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Para a Professora e o Professor

LAZER E SEGURANÇA: 
diversão e responsabilidade 

para todos
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A coisa mais importante que alguém pode 
aprender é o desejo de continuar aprendendo. 

John Dewey



Caros professora e professor, 
sejam muito bem-vindos 

ao , uma  
iniciativa da AES Tietê.
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ANTES DE TUDO,  
ALGUNS ESCLARECIMENTOS FUNDAMENTAIS
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1. PARA QUEM ESTE 
PROJETO FOI PENSADO?

 é uma ação educativa dirigida 
aos estudantes do Ensino Fundamental 1  
(a partir do 2º ano) e seus professores  
e professoras.

2. O QUE QUEREMOS 
ENSINAR ÀS CRIANÇAS?
•  Que os recursos do planeta são um 

patrimônio de todos os seus habitantes;

•  Que o conhecimento amplia nossa 
capacidade de atuação em todas  
as instâncias da vida e nos confere  
um poder que deve ser usado em  
benefício de todos;

•  Que as ações coletivas podem ser  
muito mais poderosas do que as  
ações individuais;

•  Que prestar atenção ao mundo, fazer 
perguntas e ser persistente são 
ingredientes fundamentais para aprender 
e realizar coisas que beneficiem a todos; 

•  Que podemos aprender a trabalhar  
de muitas maneiras diferentes  
e fazer coisas diferentes com  
pessoas diferentes;

•  Que os resultados de nosso trabalho, 
mesmo que não tenham tanto alcance, 
podem colaborar para fazer o mundo 
um lugar mais bonito, mais alegre e mais 
justo para todos.
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3. POR QUE 
CONSIDERAMOS  
IMPORTANTE ENSINAR 
TUDO ISSO ÀS CRIANÇAS? 
UMA EDUCAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

As crianças chegam novas a um mundo 
que as antecede, mas que será sua 
herança, seu mundo. Assim, é justo e 
importante que os adultos, aqueles que 
recebem as crianças, lhes contem também 
como devemos cuidar dessas coisas que 
são de todos nós e que fazem parte do 
mundo e da importância da inteligência, 
trabalho e dedicação de cada um para que 
o mundo continue sendo esse lugar onde 
novos membros da humanidade possam 
ser recebidos, em qualquer tempo.

Cada geração que chega ao planeta tem 
a responsabilidade e a honra de cuidar 
das coisas por aqui até que a próxima 
geração a suceda, e fazer isso requer 
que aprendamos a trabalhar juntos, 
estabelecer propósitos e objetivos 
que nos permitam, ao mesmo tempo, 
conhecer esse mundo, suas graças e seus 
problemas e estabelecer formas de ação 
que contribuam para que ele se torne 
um lugar cada vez mais justo, bonito e 
acolhedor para todos os que estão por 
aqui e para aqueles que ainda vão chegar.
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4. QUAIS MATERIAIS INTEGRAM
O  ?

 4 Cadernos para  
o Professor  

e Professora

1 Caderno para 
cada estudante 
das turmas de  
4º ou 5º anos

1 Caderno para cada estudante 
das turmas de 2º ou 3º anos



8

1

5. COMO OS 
MATERIAIS ESTÃO 

ORGANIZADOS?

As atividades do  foram organizadas em torno 
de 4 temas que contêm um conjunto de atividades às 
quais chamamos “EXPLORAÇÕES”. A cada exploração, 
seus alunos e alunas serão demandados a desenhar,  
ler, escrever, observar, elaborar perguntas, argumentar, 
buscar e organizar informações, se comunicar, criar  
e expor suas ideias, planejar e realizar intervenções. 

FAUNA E FLORA: 
as pequenas e grandes  
maravilhas da vida
Que exemplares da fauna e flora existem na escola? 
Quem decide o que vai ser plantado na cidade? 
Quem cuida dessas árvores? Que organizações 
trabalham na nossa região para proteger a fauna  
e a flora? Quais projetos podemos criar para  
nos tornarmos responsáveis pela fauna e flora 
da nossa escola, cidade ou região?

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: 
para onde vai tudo isso?
Que tipo de resíduo geramos na escola? 
Para onde vai tudo isso? Nossa cidade tem 
ecopontos? O que podemos descartar neles?  
Quais organizações trabalham com gestão de 
resíduos na nossa cidade? O que fazem? Quais 
projetos podemos realizar para nos tornarmos 
responsáveis pelos resíduos que geramos? 

2

Conheça 
algumas 
perguntas que 
vão orientar  
as explorações  
de cada tema
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VOCÊ ESTÁ 
AQUI!

ENERGIA ELÉTRICA:  
a gente sabe como  
isso é importante
Quantos equipamentos elétricos e eletrônicos temos na escola? 
Quanto consumimos de energia elétrica a cada mês?  
Há maneiras de tornarmos esse consumo mais eficiente? 
Qual é o estado de funcionamento dos equipamentos hidráulicos? 
Quanto consumimos de água por mês? O que podemos fazer  
para tornar esse consumo mais eficiente?

LAZER E SEGURANÇA: 
diversão e responsabilidade  
para todos
Quais são os espaços gratuitos de lazer da 
nossa cidade? Há espaços e atividades de lazer 
para todas as idades? Como podemos colaborar  
para tornar as atividades de lazer nas represas 
as mais seguras possíveis? 

3

4
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6. AS EXPLORAÇÕES: 
UM PROCEDIMENTO  
DE TRABALHO

Como você verá, o percurso de 
explorações se repete ao longo dos 
temas. Sempre começamos pela leitura 
coletiva do texto para fortalecer o senso 
de comunidade (importantíssimo para 
esse tipo de ação educativa), depois 
passamos à leitura de um texto que 
esclarece conceitos fundamentais para o 
entendimento do tema e assim por diante. 

Optamos pela repetição desse “modo 
de fazer” para que as crianças possam 
experimentar um procedimento possível 
de trabalho e repetir essa experiência 
algumas vezes para que os resultados 
sejam cada vez melhores. 

A escola é, e sempre foi, esse lugar de 
insistências. O trabalho dos professores e 
professoras pode ser descrito de muitas 
maneiras, mas uma das melhores é dizer 
que a gente passa muitos anos ensinando 
e repetindo as mesmas coisas, porque é 
assim que as crianças aprendem (apenas 
pense em quantas vezes por dia você 
repete que é hora de se sentar, pegar o 
caderno e o lápis, até que eles aprendam  
e façam isso sem você precisar falar!).  
A repetição, para as crianças, tem o poder 
de reafirmar que certas coisas estão 
certas, ou produzem bons resultados, ou 
nos ajudam a conseguir o que queremos. 

É só depois que a gente está grande e já 
aprendeu tudo isso que a gente começa  
a achar que as repetições não são mais 
tão importantes.

É sempre importante lembrar que essas 
experiências que a escola provê às 
crianças, para elas, são novas, inéditas, 
e, por isso, precisam ser repetidas e 
exploradas muitas vezes. E, para elas,  
a cada nova oportunidade de fazer uma 
mesma coisa, há a deliciosa surpresa de 
constatar que estão fazendo essa coisa,  
o que quer que seja, cada vez melhor! 
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7. COMO COMEÇAR?
Toda aula é um momento em que a gente, 
que já sabe uma coisa, vai apresentar isso 
para quem, muitas vezes, nem sabe que 
a coisa existe. Toda aula requer abertura 
para o novo, disposição para o trabalho, 
confiança nos outros e a certeza de que, 
quando a gente está aprendendo,  
é mais fácil errar do que acertar. Todas 
essas coisas são bem difíceis de se fazer  
e requerem muita, muita coragem.  
Por isso, cada professor acha seu jeitinho 
de começar uma aula, transformando esse 
começo num convite que convence as 
crianças (porque é isso o que os convites 
devem fazer) a embarcar nessa jornada, 
certas de que os riscos e aventuras serão 
enormes, mas elas não poderiam estar 
melhor acompanhadas, afinal, aquela 
pessoa que fez o convite fará, também, 
tudo o que puder para ajudá-las  
no percurso!

Caso você decida iniciar os trabalhos 
deste projeto por esse caderno (e não pelo 
Caderno 1), você pode começar explorando, 
com seus alunos e alunas, as páginas 
iniciais dos cadernos das crianças, aquelas 
em que eles se apresentam e falam um 
pouco sobre si. Torne essa aula inicial 
um momento gostoso de descoberta, em 
que vocês podem se conhecer melhor, 
aprender mais uns sobre os outros, 
construir um vínculo que permita que 
vocês confiem ainda mais uns nos outros. 

Você também pode apresentar a seus 
alunos e alunas o texto sobre a conduta do 
explorador, aproveitando para explicar a 
eles qual será o espírito das atividades do 
projeto, instalando um gostoso jogo do qual 
eles queiram participar e, então, convite 
feito, alunos e alunas animados, bem... você 
talvez não tenha notado, mas o projeto 
 já começou...



8. NOSSO INSTRUMENTO  
DE AVALIAÇÃO: 
POR QUE OPTAMOS PELA 
“AVALIAÇÃO POR RUBRICAS”?

A nossa escolha por essa concepção de 
avaliação foi feita porque identificamos (e 
outras pessoas que estudam isso também) 
vantagens muito interessantes no seu uso:

1. As avaliações por rubrica são como 
mapas que orientam os estudantes  
em seu percurso de aprendizagens. 

Quando as crianças sabem o que você 
espera que elas aprendam, elas dirigem 
suas energias, atenção e trabalho para 
estes objetivos. Como mapas, as rubricas 
tornam estes objetivos claros desde o 
princípio, e o retorno periódico a elas 
permite correções de rumo para obter 
o que nos falta, mas também uma noção 
clara de quanto já se caminhou, quanto  
já se conquistou. 

2. As avaliações por rubrica auxiliam  
no aprendizado.  

Por estarem estruturadas em trechos 
que, juntos, compõem um caminho a se 
percorrer, as rubricas indicam aos alunos 
uma direção para seus esforços de 
aprendizagem. Assim, eles sabem o que  
já aprenderam e o que lhes falta aprender 
e podem pedir ajuda para prosseguir 
com o trabalho que devem realizar. Além 
disso, a divisão em níveis de conhecimento 
mostra aos alunos duas importantes 
verdades em educação: todos nós 
sabemos alguma coisa a respeito de um 
assunto e todos nós podemos aprender 
mais, desde que trabalhemos para isso.

3. As avaliações por rubrica demandam 
que os alunos façam uma autoavaliação 
constante de suas conquistas.

A autoavaliação tem o poder de 
responsabilizar as crianças por seu 
próprio trabalho e pelos resultados que 
daí obtêm, no melhor sentido do termo, ou 
seja, o que elas conseguirem, conseguiram 
por mérito próprio, e o que ainda não 
conseguiram pode ser alcançado com um 
pouco mais de trabalho dedicado.

Por tudo isso, chamamos a avaliação por 
rubricas uma avaliação de caráter formativo. 

12
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AQUI ESTÁ A RUBRICA DO PERCURSO “LAZER E SEGURANÇA:  
DIVERSÃO E RESPONSABILIDADE PARA TODOS”

Acho que estou  
entendendo

Posso explicar Tive uma ideia! Já sei o que fazer!

Explico e nomeio 
atividades ligadas 
ao trabalho e 
atividades ligadas 
ao lazer.

Explico a 
importância das 
atividades de lazer 
para as pessoas e 
localizo, em minha 
cidade, espaços 
destinados a isso.

Proponho novos 
usos de lazer para 
espaços da cidade, 
considerando a 
segurança das 
pessoas que 
poderiam usá-los.

Apresento minhas 
ideias sobre o que 
devemos fazer para 
outras pessoas, 
respondo às 
perguntas que me 
fazem e ouço as 
ideias dos outros.

Mudo minha ideia 
e uso as ideias de 
outras pessoas para 
melhorar as ideias 
de todos.

1 2 3 4

Pode ser uma boa ideia...

Apresentar a rubrica para seus alunos e alunas muito cedo, como uma das 
primeiras atividades do projeto, porque uma das coisas mais interessantes sobre 
as avaliações formativas é que elas podem funcionar como uma promessa de 
ensino, ou seja, como um anúncio, que avise a seus alunos e alunas tudo o que 
eles aprenderão no decorrer do projeto. Assim, leia a rubrica com eles uma 
primeira vez, assegure a todos que eles certamente aprenderão essas coisas a 
ponto de ficarem muito bons nisso e, depois, volte a ela quantas vezes achar que 
deve, para que você e seus alunos e alunas possam desfrutar desse prazer sem 
fim que é constatar o que já foi aprendido e o que ainda aprenderemos. Cada 
criança poderá, então, a cada vez que vocês voltarem à rubrica, marcar as coisas 
que já faz bem e se lembrar daquelas que ainda exigirão alguma dedicação.
Se você achar melhor, deixe as rubricas expostas num cartaz, em sala de aula, 
para que elas estejam sempre à vista das crianças.
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CONHEÇA AGORA O PERCURSO 
DE EXPLORAÇÕES DE
LAZER E SEGURANÇA:  
DIVERSÃO E RESPONSABILIDADE 
PARA TODOS
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O QUE ELES 
VÃO FAZER? 
Ler o texto para lembrar por que  
e para que eles estão fazendo tudo isso. 

Somos vários.  
Somos um.

Se você quer que o mundo seja 
mais justo para todos, então,  
somos companheiros.

Se você tem a coragem de 
mudar o mundo, nem que seja 
só um pedacinho, então, somos 
companheiros.

Se você sabe que todos nós somos 
melhores e mais fortes quando 
trabalhamos juntos, então, somos 
companheiros.

Por que estamos propondo começar 
o percurso dessa maneira? 

Esse recurso foi proposto para criar 
e fortalecer o senso de comunidade. 
Uma comunidade, como o nome diz, é 
formada por um grupo de pessoas que 
partilham propósitos comuns. No caso 
deste projeto, o propósito partilhado é 
o de cooperar para promover pequenas 
mudanças no mundo, especialmente 
essa parte dele que é bem próxima – 
sua escola, seu bairro, sua cidade –, e 
torná-lo um lugar um pouquinho mais 
justo, bonito e alegre para todos. 

Ao fazer esse jogo simples, em que um 
lê o propósito que os reúne, enunciado 
na forma de princípios gerais éticos, e 
os outros o repetem, as crianças são 
lembradas desse senso de comunidade, 
daquilo que as reúne como um grupo 
coeso e operativo. Comece todas as 
suas aulas ligadas a esse projeto com 
esse exercício. Se quiser, elabore outros 
textos, sempre pequenos e simples, 
para as outras aulas e faça disso  
uma prática estendida por todo  
seu cotidiano. 

1

2

3

16

p. 47

p. 29
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EX
PL

OR
AÇ

ÃO
 1

p. 48

O QUE ELES  
VÃO FAZER? 
Ler o texto para conhecer conceitos  
e ideias importantes sobre o tema 
(Lazer e Segurança).

p. 30

PODE SER UMA BOA IDEIA...
Você ler o texto em voz alta para as 
crianças, mesmo que você também peça 
a elas que o leiam solitariamente ou em 
grupo. Quando queremos que as crianças 
extraiam de um texto informações que são 
importantes para o trabalho, é fundamental 
que elas tenham acesso ao texto em 
sua melhor forma, ou seja, numa leitura 
fluida, com respeito à pontuação e com 
a entonação que permite que a gente 
localize informações importantes. Faça 
isso por parágrafos, perguntando, ao final 
de cada parágrafo, o que elas entenderam 
até ali, se há alguma palavra que não 
compreendem ou não sabem o que 
significa e qual é a ideia mais importante 

daquele parágrafo, aquela que vocês 
devem guardar bem guardadinha para 
usar depois durante todo o trabalho.

Se achar que deve, ofereça às crianças 
inícios que as ajudem a falar sobre o texto 
e o que compreenderam da leitura:

Eu gostaria de saber o que a palavra ...... significa.

Eu gostaria de saber mais sobre...

Eu descobri que...

Eu não entendi a parte do texto que diz...

17
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O QUE ELES 
VÃO FAZER? 
Eles farão anotações, 
registrarão dúvidas  
e conversarão sobre  
o texto lido. 

PODE SER UMA BOA IDEIA...
Ajudar as crianças a organizar seus conhecimentos 
para que todas tenham oportunidade de falar, mas 
para que todas essas falas, tão importantes, sejam 
ouvidas também. Um bom recurso é estabelecer, 
como regra, que todos devem contribuir com 
alguma ideia, pelo menos uma vez. Isso evita que os 
mais animados façam toda a discussão sozinhos, 
enquanto algumas crianças apenas assistem. Assim, 
você pode usar a ordem alfabética ou a ordem em 
que as crianças se sentam e ir chamando, uma a 
uma, para que deem sua contribuição. Uma regra 
dessa natureza, entretanto, requer um generoso 
acolhimento do professor ou professora. 

É preciso estar atento ao tempo de elaboração de 
seus alunos, permitindo, por exemplo, que alguém 
demore um pouco mais a falar se for necessário  
(é só “pular a vez” dessa criança e voltar a ela 
depois de algum tempo); é preciso ajudar as 
crianças fornecendo um repertório que organize  
o discurso verbal (às vezes, as crianças são 
lacônicas em sua participação, mas algumas 
perguntas simples as ajudam a desenvolver  
melhor a ideia que querem expressar); é preciso  
lhes ensinar a juntar ideias, ou fazer oposições  
de forma educada e organizada.

Para esse último item, pode ser uma boa ideia 
fornecer de antemão às crianças inícios de frases 
que elas podem usar para se organizar:

Eu gosto muito de ...........................;  

Eu já fui à ...........................;  

Eu concordo com fulano e ...........................;  

Eu discordo de fulano porque ...........................;  

No meu tempo de fazer nada eu costumo ..........................;  

Minha família costuma ...........................

EX
PL

OR
AÇ

ÃO
 2
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p. 31

O QUE ELES 
VÃO FAZER? 
Eles vão identificar os 
espaços e atividades 
GRATUITOS de lazer que 
a cidade oferece, como 
praças, quadras esportivas, 
lugares para caminhadas 
a pé ou de bicicleta etc. 
Eles também poderão ser 
criativos e propor novos 
usos para espaços que as 
pessoas, normalmente, não 
consideram como espaços 
de lazer, como encontrar  
um lugar sem muita luz  
à noite para observar  
o céu estrelado, 
por exemplo. 

PODE SER UMA BOA IDEIA...
Explicar às crianças que fazer um mapeamento  
é marcar certos lugares num espaço, mas é 
também escolher uma forma específica, um critério 
para olhar para estes lugares e entendê-los. Nosso 
critério aqui é a ideia de lazer, e vamos procurar  
por lugares que permitam atividades dessa 
natureza. Certamente há lugares em sua cidade que 
já foram pensados para isso desde sua construção, 
como as praças ou parques, por exemplo, mas 
explique a suas crianças que os lugares podem 
se transformar muito a depender do uso que as 
pessoas fazem dele. Assim, um terreno baldio onde 
as crianças de uma região costumam jogar futebol 
não foi pensado como um espaço de lazer,  
mas foi transformado nisso pelas pessoas.

Mesmo espaços de lazer estabelecidos podem 
ter seu uso alterado ou ampliado pelas pessoas. 
Um parque pode se transformar num lugar onde 
as pessoas gostam de fazer piqueniques, a praça 
da cidade pode se transformar num espaço para 
apresentações musicais, pequenas exposições  
ou feiras de artesanato.

Ou seja, nessa tarefa, você e seus alunos vão 
mesmo localizar ou mapear os espaços de lazer 
gratuitos existentes em sua cidade, mas podem 
também sonhar novos usos para esses espaços 
e até mesmo novos espaços que talvez ainda não 
sejam usados para este fim, mas poderiam ser. 

EX
PL

OR
AÇ

ÃO
 2
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O QUE ELES VÃO FAZER? 
Eles vão identificar os espaços e atividades GRATUITOS de lazer que 
a cidade oferece, como praças, quadras esportivas, lugares para 
caminhadas a pé ou de bicicleta, etc. Eles também poderão ser criativos 
e propor novos usos para espaços que as pessoas, normalmente, não 
consideram como espaços de lazer, como encontrar um lugar sem 
muita luz à noite para observar o céu estrelado, por exemplo.

PODE SER UMA BOA IDEIA... 
Explicar às crianças que fazer um 
mapeamento é marcar certos lugares 
num espaço, mas é também escolher 
uma forma específica, um critério para 
olhar para estes lugares e entendê-los. 
Nosso critério aqui é a ideia de lazer, e 
vamos procurar por lugares que permitam 
atividades dessa natureza. Certamente 
há lugares em sua cidade que já foram 
pensados para isso desde sua construção, 
como as praças ou parques, por exemplo, 
mas explique a suas crianças que os 
lugares podem se transformar muito a 
depender do uso que as pessoas fazem 
dele. Assim, um terreno baldio onde as 
crianças de uma região costumam jogar 
futebol não foi pensado como um espaço 
de lazer, mas foi transformado nisso  
pelas pessoas.

Mesmo espaços de lazer estabelecidos 
podem ter seu uso alterado ou ampliado 
pelas pessoas. Um parque pode se 
transformar num lugar onde as pessoas 
gostam de fazer piqueniques, a praça da 
cidade pode se transformar num espaço 
para apresentações musicais, pequenas 
exposições ou feiras de artesanato.

Ou seja, nessa tarefa, você e seus alunos 
vão mesmo localizar ou mapear os 
espaços de lazer gratuitos existentes em 
sua cidade, mas podem também sonhar 
novos usos para esses espaços e até 
mesmo novos espaços que talvez ainda  
não sejam usados para este fim,  
mas poderiam ser. 
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EX
PL

OR
AÇ

ÃO
 3

PODE SER UMA BOA IDEIA...
Dirigir esse debate para a imensa 
diversidade e criatividade da espécie 
humana, mostrando a suas crianças que 
há gente de todo o tipo no mundo, que 
gosta de coisas muito diferentes. Um jeito 
interessante e divertido de começar essa 
atividade é organizar as crianças em 
duplas ou trios e pedir que cada uma delas 
entreviste brevemente seus companheiros 
de grupo, perguntando-lhes sobre suas 
preferências pessoais no que se refere ao 
lazer. Depois, cada aluno deve apresentar 
para todos os outros as preferências de 

um colega, explicando as razões pelas 
quais esse colega gosta dessa atividade 
de lazer e se posicionando pessoalmente 
sobre isso.

Assim, cada criança fará um texto mais  
ou menos assim: 

Meu colega gosta muito de ........, porque ......... 

Eu também acho isso muito divertido,  

mas prefiro ........, porque ........

O QUE ELES VÃO FAZER? 
Eles vão debater a seguinte questão: a cidade oferece 
espaços de lazer para todos (crianças, velhos, pessoas 
com algum tipo de deficiência, jovens, bebês, pessoas 
que gostam de esporte, de aventura, de silêncio,  
de fazer ginástica)?

Esta exploração não está no 
caderno das crianças



2222

O QUE ELES VÃO FAZER? 
Eles se reunirão em duplas ou trios para criar uma campanha de 
segurança. Eles produzirão jingles ou spots com mensagens que 
alertem as pessoas sobre os procedimentos seguros durante as 
atividades de lazer nas represas e entorno dos reservatórios das 
usinas de geração de energia.

PODE SER UMA BOA IDEIA...
Entender o que é uma mensagem de 
utilidade pública. Essas mensagens têm 
como propósito valorizar e cuidar da vida. 
Elas informam e orientam a população sobre 
assuntos que importam a todos, como, 
por exemplo, campanhas de vacinação, 
comportamentos seguros no trânsito, os 
riscos associados ao consumo de álcool, 
atitudes que podem impactar negativamente 
no meio ambiente, como jogar óleo de 
cozinha na pia, como proceder em casos de 
violência doméstica e tantos outros. 

Será interessante também que seus alunos 
e alunas ouçam alguns jingles e spots para 
que eles tenham ainda mais elementos 
para elaborarem os seus. Afinal, quanto 

mais repertório temos, mais ideias  
podem surgir em nossas cabeças. O site 
obore.com.br (procure pela área do Núcleo 
de Rádio e Portifólio) traz exemplos que 
podem ser interessantes, especialmente 
uma campanha para o rádio chamada 
“Saúde, de repente”, cujos conteúdos são 
cantados em forma de repentes. 

Não se esqueça de orientá-los sobre  
o tempo. Esse tipo de produto deve ser  
curto (entre 15 a 30 segundos, no máximo).  
Por isso, as mensagens devem ser bem 
claras e sintéticas. 

Conhecer os riscos associados ao uso 
das represas e os tipos de acidentes mais 
comuns também é essencial para que as 
campanhas possam ser mais eficazes.

EX
PL

OR
AÇ

ÃO
 4

p. 53 e p. 54

PARA UMA ATIVIDADE 
SEGURA DE LAZER 

DEVEMOS:

 Respeitar a sinalização e a área  
de segurança;

 Respeitar a proibição de nadar,  
utilizar embarcações e pescar perto da  
barragem e dos canais de escoamento;

 Não deixar crianças sozinhas;

 Não nadar na rota dos barcos  
(o rio Tietê tem uma hidrovia pela qual 
transitam embarcações);

 Não entrar alcoolizado no reservatório;

 Estar atento aos alarmes sonoros que 
são acionados quando os vertedouros 
(comportas) são abertos.

22
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PODE SER UMA BOA IDEIA...
Conversar com seus alunos e alunas antes  
da visita para descobrir aqueles que se 
sentem mais confortáveis falando em público, 
aqueles que acham que fazem isso bem e 
aqueles que acham que não o fazem tão 
bem assim. Aí, é hora de encontrar, com a 
participação das crianças, maneiras dos que 
já sabem ensinarem os que ainda não sabem 
tanto assim a se tornarem melhores nessa 
tarefa, para que todos possam participar 
dessa atividade da melhor forma que puderem, 
porque, a essa altura do campeonato, eles  
já devem estar convencidos de que, quando 
realizam o trabalho juntos, são melhores  
e mais poderosos.

O QUE ELES VÃO FAZER? 
Eles escolherão alguns representantes para visitar as salas dos 
estudantes mais novos. Nessa ocasião, eles conversarão sobre 
o levantamento dos espaços de lazer feito por todos e contarão 
sobre a produção de jingles e spots. Caso já estejam prontos, a 
sala dos mais novos pode ser convidada a opinar sobre quais 
jingles e spots eles mais gostaram e por quê. 

EX
PL

OR
AÇ

ÃO
 5

p. 55
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Caros professora e professor, este 
espaço é para as suas anotações.
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Acreditamos que o desenvolvimento sustentável é tema 
fundamental para a formação de cada cidadão e cidadã. 

Por meio do projeto , cultivamos a criatividade  
e o protagonismo dos estudantes em desafios sociais e 

ambientais relacionados aos recursos naturais, patrimônio 
de todos nós. Atuando juntos, dentro e fora da escola, 

conseguimos contribuir para a criação de soluções  
que impactem positivamente as comunidades.


