas, aves e outros seres vivos se desenvolvem nestas áreas, já que é 
aí onde encontram tudo o que necessitam para subsistir, por exemplo: refúgio, 
alimento, água, ar e outros animais como eles, com os quais podem colaborar ou 
se proteger.
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Ecossistema aéreo
É um ecossistema de transição, ou seja, não é habitado permanentemente por 
nenhum ser vivo. Os seres vivos o utilizam como meio de transporte, para se 
relacionar ou buscar alimentos, mas não passam toda sua vida neste ambiente, 
usam também o meio terrestre ou o aquático. Depois de voar devem voltar ao 
ecossistema terrestre para descansar, se alimentar ou beber água, por isso é 
considerado um ecossistema interconectado com os outros. 

As diferentes espécies que podemos encontrar nos espaços aquáticos represen-
tam 75% das existentes em todo o planeta e estão divididas em comunidades de 
seres vivos que habitam em água doce ou salgada.

• Bentônicos: vivem no fundo dos ecossistemas marinhos e são formados por 
algas, estrelas-do-mar, entre outros.

• Planctônicos: são seres vivos que flutuam na água e são arrastados pela cor-
rente, sem capacidade de mobilidade própria. O plâncton vegetal é conhecido 
como fitoplâncton e o animal, como zooplâncton.

• Nectônicos: são animais que se deslocam ativamente e usam as correntes aquáti-
cas para se locomover mais rapidamente, como peixes, mamíferos aquáticos, etc.

Nos rios também há diferenças ao longo de seu curso, em função da vazão, 
temperatura ou profundidade, onde convivem duas comunidades: as do fundo e 
a das águas livres. 
 

Ecossistemas aquáticos
São formados por plantas e animais que nascem e 
crescem na água. 
Os ecossistemas aquáticos são classificados confor-
me sua localização geográfica e tamanho, podendo 
estar presentes tanto em zonas tropicais, como na 
Antártida, num salgado oceano ou numa pequena 
poça de água doce. 
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A data escolhida pela ONU para comemorar o Dia Internacional da 
Terra, foi 22 de abril, dia em que 20 milhões de pessoas invadiram as 
ruas das principais cidades dos Estados Unidos para protestar contra 
os estragos que as atividades humanas estavam causando ao meio 
ambiente.
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Atividade 1
Qual seria o meio físico adequado para os seguintes seres vivos?
Desenhe o meio físico ou habitat de cada um deles. 

Formiga

Baleia

Cavalo

DESENHE SUA CASA
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Atividade 1 DESENHE SUA CASA
Qual seria o meio físico adequado para os seguintes seres vivos?
Desenhe o meio físico ou habitat de cada um deles. 

Jacaré

Urso polar

Menina ou menino
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Observe as formigas em seu habitat natural 
 
• Se possível, procure um formigueiro num parque perto de sua casa e 

observe o que fazem as formigas. 
• Conte brevemente como é, aonde vão e de onde vêm as formigas, e 

se conseguiu ver a formiga rainha. Escreva sobre o que viu.
• Tire fotos do formigueiro. Se não puder imprimir suas fotos, desenhe 

pelo menos três situações diferentes do formigueiro que viu. 
• Organize uma pasta com sua história, fotos ou desenhos. Pode ser 

uma pasta com plásticos para que você possa mostrar aos colegas e 
professores e depois limpá-la com um produto desinfetante antiviral. 

VEJA ESTES TUTORIAIS

Em espanhol 
Faça um formigueiro com três copos
https://www.youtube.com/watch?v=rxyTwgsw77c

Faça você mesmo. Formigueiro caseiro de areia
https://www.youtube.com/watch?v=FyXdXCS5VRE&t=2s

Faça um formigueiro com um copo e gesso
https://www.youtube.com/watch?v=BIMJdiubijo

Em português
Formigueiro 1  Como fazer seu formigueiro em casa
https://www.youtube.com/watch?v=8GoUoO_G9iE

Como fazer um formigueiro simples caseiro
https://www.youtube.com/watch?v=5WEFT2Q3uK0

• Escolha um dos tutoriais e faça seu formigueiro em casa.

• Leve seu formigueiro para a escola para fazer uma exposição. 

MEU ECOSSISTEMA PORTÁTILAtividade 2



17

Atividade 3
Experiência 1: Poluição do ar

EXPERIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS

Materiais:
• Um copo alto ou frasco de vidro transparente e de boca larga.
• Um pedaço de papel toalha do tamanho do fundo do frasco ou copo.
• Um acendedor de fogão. 
• Um pedaço de papel alumínio para cobrir a boca do frasco ou copo. 
• Realize a experiência com a ajuda de um adulto e tenha muito cuidado. 

Desenvolvimento: 
Coloque o pedaço de papel toalha no fundo do frasco e queime o papel 
com o acendedor (pode pedir ajuda a um adulto). Antes de terminar de 
queimar, tampe o frasco com o papel alumínio. Tenha muito cuidado porque 
o copo vai estar quente. 
Observe que o copo ficou cinza e há fumaça dentro do copo. 

Explicação: 
O papel queimado representa os carros, indústrias, chaminés, incêndios ou 
os combustíveis que são queimados na Terra. 
O ar cinza e a fumaça dentro do copo representam a poluição causada 
pelos gases que são liberados na atmosfera provenientes de atividades 
humanas. 
É muito importante proteger nossa atmosfera porque essas partículas 
poluentes se dissolvem na chuva e caem no solo, rios e mares de nosso 
planeta. 

Conclusão: 
Escreva sua resposta de acordo com o que aprendemos. 

O que podemos fazer para não poluir o ar e a atmosfera?
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Experiência 2: Observe seu meio ambiente

Materiais: 
• Cartolina branca quadrada de 10 x10
• Barbante ou pedaço de lã. 
• Tampa de frasco ou tampas de garrafas
• Fita adesiva. 

Desenvolvimento: 
• Prenda as tampas na cartolina com a fita adesiva evitando que saiam 

do lugar. 
• Coloque o barbante nas extremidades superiores da cartolina para po-

der pendurá la.
• Pendure a cartolina na área externa de sua casa, protegida da chuva. 
• Observe durante uma semana. No 7º dia, tire as tampas e descreva o 

que aconteceu. 
• Você pode fazer uma ficha para ir registrando o que acontece a cada 

dois dias. 
Ficha de registro

dia  1

dia 2

dia 3

dia 4

dia 5

dia 6

dia 7

Atividade 3 EXPERIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS
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O que você acha que sujou a cartolina?

Por que acha que isso aconteceu? 

O que podemos fazer? 

Atividade 3 EXPERIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS



ECOSSISTEMAS RURAIS 
E URBANOS, SOMOS 
RESPONSÁVEIS3

Podemos dizer que, além dos tipos de ecossistemas que vimos antes, existe outra 
maneira de resumi-los e classificá-los:
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Ecossistemas naturais: cuja formação não 
depende da interferência humana, como la-
gos, desertos ou florestas.

Ecossistemas artificiais: o ser humano in-
terferiu em sua formação, como represas, 
jardins, hortas etc. 

Um ecossistema rural mantém grande parte 
das características de um ecossistema natural, 
porque se desenvolve dentro dele, mas tam-
bém é adaptado e modificado pelo ser humano 
para poder ser habitado. Os povoados e al-
deias se integraram num ecossistema natural, 
mas foram construídas casas, galinheiros ou 
hortas, seus moradores se dedicam ao setor 
primário, ou seja, à agricultura ou à pecuária, 
usam ferramentas e máquinas que têm pouco 
impacto no meio ambiente. A vida é mais tran-
quila e saudável, mas por outro lado, o acesso 
à tecnologia, serviços, educação e emprego 
são mais difíceis nesses lugares. 

Os ecossistemas rurais
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Os ecossistemas urbanos

Um ecossistema urbano é completamente afetado e modificado pela atividade do 
ser humano. Desenvolvem-se em grandes cidades, com edifícios e grandes con-
centrações de população. Os solos estão pavimentados e são utilizadas máquinas 
e tecnologias que exercem um grande impacto sobre o meio ambiente. 

A vida nas cidades é muito ativa e consome uma grande 
quantidade de recursos, gerando também uma grande 
quantidade de resíduos que precisam ser reciclados, 
reutilizados e reduzidos para que o meio ambiente não 
sofra graves consequências. 

A poluição está muito presente nos ecossistemas urba-
nos, por isso é necessário criar cidades sustentáveis 
que possam conviver com seu meio ambiente, respei-
tando todos os elementos de um ecossistema, tanto 
bióticos como abióticos. 
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Atmosférica

• Diminuir a poluição atmosférica.
• Usar transporte particular ou público não poluente.
• Controlar as emissões de gases industriais das fábricas.
• Aumentar as áreas verdes nos centros das cidades.
• Usar cores claras em pavimentos e fachadas.
• Evitar as emissões de calor dos sistemas de aquecimento ou de ar-

condicionado.

Para construir ecossistemas urbanos sustentáveis é preciso cumprir determinados 
objetivos e modificá-los. Estas são algumas propostas:

Hidrológica

• Guardar e reutilizar a água da chuva.
• Reciclar as águas residuais para uso apropriado.
• Melhorar a capacidade de infiltração da água de chuva nas cidades.
• Limitar a proliferação de poluentes nas águas residuais das casas.
• Reduzir o consumo de água potável. 
• Controlar a irrigação de áreas verdes.

Solo

• Reciclar os resíduos orgânicos (compostagem, biogás).
• Separar e reciclar os resíduos.
• Usar energias renováveis e não poluentes.
• Adaptar o desenho e as áreas urbanas às características do meio físico, 

como o tipo de solo.
• Cultivar hortas urbanas.
• Manter ruas e estradas limpas.



23

COMO FAZER
UMA HORTA URBANA  

Atividade 4

Materiais: 
• Potinhos de iogurte ou fundos de garrafas PET. 
• Sementes de diferentes plantas.
• Terra vegetal ou terra normal. 
• Um pouquinho de areia ou cascalho. 
• Um borrifador com água.  

FAZER UMA HORTA EM CASA OU NA ESCOLA: 
• Faça três ou quatro furinhos no fundo do potinho ou da garrafa, para 

escoar o excesso de água. 
• Cubra o fundo do copinho/garrafa com um pouco de areia.
• Coloque a terra sobre a areia sem encher todo o potinho/garrafa, 

deixando um espaço de dois ou três dedos na parte superior. 
• Espalhe as sementes sobre a superfície. Não coloque muitas. 
• Cubra as sementes com um pouco de terra. 
• Molhe as sementes usando o borrifador. 
• Pendure ou deixe-o no quintal, jardim ou na varanda ou dentro de casa, 

num lugar com luz ou onde bata sol. 

Precauções: 
• Pesquise na internet quais são os cuidados que a planta que você 

semeou precisa. 
• Cada semente deverá ser colocada num potinho diferente. 
• Não exponha diretamente ao sol durante todo o dia, para não ficar muito 

seca. 

A Floresta Amazônica, conhecida como o 
pulmão do mundo, é a área do planeta que 
fornece mais oxigênio e a que consome 
mais dióxido de carbono.

20% do oxigênio da Terra são produzidos 
lá, e por isso é muito importante preservar 
esta maravilhosa região.
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Atividade 5

Leia esta história

Volt, uma lâmpada inteligente
Volt é uma lâmpada, a mais inteligente de todo o bairro! Mas 
por que Volt é tão especial?
Esta é a história de nossa lâmpada preferida.

 Até outro dia, Volt era uma lâmpada comum que trabalhava iluminando 
a sala de estar de uma família: Sr. Gastador, Dona Gastadeira e seu filho 
Esbanjador.
 Todos os dias esta família fazia Volt trabalhar muito, já que ela passava 
praticamente todo o dia acesa.
 Deixavam as luzes acesas mesmo quando não estavam em casa.
 Não abriam as janelas para que entrasse a luz do sol e acendiam as luzes 
sem necessidade. Brincavam com a luz acesa e só apagavam para alguma 
brincadeira específica. A lista de coisas que faziam com as luzes acesas era 
enorme.
 Um dia, Volt, depois de um cansativo dia de trabalho, pensou:
 “Tenho que dar uma lição a esta família de inconscientes”
Sendo assim, Volt reuniu a família e disse:
 “Querida família, vou explicar tudo o que eu tenho que fazer cada vez 
que vocês acendem as luzes ou ligam qualquer aparelho elétrico, para 
entenderem como meu trabalho é difícil:
 Tenho que pegar meu carro ultrarrápido “o senhor corrente” e fazer uma 
longa viagem para trazer luz para esta casa. Tenho que atravessar montanhas 
e rios e depois voltar para cá. E tudo isso em apenas um segundo!!!
 Estou cansada, acho que vou me demitir”.
 Sr. Gastador, Dona Gastadeira e Esbanjador ficaram perplexos.
 O que fariam sem Volt? Ficariam sem luz para ler, brincar, ver televisão, 
tudo ficaria escuro.
 De repente, Esbanjador teve uma ideia:
 Acho que se Volt trabalhar menos, ela não terá que nos abandonar.
 Falaram com Volt, que ficou muito contente e decidiu aceitar a oferta.
 Desde então, todos vivem muito melhor e a família aprendeu que não é 
preciso manter as luzes acesas o tempo todo, para fazer tudo o que gostam.
Fim. 

MONTAR
UM TEATRINHO



Monte o teatrinho

Forme grupos de, no máximo, quatro alunos.

Construa os personagens em forma de marionetes ou bonecos com 
material reciclado. Cada um constrói um dos personagens da história 
em casa. 

Preparem um cenário simples com desenhos ou caixas de papelão 
para representar a casa da história e montem no pátio da escola. 

É possível escolher um narrador para contar a história e os personagens 
interpretarem os diálogos do texto original ou criar diálogos e fazer 
uma adaptação da história. 

Convidem um grupo de até dez alunos mais novos, das turmas de 
Educação Infantil, e coloquem cadeiras devidamente separadas para 
que se sentem para assistir à peça. 

A peça pode ser apresentada várias vezes durante o recreio ou 
quando os professores determinarem. 
Assim todo o mundo aprende!
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Atividade 5 MONTAR
UM TEATRINHO



Atividade 6

Agora todo o mundo usa 
máscara para se proteger 
da Covid 19. Muitas vezes as 
pessoas jogam as máscaras 
no chão ou não sabem como 
descartá-las quando estão 
sujas. 

Também usamos muitos 

OBSERVE SEU MEIO
AMBIENTE PARA PODER AGIR
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produtos de limpeza para eliminar o vírus e alguns são 
prejudiciais para o meio ambiente. 

Você já viu máscaras jogadas na rua? Quantos produtos de 
limpeza são usados para proteger sua casa do vírus?

VAMOS OBSERVAR
Durante uma semana, em seu trajeto de ida e volta para a escola, 
observe e escreva o que vê numa espécie de diário. 
Comente com sua família o que você observou. 

Averigue e pergunte para sua família: 
• A melhor forma de descartar a máscara usada sem poluir o meio 

ambiente. 

• A forma mais sustentável e ecológica para manter os lugares de 
sua escola e de sua casa limpos e higienizados.

• Como lavar as mãos corretamente sem gastar muita água.



EU E MINHA
COMUNIDADE CUIDAMOS 
DO MEIO AMBIENTE4
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Minha comunidade é meu próprio ecossistema, é o lugar onde vivo e me relaciono 
com minha família e amigos, assim como minha escola, o parque onde brinco, as 
lojas onde compro, as ruas por onde ando em meu bairro. A cultura e os costu-
mes também fazem parte do meio ambiente, porque as pessoas que o compõem 
se relacionam e convivem de acordo com essas características de diversidade. 

A diversidade do meio enriquece a vida dos que vivem nele. É importante 
manter o meio físico bonito e limpo, para que vivamos num meio ambiente 
saudável, mas, além disso, a convivência deve ser baseada no respeito e na 
colaboração para manter um ambiente agradável, onde todos possam apren-
der e viver em paz. 

Para proteger nosso ecossistema podemos realizar ações em casa e na escola. 
Estas ações poderão ajudar a melhorar e proteger nosso meio ambiente mais 
próximo, mas também poderão contribuir para cuidar de outros ecossistemas 
que não sabemos se existem ou não conhecemos e que são afetados pelo que 
fazemos.



Em casa

• Reduza, reutilize e recicle o que você usa em casa. 

• Aproveite a água sem desperdiçá-la. 

• Economize energia e apague as luzes quando seu uso não for necessário.

• Utilize a máquina de lavar de forma responsável, sempre com a carga 

completa. 

• Use produtos de limpeza não poluentes. 

• Nunca jogue o óleo usado pelo ralo.

• Reduza o uso do ar-condicionado e do aquecimento. 

Na escola

• Reduza, reutilize e recicle os materiais que você usa em sala de aula. 

• Para ir à escola, prefira usar um meio de transporte não poluente, como a 

bicicleta ou ir andado. 

• Faça uma horta ou jardim na escola. 

• Reduza o lixo, limpe e recicle tudo o que puder quando se fizer uma festa. 

• Reduza o consumo de luz e água.

• Prefira brincar ao ar livre e cuidar da natureza. 

• Evite o uso de plástico no recreio ou use brinquedos feitos com material 

reciclado.

escola
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Atividade 7

Onde você guarda sua máscara quando não está em casa e precisa 
tirá-la um momento para comer ou escovar os dentes?

Você pode fazer seu próprio porta-máscara

Materiais:
 - Uma caixa de papelão de cereais ou de biscoito
 - Tinta ou hidrocor colorido
 - Cordão, barbante ou elástico
 - Cola 
 - Tesoura

Elaboração:
• Corte a caixa pelas pontas ou descole as partes coladas para 

transformá-la numa única peça.

FAÇA UM PORTA-MÁSCARA 
COM PAPELÃO RECICLADO

	

• Decore um dos lados 
e no verso desenhe o 
modelo sugerido.

• Recorte o modelo e 
dobre as abas.

• Cole as abas como se 
fosse para fazer um 
envelope. 

• Nos pontos marcados 
cole um botão de 
papelão por fora e 
coloque um cordão, 
barbante ou elástico. 

• Personalize seu porta-
máscara com lápis de 
cor, tinta, adesivos ou 
com o que quiser. 

Modelo sugerido
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Atividade 8

Vamos fazer uma campanha de conscientização sobre os 
ecossistemas sustentáveis e a preservação de nosso planeta. 

Cartazes

Cada um de nós fará um cartaz, e no final juntaremos todos para 
incentivar outros colegas da escola a preservar os ecossistemas de 
nosso planeta. 

Os cartazes podem conter algumas recomendações para cuidar do 
meio ambiente, mensagens ou rimas sobre as espécies em perigo de 
extinção ou maneiras de reduzir a poluição. 

Tente utilizar material reciclado para fazer seu cartaz. 

CAMPANHA SUSTENTÁVEL
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Atividade 9 UMA MÚSICA, UM PLANETA

Faremos um vídeo para promover nossas mensagens.

Escolham juntos uma música animada sobre a natureza ou sobre o 
meio ambiente. 

Dividam as frases da música para que cada um cante um pedacinho.
 
Grave um vídeo seu cantando um pedacinho da música e mostrando 
o cartaz que fez na atividade anterior. 

Junto com seus colegas, coloque todas as gravações juntas para 
fazer um único vídeo. 



JUNTOS PODEMOS
CONSTRUIR ECOSSISTEMAS 
SUSTENTÁVEIS5
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Para construirmos ecossistemas sustentáveis, precisamos usar nossos recursos 
de forma responsável e eficiente, ou seja, imitar a natureza o melhor possível 
e conseguir gerar pouco desperdício, reciclando e reutilizando tudo aquilo que 
não puder ser reduzido ou eliminado. 

eco

eco

É importante que a Terra possa se 
renovar, limpar e conservar para 
continuar proporcionando aos se-
res vivos os recursos necessários 
para habitá-la. Somos responsáveis 
por cuidar de nosso meio ambien-
te para que através de pequenas 
ações preservemos nosso planeta 
e os recursos existentes sejam su-
ficientes para atender as necessi-
dades de todos os seres vivos.

O desenvolvimento sustentável 
é possível se nos unirmos e co-
laborarmos para cuidarmos uns 
dos outros. 
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Atividade 10 ECONOTÍCIAS SUSTENTÁVEIS
Vamos criar um noticiário positivo. Durante a pandemia, foram 
publicadas notícias muito boas sobre circunstâncias que ajudaram o 
meio ambiente a descansar da atividade dos seres humanos.

• Procure notícias positivas sobre a pandemia, o meio ambiente ou 
qualquer notícia positiva sobre sua preservação.

• Escreva uma breve reportagem para ler em sala de aula, e inclua 
alguma foto, imagem ou faça um desenho. 

• Grave sua reportagem num vídeo com uma duração máxima de 
três minutos. Podem fazer uma chamada de vídeo de casa, com o 
computador ou celular, para que cada um tenha oportunidade de 
contar sua notícia. 

• Escolham um colega para fazer o papel de apresentador e ir 
passando a palavra para cada repórter contar sua notícia ou o 
apresentador poderá ser seu professor ou professora. 

• Se for possível, grave a chamada de vídeo e envie para sua família. 

As áreas úmidas têm uma 
grande capacidade para 
absorver carbono, podem 

armazenar 50 vezes mais carbono do que as florestas tropicais, 
ajudando a manter fora da atmosfera o gás que absorve o calor 
que contribui para as mudanças climáticas. Filtram os resíduos da 
natureza, que são enterrados pela água e sedimentos, retendo os 
detritos naturais.



PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO

Você já aprendeu muitas coisas realizando as atividades deste caderno. Agora 
devemos usar nossa criatividade e imaginação para fazermos algo todos 
juntos. 

Aproveite tudo o que aprendeu sobre como podemos construir um meio 
ambiente mais sustentável e conte para sua família, amigos e colegas. 

Para participar no concurso, desenvolva um projeto que contribua para tornar 
seu meio ambiente mais sustentável. Pense nas diferentes ações que vimos 
neste caderno de atividades, como fazer hortas ecológicas, campanhas de 
reciclagem, brigadas de limpeza, alimentador de pássaros para o jardim, 
compostagem, etc. 

Depois faça um vídeo de até cinco minutos para apresentar o projeto e 
explicar como colocá-lo em prática.

Quando estiver pronto, mande-o para os organizadores com a ajuda de seus 
professores.

Participe, crie e divirta-se!



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.



www.facebook.com/AlrededordeIberoamerica  


