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REGULAMENTO DO CONCURSO IN-
TERNACIONAL “PARA UMA ECONOMIA 
CIRCULAR”, PROMOVIDO PELA “PRO-
ACTIVA MEDIO AMBIENTE”, FILIAL DE 
VEOLIA, E DA OEI. 

Fica previamente estabelecido o seguinte: 

ARTIGO I

A “Proactiva Medio Ambiente”, (doravante 
“PROACTIVA”) e a Organização dos Estados 
Ibero-americanos para a Educação a Ciência e 
a Cultura (doravante “OEI”) propõem a reali-
zação de um Concurso (doravante “O Concur-
so”) denominado “Para uma economia circu-
lar”, voltado para crianças com 10 e 11 anos de 
idade. O propósito deste Concurso é sensibilizar 
e conscientizar a comunidade educativa sobre a 
importância do desenvolvimento sustentável e 
da proteção do meio ambiente por meio da eco-
nomia circular. 
Tal Concurso será em nível Ibero-americano, 
organizado em 8 países da região.

ARTIGO II

Nesse contexto, as diferentes classes das es-
colas selecionadas (doravante “A Escola”) po-
derão participar no Concurso, realizando duas 
atividades centrais: 
- Como primeira atividade de participação no
Concurso, cada criança deverá redigir um con-
to (doravante “O Conto”), na primeira pessoa
(como protagonista), que deverá ter relação
com um dos três temas propostos a seguir:
cuidado da água ou tratamento de resíduos ou
energia limpa.
Algumas orientações:
Para tratar o tema de Cuidado da água, respon-
der por meio do relato à pergunta: por que é im-
portante para o planeta cuidar da água e como
conseguí-lo?
Em relação ao tema Tratamento de resíduos,
utilizando-se do que descobriu por meio do
Conto, respondendo à pergunta: quais são as
melhores formas de tratar os resíduos de forma
a evitar ou reduzir a contaminação?
E, finalmente, ao abordar o tema Energia limpa,
relatar quais são os tipos de energia que mel-
hor abastecem o ser humano e não danificam o
meio ambiente?
- Como complementação, deverá realizar um
desenho (doravante “O Desenho”) que  ilustre o
Conto, representando a si mesmo/a no desenho e
aquilo que foi relatado no Conto.  O desenho de-
verá ocupar toda uma folha tamanho A3 e conter
a maior quantidade de detalhes possíveis.

ARTIGO III

O Concurso está concebido com base nos prin-
cípios da justiça e da igualdade entre todos os 
participantes.

Assim sendo, fica definido o seguinte:

ARTIGO IV
A Escola aceita participar no Concurso Ibero-
americano relacionado à promoção da econo-
mia circular e à proteção do meio ambiente, 
proposto pela PROACTIVA e pela OEI.

ARTIGO V

O objetivo deste Concurso é, por meio de uma 
reflexão coletiva coordenada em sala de aula 
pelos professores e sob sua total responsabili-
dade, sensibilizar as crianças com relação: aos 
ciclos naturais do planeta, ao impacto das ações 
do ser humano nestes processos naturais, à im-
portância da utilização responsável dos recur-
sos naturais disponíveis na Terra, e o fomento 
ao desenvolvimento sustentável da socieda-
de por meio do conhecimento e da promoção 
das melhores formas de reduzir o impacto do 
desenvolvimento coletivo sobre o planeta. Os 
professores poderão contar com o apoio do ma-
terial pedagógico que a PROACTIVA e a OEI 
fornecerão às escolas que manifestem seu inte-
resse em recebê-lo.

ARTIGO VI

Com esse fim, as escolas participantes rece-
berão da PROACTIVA e da OEI o material pe-
dagógico de apoio: 
• Um livro de Conto, que contém atividades.
• Um Guia Docente ,  de or ientação aos
professores.

• Cinco posters ilustrativos

ARTIGO VII

O regulamento deste Concurso está acessível 
e à disposição dos participantes nas páginas de 
internet das Prefeituras das cidades participan-
tes, da OEI, bem como nos escritórios da OEI e 
nas delegações da Veolia na América Latina. 

ARTIGO VIII

As escolas participantes estão convidadas a en-
caminhar seu Projeto à delegação de Proactiva 
em seu país, sendo indispensável o carimbo/
selo dos correios ou a data de recepção.

ARTIGO IX

Um Júri nacional, composto por autoridades lo-
cais e um representante da PROACTIVA e da 
OEI, se encarregará de selecionar um trabalho 
ganhador composto por “O Conto” e o respec-
tivo “O Desenho”.

ARTIGO X

O/A aluno/a ganhador/a receberá como prêmio 
uma viagem ao Peru, acompanhado/a de seu/ua 

professor/a, onde participará de um itinerário 
turístico de interesse educativo. Ademais, a Es-
cola da qual provenha o/a aluno/a ganhador/a 
receberá também um prêmio, a Sr determinado 
em cada um dos países participantes. A reali-
zação de um evento de premiação fica sujeito 
a confirmação por parte de PROACTIVA e da 
OEI. 

ARTIGO XI

A PROACTIVA e a OEI se comprometem ex-
pressamente a não ceder a terceiros os dados 
dos estabelecimentos de ensino, dos docentes e 
dos alunos que participarem do Concurso.

ARTIGO XII

A Escola se compromete a tomar todas as medi-
das necessárias para que os alunos que venham 
a participar do Concurso estejam devidamente 
autorizados pelos seus pais/responsáveis a fazê-
lo, bem como a ser fotografados e/ou filmados 
em reportagens que poderão ser utilizados pela 
PROACTIVA e pela OEI para fins promocio-
nais, comerciais ou publicitários. A esse respei-
to deverão entregar à PROACTIVA e à OEI as 
autorizações de uso de direito de imagens de 
todos os alunos participantes, devidamente as-
sinadas pelos seus pais ou responsáveis.
Será de exclusiva responsabilidade da Escola 
e/ou dos representantes dos alunos a obtenção 
de documentos, vistos, permissões para viagem 
internacional de menor de idade – a favor de 
um maior de idade acompanhante - e de qual-
quer outra documentação necessária para sair 
do país de procedência e ingressar no Peru.

ARTIGO XIII

“O Conto” e “O Desenho” são de propriedade 
de PROACTIVA e da OEI. Nesse sentido, PRO-
ACTIVA e OEI reservam-se todos os direitos 
de reprodução, de representação e de adaptação 
para todo o mundo, para qualquer destino e, 
especialmente, com fins promocionais, comer-
ciais ou publicitários, em todos os meios (e, 
especialmente, papel, digital, ou audiovisual) 
e/ou formas de comunicação, qualquer que seja 
a tecnologia, conhecida ou desconhecida até 
a data, e especialmente, informática e audio-
visual, com a mesma duração dos direitos de 
autor relativos ao Conto e ao Desenho, segundo 
as disposições internacionais ou dos convênios 
vigentes. O Conto e o Desenho serão mencio-
nados como realizados pelo aluno e pela Escola 
que encaminhou seu trabalho.

ARTIGO XIV

O presente Regulamento atende a legislação vi-
gente. A participação no Concurso “Para uma 
economia circular” implica na aceitação de seu 
texto completo, sem reservas. 
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Apresentação

 A educação ambiental é uma base fundamental para a educação de crianças e 
adolescentes. É uma contribuição essencial para ações, valores e conscientizações sobre 
o cuidado com o meio ambiente, servindo para que o considerem como fonte de vida. 
Além disso, essa educação ensinará as gerações futuras a cuidar do meio ambiente, res-
peitando-o e aproveitando-o ao máximo.

 O guia do professor pretende apoiar o trabalho dos professores que orientarão 
seus alunos nas atividades que encontrarão na leitura do conto O dia em que os meni-
nos e meninas do mundo aprenderam a cuidar da Mãe Terra. Neste documento, poderão 
encontrar os principais objetivos das atividades propostas, assim como sugestões me-
todológicas para trabalhar as atividades de forma mais simples. Além disso, para orga-
nizar as atividades, é proposto um tempo aproximado de realização, juntamente com 
recomendações sobre a forma de avaliação dos alunos, permitindo adequar as ações a 
serem realizadas.

 Como complemento, foram acrescentados alguns links de internet que contém in-
formações relacionadas ao assunto abordado e que poderão ser aproveitados para am-
pliar as atividades ou para relacioná-las com outros assuntos de interesse educacional.

 Para aproveitar a história da melhor forma possível, é importante incentivar os 
alunos a lerem o conto tanto em suas casas com as famílias, como em sala de aula 
junto com seus colegas. Através dele, pretende-se avançar na história contada, ao mes-
mo tempo em que os assuntos educacionais relacionados serão expandidos juntamente 
com outros professores nas diferentes matérias.

Faixa etária recomendada

O conteúdo e as atividades são destinados a meninos e meninas de 10 a 11 anos de ida-
de, correspondendo aos 4º, 5º e 6º anos do ensino fundamental.

Áreas curriculares de trabalho

Ciências naturais, Ciências sociais, Linguagem e comunicação, Artes plásticas e manuais.

Áreas transversais de trabalho

Educação cívica e/ou cidadã, Educação ética/de valores e Educação ambiental.

Objetivos gerais

• Descobrir a natureza e seus ciclos como parte da vida do ser humano.
• Favorecer o desenvolvimento da capacidade de observação.
• Contribuir para o desenvolvimento da formação de conceitos através de associação de ideias.
• Desenvolver a capacidade de trabalho em equipe.
• Incentivar a criatividade.
• Fazer experiências com processos realizados pela natureza.
• Ouvir e valorizar diferentes pontos de vista.
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Tema I. Ciclos naturais da Terra

 A compreensão dos ecossistemas é muito útil para entender o funcionamento da 
natureza. A vida do ser humano se desenvolve em estreita relação com os ecossistemas 
naturais da Terra. Os ecossistemas são sistemas complexos de interações que são reali-
zadas entre os seres vivos e o meio que os rodeia.

 A organização da natureza em níveis superiores ao dos organismos microscópi-
cos interessa à ecologia. Os seres vivos se organizam em populações estruturadas em 
comunidades. O conceito de ecossistema ainda é mais amplo que o de comunidade, 
pois, um ecossistema inclui, além da comunidade, o ambiente não vivo, com todas as 
características de clima, temperatura, substâncias químicas presentes, condições geo-
lógicas, etc.

 Alguns elementos ou compostos como a água, o carbono, o oxigênio e o nitro-
gênio são indispensáveis para que os seres possam viver e realizar ciclos naturais nos 
ecossistemas.

 É recomendável que assistam ao vídeo complementar como meio de motivação 
para os alunos.

Recursos web

Vídeo complementar sobre a formação da Terra até hoje

https://www.youtube.com/watch?v=PsJs9HrqMG8

Importância da água

http://www.tareasya.mx/tareasya/primaria/tercer-grado/ciencias-naturales/364_impor-
tancia-del-agua

Ciclo da água

http://www.explora.cl/descubre/articulos-de-ciencia/naturaleza-articulos/agua-articu-
los/1690-descubre-articulos-de-ciencia-naturaleza-agua

Ecossistema

http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Ecosistema.htm

 A compreensão dos ecossistemas é muito útil para entender o funcionamento da 
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Actividade 1.  A água

Objetivos

• Observar as condições das fontes de água do ambiente mais próximo.
• Valorizar a importância da água como um recurso de uso cotidiano na vida do ser humano.
• Conscientizar os alunos sobre a poluição da água.
• Incentivar a observação e a consciência sobre o ambiente.

Descrição

Realizar diferentes atividades em relação à observação da água no ambiente e sua importância 
cotidiana.

Proposta metodológica

É recomendável que os alunos tenham uma caderneta ou caderno desde o início das ativida-
des.

Os alunos farão desenhos ou tirarão fotos de fontes de água disponíveis em seu ambiente de 
forma individual, em diferentes folhas brancas ou cartolinas, que possam ser então utilizadas 
para desenvolver uma atividade em grupo.

Posteriormente, farão uma descrição na caderneta sobre suas observações e, em seguida, acres-
centarão as atividades que realizam diariamente utilizando água.
 
É recomendável dedicar alguns minutos de uma aula para comentar as observações sobre as 
fontes de água que foram vistas e as condições em que se encontram, assim como as ativida-
des diárias em que utilizamos a água. Aproveitar para incentivar o cuidado e a responsabilidade 
quanto ao uso da água na vida cotidiana.

Para realizar esta atividade, é aconselhável recolher todas as imagens que tenham sido pro-
duzidas pelos alunos. Estas imagens servirão para uma atividade em grupo com o objetivo de 
mostrar as ações humanas que poluem a água e sugestões para evitar tal poluição. O projeto 
deverá ser explicativo, apresentando informações simples e que sejam visualmente atraentes 
para todas as pessoas que se aproximarem para vê-las.

A ideia fundamental é atingir os objetivos principais propostos para os alunos e, além disso, 
transmitir o que foi aprendido a outros alunos da escola.

Tempo da atividade

• Uma aula para revisar as imagens que conseguiram coletar e comentá-las.
• Uma aula para desenvolver a atividade em grupo com as informações coletadas e as sugestões.

Avaliação

A avaliação das atividades será realizada através do nível de participação dos alunos na atividade 
proposta. A proposta é registrar os dados relevantes e as observações sobre as dificuldades ou 
facilidades para realizar tais atividades no caderno de relatos.
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Actividade 2.  Flor que muda de cor   

Objetivos

• Observar o processo de absorção de uma planta.
• Incentivar a curiosidade pelos processos ecossistêmicos na natureza.
• Colocar em prática a sequência de instruções para chegar a um resultado.
• Favorecer o desenvolvimento da expressão oral e escrita.

Descrição

Preparar e realizar um experimento com o objetivo de conseguir mudar a cor de uma planta 
através da absorção da água.

Proposta metodológica

O experimento deve ser desenvolvido individualmente. Entretanto, é possível propor aos alunos 
que levem para a escola todos os materiais para sua realização durante a aula. Desta forma, po-
derão contar com a ajuda de seus professores e com a interação entre colegas, o que enriquece 
a atividade. Além disso, os alunos que não tiverem algum dos materiais (por falta de recursos) 
poderão realizá-lo junto com outro colega que compartilhe seu material.

É recomendável juntar as mesas para formar uma grande área de trabalho que possa ser coberta 
para proteger as mesas dos corantes alimentícios.

Cada aluno terá um lugar na mesa grande com os materiais disponíveis. É recomendável que 
usem algum tipo de proteção para a roupa.

É aconselhável que, para cortar o caule da planta, a faca seja utilizada pelos pequenos grupos 
sob a supervisão do professor. Quando um grupo terminar, entregará a faca ao professor para 
que o próximo grupo possa usá-la, até que toda a turma a tenha utilizado.

É recomendável que os experimentos incluam os nomes dos alunos e fi quem em um lugar espe-
cífi co na sala de aula para serem observados.

Depois de pelo menos três dias, a proposta é comentar o que aconteceu com o experimento 
em sala de aula. Peçam que os alunos expliquem individualmente o que observaram e por 
que isso aconteceu. Depois, podem complementar com as informações pesquisadas sobre a 
fotossíntese.

Tempo da atividade

• Uma aula para realizar o experimento em sala.
• Uma aula para comentar o que aconteceu durante o processo e revisar as informações
  coletadas.

Avaliação

A explicação do experimento pelos alunos também será observada e registrada para constatar o 
nível de compreensão do processo observado.

Experimento 
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Actividade 3.  Observem e preencham o esquema

Objetivos

• Incorporar os conceitos do ciclo do carbono e do oxigênio presentes na natureza.
• Incentivar o interesse em conhecer os ciclos naturais da Terra.

Descrição

Relembrar os conceitos e o processo realizado pela natureza através dos ciclos do carbono e do 
oxigênio.

Proposta metodológica

Através do esquema, incorporem de forma individual as diferentes descrições dos processos do 
ciclo do carbono e do oxigênio abordados a partir do conto.
 
Para isso, é recomendável reler em grupo o capítulo do conto que relata o processo e acom-
panhar os alunos para que incorporem a compreensão dos ciclos e consigam desenvolver sua 
própria explicação.

A proposta é que, após a conclusão da atividade, os alunos elaborem um esquema similar ao 
que aparece no livro e o preencham juntamente com toda a turma com o objetivo de consolidar 
o aprendizado.

Tempo da atividade

• Uma aula para reler o capítulo do assunto a ser trabalhado. Dar espaço, dentro da mesma aula, 
   para a refl exão pessoal dos alunos e para que preencham o esquema.
• Uma parte de uma aula para elaborar o esquema em grupo.

Avaliação

A avaliação da atividade poderá ser realizada levando em conta a elaboração do esquema e das 
descrições relatadas pelos alunos durante a atividade em grupo.

As plantas 
absorvem 
dióxido de 
carbono

1.

As plantas 
produzem 
compostos 
de carbono

2.

As plantas 
liberam o 
oxigênio que 
é utilizado na 
respiração

3.

Ao comer as 
plantas, os animais 
absorvem compos-
tos de carbono

4.

Os decomposi-
tores produzem 
dióxido de car-
bono

5.

Os processos 
industriais e as 
erupções vulcânicas 
também liberam 
compostos de 
carbono na 
atmosfera

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

9



Actividade 4.  Enigmas coletivos

Objetivos

• Desenvolver a capacidade de associação entre conceitos da natureza.
• Incentivar a observação de diversas características dos elementos da natureza.
• Favorecer o desenvolvimento da criatividade e da expressão verbal.

Descrição

Descobrir as respostas para os enigmas propostos pelos grupos e elaborar um enigma próprio 
a partir do conto.

Proposta metodológica

É recomendável orientar os alunos na formação dos grupos destinados a decifrar os enigmas.

A proposta é elaborar cartões com os enigmas escritos, sem as respostas, que serão divididos 
nos diferentes grupos. É importante debater as possíveis respostas dentro dos grupos e chegar 
a um acordo para entregar as respostas que serão apresentadas à turma.

É aconselhável que cada grupo escolha um assunto ou um elemento para criar, a partir de suas 
características, um enigma próprio relacionado ao conto.
 
As respostas para cada enigma são as seguintes:

Grupo 1

1. Planta bonita com uma flor que gira e gira procurando o sol. 
Resposta: Girassol

2. O que é, o que é? Está há anos na beira mar e ainda não sabe nadar.
Resposta: Areia

3. Não te deixa ver o sol, não te deixa ver a lua, e se ela está no céu você não vê coisa
alguma.
Resposta: Nuvens ou neblina

Grupo 2

1. Adivinhem quem sou. Quanto mais lavo, mais suja estou.
Resposta: Água

2. Os rios em mim morrem e os barcos aqui navegam. Muito curto é meu nome, com três 
letras só.
Resposta: Mar

3. Como um peão, em torno do sol vou rodopiando, e mesmo sem motor, fico girando e girando.
Resposta: a Terra
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Grupo 3

1. Forneço um calorzinho, sou bem redondinho, apareço rapidinho, e à tarde fico escondidinho.
Resposta: Sol

2. O que é, o que é?, Que te bate no rosto, mas que não pode ser visto.
Resposta: Vento

3. Fiquei igual fumaça, depois virei líquido corrente e, por fim, fria, sólida e transparente.
Resposta: Água em 3 estados (gasosa, líquida, sólida)

Grupo 4

1. Minhas cores são tão brilhantes que alegram o céu em um instante.
Resposta: Arco-íris

2. Voa sem asas, assobia sem boca, chicoteia sem mãos e vê-lo ou tocá-lo você não consegue não.
Resposta: Vento

3. Sou duro e muito gelado. Se me tocarem, fico ruborizado e, rapidinho deixo tudo
molhado. Quem sou ?
Resposta: Gelo

Grupo 5

1. Saímos quando anoitece e vamos embora quando canta o galo. Há quem diga que nos
vê quando alguém pisa em seu calo.
Resposta: Estrelas

2. Quem é que bebe pelo pé?
Resposta: Árvore

3. Deixo os campos verdes e, mesmo vindo do céu, chego rapidinho ao chão.
Resposta: Chuva

Ao final da atividade, é recomendável compartilhar todos os enigmas, sorteando-os e tentando 
descobrir a resposta com toda a turma. Os grupos responsáveis por cada enigma poderão orien-
tar as respostas propostas aos colegas conforme forem surgindo.

Tempo da atividade

• Uma aula para decifrar e criar enigmas.
   A primeira parte da aula deverá ser destinada a organizar os grupos e decifrar os enigmas.
   Destinar a segunda parte da aula para elaborar o próprio enigma.
• Uma parte da aula para decifrar em grupo os enigmas elaborados.

Avaliação

A atividade poderá ser avaliada pelo nível de participação nos grupos, das diferentes respostas 
dadas e da elaboração do enigma de cada um deles. As respostas e as histórias relevantes serão 
anotadas durante a realização da atividade.
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Tema II. Fonte de vida

 A água é o recurso natural mais importante da Terra. De toda a água existente, 
aproximadamente 97,5% estão nos mares e oceanos. A água doce disponível representa, 
por tanto, apenas 2,5%.

 Atender uma demanda de água contínua e cada vez maior requer esforços para 
compensar a variação natural e melhorar a qualidade e a quantidade da água doce dis-
ponível.

 Algumas das formas de conseguir isso são: Captação de água de chuva, Recarga 
de aquíferos, Reservatórios, Reutilização de águas servidas ou Dessalinização de águas 
salgadas ou salobras.

 A água doce é obtida pelo ser humano a partir dos rios, e retorna a eles pelas chu-
vas. Porém, se mais água for extraída do que retornada, este recurso se esgotará. Uma 
forma de cuidar da água é controlar a forma de utilizá-la em nossas casas e indústrias.

Recursos web

A água como recurso

http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2008/12/05/108740

Tratamento de águas residuais

http://www.mejoramientoambiental.com/educacion-ambiental/que-es-un-sistema-de-
tratamiento-de-aguas-residuales.html

O ciclo da água

http://www.profesorenlinea.cl/fi sica/aguaciclodel.htm

 A água é o recurso natural mais importante da Terra. De toda a água existente, 
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Actividade 1.  Destilação da água

Objetivos

• Reproduzir um processo natural da Terra através de um experimento.
• Desenvolver a capacidade de observação e análise de um acontecimento.
• Favorecer o desenvolvimento da organização de elementos concretos através de instruções.

Descrição

Realizar um experimento de destilação de água e tentar explicar o fenômeno observado.

Proposta metodológica

A proposta é motivar os alunos a realizar o experimento de forma individual em casa e a compar-
tilhar as observações em sala de aula, comparando-as com as dos colegas.

É recomendável realizar o experimento com todos os alunos da turma juntamente com o profes-
sor e fazer a observação dos resultados obtidos no dia seguinte.

É aconselhável que o professor divida as diferentes tarefas para a realização do experimento 
entre os alunos. Por exemplo, pegar os diferentes materiais, organizar os elementos na mesa de 
trabalho, tirar fotos ou fazer desenhos e preparar um papel almaço com as respostas dos cole-
gas.
 
É recomendável debater as respostas das perguntas propostas durante a aula e orientar os alu-
nos explicando o processo de forma conjunta, colocando-as por escrito em um papel almaço, 
que poderá ser colado na parede da sala.

Tempo da atividade

• Uma aula completa para realizar o experimento.
• Uma aula para compartilhar as observações e preparar o papel almaço.

Avaliação

A avaliação será realizada através das respostas às perguntas propostas e da preparação do 
papel almaço com a explicação do experimento e com os desenhos e imagens produzidos pelos 
alunos. A atividade será registrada com as respostas e/ou histórias mais relevantes contadas 
durante a aula.

Experimento 
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Actividade 2.  Vejam este esquema do ciclo da água

Objetivos

• Compreender o processo desenvolvido pelo ciclo da água.
• Favorecer o desenvolvimento da expressão verbal.

Descrição

Observar um esquema com um exemplo do ciclo da água e elaborar um esquema próprio expli-
cando o processo com suas próprias palavras.

Proposta metodológica

A proposta é que cada aluno elabore um esquema individualmente.

É recomendável organizar pequenos grupos para explicar os esquemas aos outros colegas e 
motivá-los a explicar o ciclo da água para familiares e amigos em casa.

É recomendável passar em cada grupo para escutar a explicação dos alunos sobre os esque-
mas.

É importante destacar que as informações sobre do ciclo da água devem ser divulgadas e expli-
cadas para o maior número possível de pessoas ao seu redor.

Tempo da atividade

• Uma aula para compartilhar a explicação em grupo dos esquemas elaborados pelos 
  alunos.

Avaliação

A atividade será avaliada através dos esquemas elaborados e da explicação verbal dos alunos. 
O procedimento da atividade poderá ser registrado identifi cando o nível de participação dos 
alunos.
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Actividade 3.  Poesia sobre a água

Objetivos

• Incentivar o gosto pela poesia.
• Contribuir para o desenvolvimento da criatividade.
• Descobrir qualidades da água através da poesia.
• Conscientizar sobre a relação cotidiana entre a água e o ser humano.

Descrição

Ler a poesia sobre a água e criar novas rimas a partir de alguns versos. 

Proposta metodológica

Com o objetivo de motivar os alunos, é recomendável assistir ao vídeo da poesia composta e 
musicalizada por Joan Manuel Serrat no link a seguir:

https://www.youtube.com/watch?v=gHaANGaQEyI

É recomendável ler a poesia juntamente com toda a turma. Em seguida, formar grupos peque-
nos, de dois ou três alunos, para criar rimas divertidas. Não haverá um número máximo de ri-
mas. Entretanto, deverá haver um mínimo de três rimas por grupo.

A proposta é que os alunos possam escolher no mínimo três versos dos seis propostos para ela-
borar as rimas, ainda que o ideal seja utilizar todos os versos propostos.

Para a elaboração dos cartões com as rimas, é recomendável estimular a criatividade no momen-
to de decorá-los e colori-los, motivando os alunos a deixá-los atraentes para que sejam lidos por 
quem recebê-los.

A intenção é elaborar vários cartões de uma mesma rima, para divulgá-la para o maior número 
possível de pessoas.
 
O objetivo é distribuir os cartões, ao final da jornada escolar, entre os pais e familiares que bus-
cam as crianças na escola.

Tempo da atividade

• Uma aula para ler a poesia e criar as rimas.
• Uma aula para elaborar os cartões que serão distribuídos ao final da jornada escolar.

Avaliação

A criação de rimas a partir dos versos será avaliada através da observação do nível de participação 
e interesse dos alunos e do grau de relação das rimas com o assunto abordado na história.
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Actividade 4.  Mensagens para o mundo

Objetivos

• Elaborar propostas para o cuidado com o meio ambiente através de mensagens.
• Valorizar as propostas de outros colegas.
• Coordenar as atividades para atingir um objetivo comum.
• Desenvolver a criatividade inventando pistas que orientem os colegas.

Descrição

Elaborar mensagens com propostas para o cuidado com o meio ambiente, e então escondê-las 
como um tesouro, criando pistas para que outros colegas as encontrem.

Proposta metodológica

É recomendável orientar os alunos na formação dos grupos. Cada grupo de alunos elaborará 
em conjunto as propostas de cuidado com o meio ambiente em forma de mensagem, de acordo 
com os assuntos propostos:
   - A importância da água e como cuidar dela.
   - Como podemos evitar o aquecimento do planeta.
   - O que podemos fazer para cuidar dos parques naturais e das áreas verdes de nosso ambiente.

É recomendável que as mensagens sejam escritas em papeis enrolados como pergaminhos ou 
em tiras largas de papel com o objetivo de torná-los mais atraentes e fáceis de esconder. Por 
exemplo:

Depois que os alunos elaborarem as pistas, deverão escolher os lugares onde as mensagens 
serão escondidas.

A proposta é que cada grupo esconda as mensagens com as pistas em um setor da escola. Estas 
mensagens deverão ser colocadas em envelopes antes de serem escondidas. Como exemplo:

É importante alternar as buscas entre os diferentes grupos.
Depois de todas as mensagens serem encontradas, o conteúdo deve ser compartilhado, debati-
do e discutido com toda a turma.
Para fi nalizar, as mensagens serão colocadas no quadro ou no mural da escola.

Tempo da atividade
 
• Uma aula para formar os grupos e elaborar as mensagens e as pistas.
• A primeira parte de uma aula para esconder as mensagens e pistas, trocá-las e encontrá-las.
• A segunda parte de uma aula para compartilhar e debater as mensagens e divulgá-las.

Avaliação

A atividade poderá ser avaliada pela participação e interesse demostrado, além do nível de com-
preensão do assunto exposto na redação das mensagens. Os acontecimentos mais relevantes 
durante a realização da atividade proposta serão registrados na caderneta de relatos.

Depois que os alunos elaborarem as pistas, deverão escolher os lugares onde as mensagens 

Ao proteger a água, você protege a vida. Cuide da água!

Voltem três passos e 
virem à direita.

Caminhem três passos a 
partir da porta.

Sigam a fl echa verde.

16



 A poluição é uma alteração negativa do estado natural do meio ambiente, habi-
tualmente gerada como consequência da atividade humana, produzindo um impacto 
ambiental. É classifi cada de acordo com a fonte poluidora. Os resíduos sólidos domés-
ticos geram grandes quantidades de dejetos (orgânicos 30%, papel 25%, plásticos 7%, 
vidro 8%, têxteis 10%, minerais 10% e metais 10%). Por isso, é importante compatibilizar 
o desenvolvimento econômico e social com a proteção da natureza.

A elaboração de produtos duradouros e menos descartáveis é uma ação de vital impor-
tância para a diminuição da produção de resíduos e para a gestão adequada e respon-
sável.

Recursos web

Vídeo complementar de motivação sobre a poluição

https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY

Tipos de poluição, explicação para crianças

http://www.tudiscoverykids.com/padres/articulos/que-tengo-que-ver-yo-con-la-contami-
nacion-ambiental/

Informações sobre os três erres

http://vidaverde.about.com/od/Reciclaje/g/Las-Tres-Erres-Ecologicas.htm
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 A poluição é uma alteração negativa do estado natural do meio ambiente, habi-

Tema III. Cuidem do meio ambiente
e limpem seu planeta

Reduzir



Actividade 1.  Adotem uma árvore

Objetivos

• Desenvolver a capacidade de observar a natureza ao nosso redor.
• Pesquisar e identificar as características de uma árvore das proximidades.
• Incentivar a responsabilidade pelo meio ambiente dos locais mais próximos.

Descrição

Conhecer as características de uma árvore das redondezas e cuidar dela de acordo com as possibi-
lidades.

Proposta metodológica

A proposta é que os alunos observem a natureza das redondezas e escolham uma árvore para 
cuidar de suas necessidades mais básicas. Deverão pesquisar sobre suas características com o 
objetivo de motivá-los a conhecer a flora do meio ambiente mais próximo.

É recomendável, para isso, que contem com dois meios tecnológicos da escola para fazer a pes-
quisa.

Também é recomendável que possam visitar um parque próximo à escola onde haja árvores 
para realizar a atividade. É importante que cada aluno preencha a própria caderneta ainda que as 
árvores sejam similares ou da mesma espécie.

É aconselhável que registrem os dados em uma caderneta, podendo acrescentar as informações 
coletadas, desenhos, fotos ou imagens produzidas, amostras de folhas da árvore escolhida e 
outras observações que possam integrar a ficha da árvore.
 
As informações coletadas poderão ser compartilhadas em sala de aula com os outros colegas, 
uma vez por semana, para enriquecer o conhecimento sobre o meio ambiente e para comentar 
as mudanças observadas nas árvores escolhidas.

Tempo da atividade

• Uma aula para dar um passeio em um parque ou no pátio da escola e sinalizar a árvore escolhida.
• Uma aula para realizar a pesquisa e a elaboração da caderneta com as observações.
• Uma parte de uma aula por semana poderá ser destinada à revisão de possíveis mudanças na árvore 
   ou seu progresso nas observações.

Avaliação

A atividade será avaliada pela caderneta da pesquisa elaborada pelos alunos. Os dados ou as 
histórias relevantes serão registrados no decorrer da atividade.
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Actividade 2.  Reutilizem objetos em desuso

Objetivos

• Classificar objetos em desuso com uma finalidade posterior.
• Criar um objeto diferente a partir de objetos reciclados.
• Incentivar a reutilização de objetos de forma criativa.

Descrição

Elaborar marionetes a partir de objetos reciclados e criar rimas que motivem os alunos a cuidar 
do meio ambiente.

Proposta metodológica

A proposta é que os alunos juntem, durante uma ou duas semanas, os materiais que serão utili-
zados posteriormente para desenvolver marionetes. Durante esse tempo, deixem uma caixa ou 
um baú à disposição para a coleta dos materiais trazidos das casas dos alunos ou obtidos na es-
cola. Relembrem aos alunos que todos os materiais precisam estar limpos, sem partes perigosas, 
como pontas quebradas, por exemplo, e não devem ter conteúdos líquidos que sejam tóxicos.

Quando houver material suficiente para todos os alunos, uma aula poderá ser destinada à pre-
paração das marionetes.

É recomendável que os alunos dividam-se em grupos pequenos para compartilhar alguns mate-
riais complementares como colas, tintas, tesouras, fitas adesivas, etc.

Depois que as marionetes estiverem prontas, é recomendável incentivar os alunos a darem um 
nome para os bonecos e criarem rimas motivadoras com algum ritmo interessante que repre-
sente o cuidado com o meio ambiente. Estas rimas deverão estar associadas com o assunto 
abordado no capítulo do conto. O ritmo de rap pode ser uma forma de motivação para tornar a 
atividade mais atraente, sobretudo para os alunos mais velhos.

É importante que os alunos com maior dificuldade de elaborar as rimas sejam ajudados por 
outros colegas que possam dar ideias em um ambiente participativo e de criação conjunta.

Para finalizar, as marionetes de cada aluno com a rima criada serão mostradas para toda a sala.
As marionetes também poderão ser mostradas para o resto da escola ou uma exposição de ma-
rionetes poderá ser organizada incluindo as rimas escritas ao lado de cada boneco. 

Tempo da atividade

• Uma ou duas semanas para coletar objetos de reciclagem.
• Uma aula para desenvolver as marionetes e dar nomes a elas.
• Uma aula para criar as rimas e mostrar suas criações para a turma.
• Uma parte de uma aula para montar uma exposição ou compartilhar as marionetes e suas
   rimas com outros alunos da escola.

Avaliação

A avaliação será realizada levando em consideração a criação das marionetes e suas rimas, e obser-
vando o nível de participação e a relação entre as rimas e o assunto abordado através do conto.
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Actividade 3.  Pesquisem o lixo de sua escola

Objetivos

• Conscientizar os alunos sobre a poluição do ambiente próximo.
• Valorizar a responsabilidade pessoal no cuidado com o meio ambiente.
• Contribuir para a melhoria das condições do meio ambiente mais próximo.

Descrição

Observar a responsabilidade dos alunos da escola com relação às condições de limpeza, refletir 
sobre o que foi observado e elaborar propostas de melhoria.

Proposta metodológica

A proposta é que os alunos façam um passeio pela escola observando as condições de limpeza 
sobre as quais tenham responsabilidade, anotando-as.

É aconselhável organizar um debate para responder as perguntas propostas na atividade e de-
bater os diferentes pontos de vista. É conveniente dar oportunidade de participação para todos 
os alunos e incentivar a vez de cada um falar, assim como as opiniões de cada um em um clima 
de respeito.

É recomendável registrar as conclusões do debate, depois que as perguntas realizadas forem 
respondidas.

É recomendável que os alunos realizem propostas de melhoria em relação à limpeza da esco-
la, por exemplo, através da elaboração de cartazes, organização de brigadas de limpeza, distri-
buição de folhetos, etc.

Tempo da atividade

• Uma parte de uma aula para realizar o passeio pela escola.
• Uma parte de uma aula para realizar o debate e responder as perguntas.
• Uma aula para elaborar as propostas e implementá-las na escola.

Avaliação

A atividade será avaliada pelo debate, exposição das ideias e elaboração das propostas de mel-
horia. As respostas e as propostas dos alunos serão registradas, observando o nível de partici-
pação e a compreensão do assunto abordado.
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Actividade 4.  Corrida ecológica

Objetivos

• Compartilhar uma experiência com um objetivo comum.
• Desenvolver a capacidade de trabalho em equipe.
• Contribuir para melhorar o meio ambiente das redondezas.

Descrição

Preparar uma corrida com o objetivo de contribuir com uma instituição que cuide do meio am-
biente.

Proposta metodológica

É recomendável que os alunos organizem-se em grupos para realizar a atividade conjuntamente. O 
professor poderá orientar os alunos na programação e seleção das tarefas, assim como na escolha 
da instituição que cuida do meio ambiente através de votações ou sorteios. Os alunos poderão 
pesquisar sobre uma instituição identificando as atividades que cada uma delas realiza, para que 
seja então eleita por meio de votação ou sorteio.

É recomendável que a instituição esteja o mais próximo possível da escola e que o professor possa 
entrar em contato com ela para descobrir como entregar de forma eficiente os recursos coletados 
na corrida.

A proposta é que os alunos utilizem uma aula para a preparação de bandeiras, promoções e prê-
mios para a corrida. Os alunos serão incentivados a utilizar materiais de reciclagem para a elabo-
ração dos diferentes elementos que utilizarão na corrida.
 
É aconselhável convidar outros grupos da escola para participarem da corrida em troca de uma 
colaboração voluntária de acordo com seus recursos.

Tempo da atividade

• Uma aula para realizar a distribuição de tarefas e escolher a instituição ambiental.
• Uma aula para preparar os elementos que serão usados na corrida.
• Uma ou duas aulas para a realização da corrida.

Avaliação

A participação dos alunos nas diferentes tarefas será avaliada, assim como a pesquisa da insti-
tuição ambiental. As ações realizadas e as histórias mais relevantes contadas serão registradas.
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Tema IV. A energia que move

 As fontes de energia são recursos complexos dos quais o ser humano pode extrair 
energia para realizar uma determinada atividade ou obter alguma utilidade. Por exem-
plo: o vento, a água, o sol, entre outras.

 Ao longo da história, o homem tem incessantemente procurado fontes de energia 
de onde tirar algum proveito. Um exemplo é a utilização de combustíveis fósseis, ou 
seja, de um lado o carbono para alimentar as máquinas industriais de vapor e de tração 
ferroviária e também suas casas, e de outro, o petróleo e seus derivados na indústria e 
no transporte.

 Tal modelo de desenvolvimento, entretanto, está condenado ao esgotamento dos 
recursos fósseis, sem reposição possível, pois seriam necessários milhões de anos para 
sua formação.

 As fontes de energia renováveis e limpas são as melhores alternativas para o pla-
neta e seus habitantes, afi nal, podem ser utilizadas de forma ininterrupta, seja porque se 
regeneram facilmente ou porque são uma fonte inesgotável, tal como a energia do sol. 
O uso deste tipo de energia oferece um modelo de desenvolvimento sustentável para a 
Terra.

Recursos web

Vídeo complementar sobre energias renováveis

https://www.youtube.com/watch?v=oYqduhNY6QM

Matéria e energia nos ecossistemas

http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_ccnn_2/tema12/

Blog com informações sobre energias renováveis

http://www.capitaldelabiodiversidad.es/2012/02/energias-renovables-defi nicion-y.html

As fontes de energia são recursos complexos dos quais o ser humano pode extrair 
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Actividade 1.  Sinos de vento 

Objetivos

• Despertar o interesse pelos elementos da natureza.
• Criar um objeto a partir de outros.
• Incentivar a expressão criativa.
• Observar o fenômeno natural do vento como fonte de energia.

Descrição

Construir um sino de vento a partir de elementos da natureza e de objetos reciclados.

Proposta metodológica

A proposta é que os alunos recolham elementos da natureza durante um passeio por um parque 
próximo, pelo pátio da escola ou que tragam de suas casas aqueles elementos que possam ser 
utilizados para a preparação do sino de vento como, por exemplo, galhos, barbantes, tampas de 
garrafas, folhas secas, plumas, etc.

É importante levar em consideração que precisam ser objetos seguros, sem farpas ou pontas.
Uma vez recolhidos todos os elementos e objetos a serem utilizados, é recomendável organizar 
o espaço dividindo os alunos em grupos pequenos que permitam a realização da atividade de 
forma confortável e limpa.

O professor orientará a sequência dos passos propostos para a construção do sino de vento de 
forma que a atividade seja bem sucedida.
 
É aconselhável que o professor também construa seu próprio sino para ser pendurado em algum 
lugar da sala ou no pátio como uma recordação da atividade e para motivar os alunos a observá-
lo quando for movido pela força do vento.

É recomendável relembrar as diferentes formas de energia renovável e destacar a eólica que está 
relacionada com o vento.

Para finalizar, os sinos de vento serão levados para casa para serem pendurados em um lugar 
ao ar livre.

Tempo da atividade

• Uma aula para construir os sinos de vento.
• Uma aula para repassar as diferentes energias renováveis, em especial a do vento.

Avaliação

A atividade será avaliada pela preparação dos sinos de vento e pelos comentários feitos durante 
a coleta dos diferentes elementos. Os acontecimentos das histórias relevantes durante o deco-
rrer da atividade serão registrados.
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Actividade 2.  Caça-palavras

Objetivos

• Descobrir o conceito de energia renovável e suas características.
• Associar ideias para descobrir as palavras ocultas.
• Praticar a concentração em certos elementos visuais.

Descrição

Encontrar as palavras no caça-palavras.

1. Energia limpa
2. Inesgotável

Proposta metodológica

É recomendável que os alunos realizem a atividade individualmente e então compartilhem os 
resultados com toda a turma.

A proposta é repassar as principais características das energias renováveis e não renováveis 
mencionadas no conto, e para isso o capítulo relacionado com o assunto poderá ser lido em 
conjunto.

Tempo da atividade

• Uma parte de uma aula para ler o capítulo relacionado ao assunto e encontrar as palavras 
ocultas.

Avaliação

A atividade será avaliada através do preenchimento do caça-palavras e dos comentários expres-
sados durante o repasse das características das energias renováveis.

5. Hidráulica
6. Biomassa

3. Eólica
4. Solar

7. Verde
8. Renovável
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Actividade 3.  Receita para economizar energia

Objetivos

• Descrever ações cotidianas relacionadas ao uso da energia.
• Conscientizar os alunos sobre o uso responsável da energia.
• Elaborar propostas de economia de energia a partir da pesquisa.

Descrição

Observar o uso cotidiano da energia em seu ambiente, pesquisar sobre seu uso responsável e 
elaborar propostas de economia.

Proposta metodológica

A proposta é que os alunos exponham em sala de aula o que observaram em suas casas e em 
sua vida cotidiana sobre o uso da energia. Para isso, deverão responder as perguntas propostas 
e compartilhá-las com os colegas em uma atividade em grupo.

É recomendável disponibilizar meios tecnológicos e de informática para a realização da pesquisa 
sobre as formas de economia de energia com as quais elaborarão as propostas. Cada aluno pre-
parará uma cartolina com as formas de economia de energia que tiver pesquisado.

É recomendável, para finalizar, a preparação de uma cartolina conjunta para colar no mural da 
sala de aula ou no quadro da escola.

Tempo da atividade

• Uma aula para debater as perguntas e respostas propostas.
• Uma aula para pesquisar as formas de economia de energia e desenvolver as receitas.

Avaliação

A atividade será avaliada pelo debate das perguntas e respostas e pela participação na pesquisa 
e na elaboração das propostas de economia de energia.

25



Actividade 4.  Mural da mata

Objetivos

• Reutilizar elementos na elaboração de outro material.
• Pesquisar e conhecer a flora e a fauna da mata.
• Motivar a criatividade.
• Utilizar a expressão plástica para divulgar ideias.

Descrição

Elaborar um mural sobre o habitat natural da mata em conjunto com todos os colegas.

Proposta metodológica

A proposta é pesquisar sobre a flora e a fauna da mata antes de iniciar a atividade, motivando os 
alunos a trazer livros, fotos, revistas, etc., com imagens da mata e dos animais.

É recomendável coletar o papel que será utilizado na elaboração do mural durante uma ou duas 
semanas. Destinem um lugar na sala de aula para que os alunos coloquem o que coletaram du-
rante a aula ou em casa.

É recomendável medir o quadro onde o mural será colocado.

É aconselhável arrumar as mesas de forma a facilitar a junção dos papéis para formar um gran-
de painel de papel reciclado. Esse painel deverá ser suficientemente grande para cobrir um dos 
quadros da escola destinado para sua colocação.

É recomendável fazer o painel por partes que serão unidas aos poucos.
 
Uma vez que as partes tenham sido unidas, as folhas de papel almaço serão coladas no painel 
de forma que não caiam quando os alunos estiverem pintando sobre ele. O método de fixação 
dependerá do material de que o quadro é feito.

Os alunos deverão reunir-se em pequenos grupos de dois ou três para desenhar e pintar sua par-
te do mural. O mural poderá ser feito aos poucos se não houver muita disponibilidade de tempo 
para dedicarem-se a ele.

É recomendável destinar uma caixa ou uma bandeja para os lápis e tintas necessários, que serão 
passados de um grupo para o outro.

Os alunos deverão proteger a roupa com aventais de plástico que poderão ser feitos de sacos de 
lixo ou com camisetas velhas que possam ser manchadas.

Para finalizar o painel, todos deverão pintar as áreas que não tenham ficado completamente co-
bertas. Depois de a pintura secar, uma mensagem poderá ser acrescentada convidando a todos 
para cuidarem do meio ambiente.

É recomendável, se é possível, fotografar todos juntos ao lado do mural depois que tudo estiver 
pronto.
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Tempo da atividade

• Uma parte de uma aula para compartilhar a pesquisa e a coleta de imagens da mata.
• Uma aula para elaborar e colar os papeis almaço no mural.
• Uma ou duas aulas ou partes de aula, de acordo com a disponibilidade de tempo, para montar 
  o mural. 

Avaliação

O nível de participação na realização da atividade será avaliado, observando a pesquisa sobre a 
mata, as opiniões, os comentários e os desenhos que serão registrados no caderno de relatos.
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Tema V. Construam com a natureza

 As construções mais antigas da humanidade foram todas bioconstruídas com um 
conhecimento íntimo sobre os materiais e com projetos mais apropriados para o lugar 
onde foram erguidas, utilizando a natureza como modelo.

Hoje em dia, o biomimetismo é uma técnica que estuda a natureza como fonte de inspi-
ração, empregando diversas tecnologias inovadoras para solucionar os problemas hu-
manos que a natureza solucionou, mediante modelos de sistemas (mecânica), processos 
(química) e elementos que imitam ou se inspiram nela.

Este método tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da humanidade. Baseia-se 
na sustentabilidade socioeconómica e no fundamento de que a natureza é o único mo-
delo que persiste há milhões de anos.

A bioconstrução aproveita materiais naturais e preferencialmente locais como barro, pal-
ha, adobe, pedras, madeiras e inclusive gelo. É a união das técnicas tradicionais compro-
vadas pelo tempo com os melhores materiais e projetos modernos. Este tipo de cons-
trução ecológica aproveita os princípios e fl uxos da natureza e tem o objetivo de causar 
um impacto ambiental mínimo no uso dos materiais.

Recursos web

Exemplos de biomimetismo

http://listas.20minutos.es/lista/inventos-inspirados-por-la-naturaleza-256602/

Informações sobre biomimetismo

http://www.revistanamaste.com/biomimesis-tecnologia-inspirada-en-la-naturaleza/

Tecnología incaica Tecnologia inca

http://www.welcomeperutravel.com/espanol/los-incas/tecnologia-los-incas.html

Sistemas hidráulicos incas

http://hidraulicainca.com/acerca-de/sistemas-hidraulicos-pre-incas-e-incas/

Geotectura, construção em harmonia com a natureza

http://www.iboenweb.com/ibo/pages/geotectura.htm

 As construções mais antigas da humanidade foram todas bioconstruídas com um 



Actividade 1.  Cultivar sementes

Objetivos

• Iniciar e observar um fenômeno da natureza.
• Descrever as mudanças que ocorrem na geminação e no crescimento da semente.
• Ter responsabilidade pelo cuidado de um ser vivo.

Descrição

Cultivar sementes a partir da germinação em um recipiente.

Proposta metodológica

A proposta é que os alunos escolham uma ou várias sementes para germinação. Ainda que a 
atividade esteja descrita como a germinação de uma semente, pode ser realizada com diferentes 
variedades de acordo com os passos propostos.

É recomendável que esta atividade seja aproveitada como o início da criação de uma horta esco-
lar, o que traria muitos benefícios tanto para a escola como para os alunos e suas famílias.

Como complemento, segue um link para um documento que pode ser baixado, elaborado pela 
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), fornecendo instruções 
para a criação de uma horta escolar: http://www.fao.org/3/a-a0218s.pdf

É recomendável destinar um espaço na sala para as sementes em germinação, com os recipien-
tes identificados com os nomes dos alunos e das sementes, para facilitar a observação e o cuida-
do das plantas. Além disso, os alunos deverão coletar informações sobre a semente escolhida e 
compartilhá-las com os colegas como, por exemplo, o tipo de semente, se dá frutos ou flores, o 
tamanho atinge, etc. Cada aluno realizará um registro das mudanças observadas na germinação 
e crescimento da semente e compartilharão informações, dúvidas e opiniões sobre seu experi-
mento.

Será igualmente avaliado se um ou mais alunos não conseguirem que a semente germine, pois, 
deverão pesquisar as possíveis causas e/ou tentar o experimento novamente alterando as con-
dições e aproveitando a oportunidade de forma positiva para realizar o experimento novamente.

Como forma de expandir a atividade para meninos e meninas mais velhos, condições diversas 
poderão ser comprovadas, observando o que acontece como, por exemplo, ao privar a planta de 
luz, colocar água em excesso, deixá-la muito tempo no sol, plantar em areia ou em água, etc.

Tempo da atividade

• Uma parte de uma aula para iniciar a germinação da semente e identificá-la.
• Uma parte de uma aula para compartilhar as informações sobre a semente e comentar as mu
  danças observadas.
• Uma aula para mudar as plantas para um vaso ou para a terra da horta.

Avaliação

As informações e os comentários sobre a semente expostos pelos alunos serão avaliados, assim 
como a participação no experimento de germinação, observando seu compromisso e responsa-
bilidade com a realização da atividade.
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Actividade 2.  Construam um vaso de autoirrigação

Objetivos

• Construir um objeto baseado em um processo da natureza para funcionar.
• Desenvolver a capacidade de planejar e executar ações seguindo instruções básicas.
• Potencializar habilidades psicomotoras.

Descrição

Construir um vaso de autoirrigação com elementos reciclados.

Proposta metodológica

A proposta é que os alunos tenham ao menos uma semana para conseguir todos os materiais e 
trazê-los para a escola.

É recomendável colocar duas mesas ou a mesa do professor protegida com uma placa ou ma-
deira para ajudar os alunos a cortar as garrafas, apenas no lugar assinalado, reduzindo assim a 
probabilidade de algum acidente ao cortar as garrafas ou ao realizar os furos nas tampas.

É recomendável que cheguem em duplas ao lugar destinado a cortar as garrafas e então voltem 
aos grupos de trabalho. Os materiais poderão ser compartilhados caso algum aluno não tenha 
conseguido algum deles. Uma vez preparadas as partes do vaso, estas devem ser montadas para 
completar a construção.

É aconselhável que o professor se aproxime algumas vezes de cada grupo e ajude os alunos 
caso seja solicitado. Entretanto, a atividade deverá ser realizada por cada aluno individualmente, 
ainda que se organizem em pequenos grupos para compartilhar o material e se ajudarem.

Façam 3 furos
para drenar a
água excedente

Cortem aqui

Encham com terra 
adubada

Façam uns furos na 
tampa e passem 
uns barbantes 
através deles

Encham com água

O barbante 
absorverá a água 
e a levará para 
a planta por 
capilaridade



Se possível, deve haver na sala uma jarra grande com água e um saco com terra suficiente para 
encher todos os vasos. Desta forma, o constante entra e sai da sala para pegar água ou terra é 
evitado.

Lembrar que a planta germinada na atividade anterior pode ser aproveitada para o vaso de au-
toirrigação, conseguindo assim relacionar ambas as atividades, ainda que qualquer outra planta 
também possa ser utilizada.

Para finalizar, os alunos explicam em sala de aula o funcionamento do vaso. É importante desta-
car que o vaso aproveita o processo de absorção por capilares, similar ao que é realizado pelas 
raízes de uma planta que chega até fontes subterrâneas de água, como as plantas chamadas 
freatófitas, como por exemplo, os salgueiros, os freixos, os álamos, os juncos e os canaviais.

Lembrar os alunos que o vaso deve ter um projeto biomimético por seu funcionamento ser ba-
seado em um processo da natureza.

Os vasos poderão ficar na escola ou ser levados para casa de acordo com o caso de cada gru-
po.

Tempo da atividade

• Uma aula para construir a vaso de autoirrigação.
• Uma aula para comentar e explicar como o vaso funciona e que processo similar acontece na 
   natureza.

Avaliação

A atividade será avaliada pelas explicações dos próprios alunos sobre o funcionamento do vaso 
e sua relação com o assunto abordado. Será feito um registro com as respostas e comentários 
mais relevantes dos alunos.
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Actividade 3.  Inventem um animal

Objetivos

• Incentivar a criatividade.
• Associar diferentes características animais às condições do meio ambiente em que vivem.
• Identificar as etapas do ciclo vital de um ser vivo.

Descrição

Imaginar um animal, dando a ele características de acordo com o habitat em que se localiza e 
descrever as funções de seu ciclo vital.

Proposta metodológica

É recomendável que os alunos imaginem individualmente um animal e que o situem em um ha-
bitat, escolhendo um dos locais visitados pelos personagens principais do conto.

Dependendo do habitat escolhido, os alunos deverão atribuir as características adequadas que 
permitam que o animal viva nesse ambiente e realize as diferentes funções do ciclo vital de um 
ser vivo.

É recomendável repassar o conto e os diferentes habitats descritos através dele, procurando in-
formações complementares ou fotos deles.

Os alunos serão incentivados a inventar livremente o animal imaginário, desenhá-lo, dar um 
nome, atribuir uma espécie, etc., e a participar da atividade em grupo.

Tempo da atividade

• Uma aula para repassar o conto e os diferentes habitats.
• Uma aula para mostrar os animais na atividade em grupo.

Avaliação

A elaboração da ficha de cada animal inventado será avaliada, observando o nível de compre-
ensão do ciclo vital e a relação estabelecida entre as características e o meio ambiente onde o 
animal criado se desenvolve.



Actividade 4.  Noticiário tecnológico

Objetivos

• Pesquisar sobre o biomimetismo, sua definição e principais características.
• Procurar exemplos de objetos, construções ou funcionamento de projetos baseados na natureza.
• Organizar os alunos com o objetivo de divulgar ideias e informações.
• Comunicar os conceitos através de diferentes formas de expressão.

Descrição

Organizar e desenvolver um noticiário escolar que informe sobre tecnologias baseadas na natu-
reza e no respeito ao meio ambiente.

Proposta metodológica

A proposta é que o professor oriente a formação dos grupos e a distribuição dos diferentes pa-
peis. As seções do noticiário dependerão das informações obtidas. É importante que os alunos 
transmitam que esta forma de construção e projeto respeita o meio ambiente, pois é baseada 
nos processos e formas realizados pela natureza para atingir seu objetivo de forma eficiente.

Como forma de complementar as informações, acessem o link a seguir:
https://www.youtube.com/watch?v=EpR59S7FVBc

Para montar o noticiário, os alunos deverão trabalhar em grupos. Cada grupo redigirá um peque-
no texto relatando as informações encontradas, em formato de reportagem. O texto deverá ser 
decorado e o grupo deverá elaborar anúncios publicitários, considerando que todos os elemen-
tos devem estar relacionados ao cuidado com o meio ambiente.

Para finalizar, o noticiário será apresentado a outros alunos, que poderão ser de outras turmas da 
escola de níveis superiores ou inferiores.

É recomendável tirar fotos e/ou filmar a experiência.

Tempo da atividade

• Uma aula para formar as equipes e distribuir as funções.
• Uma parte de uma aula para pesquisar e compartilhar as informações coletadas que serão
  utilizadas no noticiário.
• Uma aula para criar o noticiário.

Avaliação

As informações coletadas e os textos elaborados para divulgá-las serão avaliados através da 
organização dos grupos. Além disso, o nível de participação na atividade registrando opiniões e 
histórias relevantes no decorrer da atividade poderá ser observado.
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REGULAMENTO DO CONCURSO IN-
TERNACIONAL “PARA UMA ECONOMIA 
CIRCULAR”, PROMOVIDO PELA “PRO-
ACTIVA MEDIO AMBIENTE”, FILIAL DE 
VEOLIA, E DA OEI. 

Fica previamente estabelecido o seguinte: 

ARTIGO I

A “Proactiva Medio Ambiente”, (doravante 
“PROACTIVA”) e a Organização dos Estados 
Ibero-americanos para a Educação a Ciência e 
a Cultura (doravante “OEI”) propõem a reali-
zação de um Concurso (doravante “O Concur-
so”) denominado “Para uma economia circu-
lar”, voltado para crianças com 10 e 11 anos de 
idade. O propósito deste Concurso é sensibilizar 
e conscientizar a comunidade educativa sobre a 
importância do desenvolvimento sustentável e 
da proteção do meio ambiente por meio da eco-
nomia circular. 
Tal Concurso será em nível Ibero-americano, 
organizado em 8 países da região.

ARTIGO II

Nesse contexto, as diferentes classes das es-
colas selecionadas (doravante “A Escola”) po-
derão participar no Concurso, realizando duas 
atividades centrais: 
- Como primeira atividade de participação no
Concurso, cada criança deverá redigir um con-
to (doravante “O Conto”), na primeira pessoa
(como protagonista), que deverá ter relação
com um dos três temas propostos a seguir:
cuidado da água ou tratamento de resíduos ou
energia limpa.
Algumas orientações:
Para tratar o tema de Cuidado da água, respon-
der por meio do relato à pergunta: por que é im-
portante para o planeta cuidar da água e como
conseguí-lo?
Em relação ao tema Tratamento de resíduos,
utilizando-se do que descobriu por meio do
Conto, respondendo à pergunta: quais são as
melhores formas de tratar os resíduos de forma
a evitar ou reduzir a contaminação?
E, finalmente, ao abordar o tema Energia limpa,
relatar quais são os tipos de energia que mel-
hor abastecem o ser humano e não danificam o
meio ambiente?
- Como complementação, deverá realizar um
desenho (doravante “O Desenho”) que  ilustre o
Conto, representando a si mesmo/a no desenho e
aquilo que foi relatado no Conto.  O desenho de-
verá ocupar toda uma folha tamanho A3 e conter
a maior quantidade de detalhes possíveis.

ARTIGO III

O Concurso está concebido com base nos prin-
cípios da justiça e da igualdade entre todos os 
participantes.

Assim sendo, fica definido o seguinte:

ARTIGO IV
A Escola aceita participar no Concurso Ibero-
americano relacionado à promoção da econo-
mia circular e à proteção do meio ambiente, 
proposto pela PROACTIVA e pela OEI.

ARTIGO V

O objetivo deste Concurso é, por meio de uma 
reflexão coletiva coordenada em sala de aula 
pelos professores e sob sua total responsabili-
dade, sensibilizar as crianças com relação: aos 
ciclos naturais do planeta, ao impacto das ações 
do ser humano nestes processos naturais, à im-
portância da utilização responsável dos recur-
sos naturais disponíveis na Terra, e o fomento 
ao desenvolvimento sustentável da socieda-
de por meio do conhecimento e da promoção 
das melhores formas de reduzir o impacto do 
desenvolvimento coletivo sobre o planeta. Os 
professores poderão contar com o apoio do ma-
terial pedagógico que a PROACTIVA e a OEI 
fornecerão às escolas que manifestem seu inte-
resse em recebê-lo.

ARTIGO VI

Com esse fim, as escolas participantes rece-
berão da PROACTIVA e da OEI o material pe-
dagógico de apoio: 
• Um livro de Conto, que contém atividades.
• Um Guia Docente ,  de or ientação aos
professores.

• Cinco posters ilustrativos

ARTIGO VII

O regulamento deste Concurso está acessível 
e à disposição dos participantes nas páginas de 
internet das Prefeituras das cidades participan-
tes, da OEI, bem como nos escritórios da OEI e 
nas delegações da Veolia na América Latina. 

ARTIGO VIII

As escolas participantes estão convidadas a en-
caminhar seu Projeto à delegação de Proactiva 
em seu país, sendo indispensável o carimbo/
selo dos correios ou a data de recepção.

ARTIGO IX

Um Júri nacional, composto por autoridades lo-
cais e um representante da PROACTIVA e da 
OEI, se encarregará de selecionar um trabalho 
ganhador composto por “O Conto” e o respec-
tivo “O Desenho”.

ARTIGO X

O/A aluno/a ganhador/a receberá como prêmio 
uma viagem ao Peru, acompanhado/a de seu/ua 

professor/a, onde participará de um itinerário 
turístico de interesse educativo. Ademais, a Es-
cola da qual provenha o/a aluno/a ganhador/a 
receberá também um prêmio, a Sr determinado 
em cada um dos países participantes. A reali-
zação de um evento de premiação fica sujeito 
a confirmação por parte de PROACTIVA e da 
OEI. 

ARTIGO XI

A PROACTIVA e a OEI se comprometem ex-
pressamente a não ceder a terceiros os dados 
dos estabelecimentos de ensino, dos docentes e 
dos alunos que participarem do Concurso.

ARTIGO XII

A Escola se compromete a tomar todas as medi-
das necessárias para que os alunos que venham 
a participar do Concurso estejam devidamente 
autorizados pelos seus pais/responsáveis a fazê-
lo, bem como a ser fotografados e/ou filmados 
em reportagens que poderão ser utilizados pela 
PROACTIVA e pela OEI para fins promocio-
nais, comerciais ou publicitários. A esse respei-
to deverão entregar à PROACTIVA e à OEI as 
autorizações de uso de direito de imagens de 
todos os alunos participantes, devidamente as-
sinadas pelos seus pais ou responsáveis.
Será de exclusiva responsabilidade da Escola 
e/ou dos representantes dos alunos a obtenção 
de documentos, vistos, permissões para viagem 
internacional de menor de idade – a favor de 
um maior de idade acompanhante - e de qual-
quer outra documentação necessária para sair 
do país de procedência e ingressar no Peru.

ARTIGO XIII

“O Conto” e “O Desenho” são de propriedade 
de PROACTIVA e da OEI. Nesse sentido, PRO-
ACTIVA e OEI reservam-se todos os direitos 
de reprodução, de representação e de adaptação 
para todo o mundo, para qualquer destino e, 
especialmente, com fins promocionais, comer-
ciais ou publicitários, em todos os meios (e, 
especialmente, papel, digital, ou audiovisual) 
e/ou formas de comunicação, qualquer que seja 
a tecnologia, conhecida ou desconhecida até 
a data, e especialmente, informática e audio-
visual, com a mesma duração dos direitos de 
autor relativos ao Conto e ao Desenho, segundo 
as disposições internacionais ou dos convênios 
vigentes. O Conto e o Desenho serão mencio-
nados como realizados pelo aluno e pela Escola 
que encaminhou seu trabalho.

ARTIGO XIV

O presente Regulamento atende a legislação vi-
gente. A participação no Concurso “Para uma 
economia circular” implica na aceitação de seu 
texto completo, sem reservas. 
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