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Você deve a você mesmo e a todo mundo continuar sendo curioso.
E ao fazer isso você terá criado um sentido para a vida.
Neil deGrasse Tyson

ANTES DE TUDO, ALGUNS
ESCLARECIMENTOS FUNDAMENTAIS
1. PARA QUEM
ESTE PROJETO FOI
PENSADO?

GERAÇÃO+ 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 as ações coletivas podem ser muito mais poderosas do
que as ações individuais;

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.

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 – 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.

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 prestar atenção ao mundo, fazer perguntas e ser
persistente são ingredientes fundamentais para aprender e
realizar coisas que beneficiem a todos;
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3. POR QUE
CONSIDERAMOS
IMPORTANTE
ENSINAR
TUDO ISSO ÀS
CRIANÇAS?

4. QUAIS
MATERIAIS
INTEGRAM O
geração+?

1 Caderno 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
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5. COMO OS
MATERIAIS ESTÃO
ORGANIZADOS?

Conheça
algumas
perguntas que
vão orientar
as explorações
de cada tema

As atividades do GERAÇÃO+ 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.

ENERGIA ELÉTRICA:

a gente sabe como
isso é importante

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?

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?

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?
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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?
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6. E o que esses
4 temas têm a
ver com Mudanças
CLimáticas

É provável que você já tenha bons motivos para
ensinar a seus alunos e alunas sobre os temas
deste projeto, afinal, você está aqui, lendo
este texto. Mas caso você não esteja ainda
completamente convencido – e mesmo se estiver,
argumentos nunca são demais –, gostaríamos
de acrescentar à sua lista de motivos mais um,
muito, muito importante e completamente
relacionado aos temas que você trabalhará com
seus alunos e alunas aqui.

Você já deve ter ouvido falar que a Terra
está passando por uma série de mudanças
climáticas que terão, como efeito final, o
aumento da temperatura do planeta, o
que chamamos de aquecimento global.
Esse é um problema que tem sido
discutido por cientistas, políticos,
ecologistas, professores e alunos.
Realmente, é um problema que deveria
ser discutido por todos nós, por três
motivos muito importantes: os efeitos do
aquecimento global nos atingem a todos e
não tem como escapar deles; nós, os seres
humanos, somos os maiores responsáveis
por esse problema; e, entre todos os
seres vivos, somos os únicos que sabemos
que ele ocorre e suas consequências, e
podemos, por isso, escolher tomar ações
que interrompam esse processo.
Mas você sabe exatamente o que é
aquecimento global? Pelas palavras que
compõem o nome do problema, você já
deve ter deduzido que a questão é que o
planeta Terra (ou o globo) está ficando
cada vez mais quente. E por que isso é
um problema? Bem, acontece que as
temperaturas do planeta, o fato de haver
frio e calor, lugares que são sempre mais
frios e outros que são sempre mais quentes
é superimportante para o funcionamento
do planeta. É essa divisão climática (por
zonas de temperatura) que permite que
certos animais e plantas vivam em certos
lugares e não em outros, que as correntes
marítimas tragam alimentos para todos os
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lugares da Terra, que haja uma distribuição
de chuvas, neve, calor do Sol, ventos
que nós conhecemos e aprendemos a
reconhecer como nosso planeta.
Se o planeta fica mais quente, tudo isso
muda, ou seja, o planeta muda e pode ser
que essa mudança não permita mais que
animais e plantas que existem por aqui
continuem vivendo. Pode ser que o planeta
seja transformado em um grande deserto.
Outra pergunta que você deve estar
fazendo agora é: como é que se aquece
um planeta inteirinho? Bem, a Terra
sempre recebeu muito calor, muito
mesmo, todos os dias, desde que ela
começou a existir – o Sol aquece o
planeta todos os dias, até quando você
não consegue vê-lo lá no céu. E o Sol é
bem quente mesmo, mas a Terra tem
uma proteção que só deixa uma parte
desse calor entrar: nossa atmosfera.
Ela é composta por uma combinação
de diferentes gases, como o oxigênio
que respiramos e o gás carbônico, além
de outros. Cada um desses gases deve
aparecer em certas quantidades para que
a atmosfera faça seu papel e o que tem
acontecido é que nós, humanos, temos
liberado muito gás carbônico (e metano),
muito mesmo, a ponto de afetar esse
equilíbrio.
Isso acontece porque o gás carbônico
(mais precisamente, o dióxido de carbono)
que nós temos liberado em excesso na

atmosfera só pode ser retirado dela de
uma única maneira: pela respiração das
plantas. Começou a perceber o tamanho
do problema? As coisas que nós fazemos
(usar derivados de petróleo, queimar
coisas – lixo, carvão, madeira, plantações,
fabricar produtos dos mais diversos etc.)
liberam grandes quantidades de carbono
na atmosfera, mais do que seria aceitável.
E, para fazer essas coisas, nós precisamos
de espaço (para plantar, criar animais
que comemos, instalar fábricas e cidades,
construir estradas etc.) e retiramos desses
espaços as plantas que estavam lá. Uma
das coisas mais graves que fazemos é
cortar árvores adultas, porque cada árvore
leva muitos anos para crescer, mas é
cortada em poucos minutos. Se cada um
de nós decidisse plantar uma árvore na
vida, nem isso seria suficiente para fazer
face ao número de árvores cortadas pelos
mais diversos motivos diariamente. É uma
matemática que não pode dar certo, né?
E o que a gente tem a ver com isso? Bem,
somos todos humanos, não é mesmo? E
são justamente as atividades humanas
que estão criando esse efeito tão perigoso
e indesejável. Apenas elas, alteradas,
poderão evitar que cheguemos a pontos
críticos que ameaçam o planeta inteiro.
Pense nos temas que você ensinará a
seus alunos e alunas neste projeto e você
rapidamente perceberá que cada um deles
está diretamente ligado às causas ou
efeitos do aquecimento global, às vezes
aos dois.
A fauna e a flora de cada bioma terrestre
são o que são em função do clima.
Se o clima muda, tudo muda e plantas e
animais podem deixar de existir em lugares
onde sempre existiram.
O lixo que produzimos diariamente
com aquilo que consumimos precisa ser
descartado. Muitas vezes, esse descarte
é feito em grandes aterros sanitários
e, para isso, grandes áreas devem ser
desmatadas, ou pior, o lixo é queimado.

Se produzimos cada vez mais lixo,
contribuímos enormemente para a causa
do problema, não é mesmo? Da mesma
forma, se reduzirmos nossa produção
de lixo e tratarmos nossos resíduos com
compostagem, participamos de uma das
possíveis soluções para o problema.
A geração de energia elétrica também
é um dos processos que podem afetar
a quantidade de áreas de floresta
no planeta. Quanto mais energia
for consumida, haverá uma maior
necessidade de geração de energia e, como
consequência, um aumento no número
de parques geradores de energia, que
precisarão de mais áreas desmatadas ou
inundadas, para sua instalação. Além disso,
diferentemente do que ocorre no Brasil,
onde a maior parte da energia é gerada
por processos considerados “limpos”, o
resto do mundo gera sua energia a partir
da queima de combustíveis fósseis, o que
libera quantidades absurdas de carbono na
atmosfera.
Lazer e segurança não têm uma relação
direta com as alterações climáticas de
nosso planeta ou com a reversão do
processo de aquecimento global, mas
é interessante pensar que, se vamos
nos dedicar a salvar este espaço que
partilhamos com todas as outras formas
de vida conhecidas, é bom fazer dele um
lugar melhor, mais justo e mais agradável
para todos, não é mesmo?

Como você vê, todos os temas deste
projeto – assim como quase tudo
o que fazemos diariamente – estão
ligados ao aquecimento global.
O que pode variar é precisamente
as escolhas que faremos em cada
situação: podemos ser parte
do problema ou das soluções
conhecidas para o problema.

Qual é a sua escolha?
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7. AS EXPLORAÇÕES:

8. COMO COMEÇAR?

UM PROCEDIMENTO
DE TRABALHO

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!

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.
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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!

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...

9. 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.

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.

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.
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AQUI ESTÁ A RUBRICA DO PERCURSO
FAUNA E FLORA: AS PEQUENAS E GRANDES MARAVILHAS DA VIDA
Acho que estou
entendendo
Eu identifico
e diferencio
exemplares da
fauna e da flora.

Posso explicar
Eu explico bem
direitinho e com
muitos detalhes
como é o animal
ou planta que
encontrei.
Eu explico da
mesm a forma o
que meus colegas
e eu faremos
juntos.

1

2

Tive uma ideia!

Já sei o que
fazer!

Eu explico
minhas ideias
com detalhes e
pacientemente,
mostrando
por que ela é uma
boa ideia para
todos, e escuto
as ideias de meus
colegas.

Eu uso boas ideias
de outras pessoas
e as minhas para
trabalharmos
juntos e faço
aquilo que
combinamos.

3

4

Pode ser uma boa ideia...

FAUNA E FLORA:
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AS PEQUENAS E GRANDES
MARAVILHAS DA VIDA

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.

13

Conheça agora o percurso de exploração
de Fauna e Flora para os 2º e 3º anos

EXPLORAÇÃO 1
O QUE ELES VÃO FAZER?
Ler o texto para lembrar por que e
para que eles estão fazendo tudo isso.

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.
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Somos vários.
Somos um.

1
2

3

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.

O QUE ELES
VÃO FAZER?
Ler o texto para
conhecer conceitos
e ideias importantes
sobre o tema (Fauna
e Flora). Distinguir
exemplares da
fauna e da flora.

PODE SER UMA BOA IDEIA...
Organizar com as crianças, à medida que
vocês coletam e desenham os exemplares
da fauna e flora da escola e do quarteirão,
pequenas coleções, com diferentes critérios
de classificação (insetos que voam, que
andam, folhas de plantas, flores de plantas
etc.). Esse é um jogo que ajudará as crianças
a melhorarem seus procedimentos de
observação e também fornecerá muito
repertório vocabular para que elas falem
sobre o que vão descobrindo.

EXPLORAÇÃO 2
O QUE ELES
VÃO FAZER?

Investigar a fauna e a flora da escola. Registrar em desenho
e palavras todas as plantas e bichos que eles encontrarem
na escola.

PODE SER UMA BOA IDEIA...
Na parte em que as crianças são convidadas
a explicar com palavras como são os animais
e plantas que encontraram, não é necessário
que elas construam explicações completas e
impecáveis, como num livro de biologia. As
definições espontâneas infantis, incompletas
e, às vezes até meio erradas, são um ótimo
recurso para ensinar a elas como organizar
o pensamento e a linguagem para explicar
algo, para dizer o que alguma coisa é e o
que ela não é, e, por fim, são encantadoras
demais! Então, se seus alunos e alunas

definirem a joaninha como um bichinho
que já vem pronto para uma festa, não faça
interferências que procurem aproximá-la das
definições formais, pelo contrário: explore
esse jeito que só as crianças têm de ver o
mundo e peça-lhes que falem mais sobre
isso, que aprofundem seu raciocínio, que
expliquem bem explicadinho, porque assim
você poderá ver, com muita clareza, que
recursos seus alunos e alunas usam para
explicar o mundo, é claro, mas também
para compreendê-lo!
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EXPLORAÇÃO 3
O QUE ELES
VÃO FAZER?

Eles vão perguntar para algumas pessoas mais velhas (ou
outras que também puderem responder) quais peixes são
encontrados nos rios e represas que banham a cidade.

O QUE ELES
VÃO FAZER?

Eles vão conhecer o pintor Debret
e colorir duas de suas obras.

PODE SER UMA BOA IDEIA...

PODE SER UMA BOA IDEIA...

Dizer às crianças que
há jeitos diferentes de
nós fazermos nossas
descobertas. Podemos
pesquisar em livros, na
internet, podemos observar
algum tipo de atividade,
fazer experimentos e
também podemos falar com
pessoas que, por razões
diferentes, podem nos
contar coisas que queremos
saber.

Falar às crianças que muitos desenhistas e pintores se
dedicaram a retratar espécies de animais e plantas. O
autor das reproduções no caderno foi um deles. JeanBaptiste Debret foi pintor, desenhista e professor. Ele
viajou ao Brasil no século XIX e ficou aqui durante
alguns anos trabalhando. Por meio de sua obra,
podemos ver cenas das cidades, animais, plantas,
florestas.

Essa atividade organizada
de perguntar o que não
sabemos para alguém se
chama “entrevista”. Fazer
entrevistas requer cuidados
e o primeiro deles, é claro, é
preparar um bom conjunto
de perguntas e sempre
informar ao entrevistado
o motivo da entrevista.
Essas perguntas sempre
nascem de uma perguntamãe, que é essa: o que
queremos descobrir quando
entrevistarmos essa pessoa?
Por exemplo: queremos
descobrir que brincadeiras
ela conhece / queremos
descobrir como era sua
vida escolar quando ela
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EXPLORAÇÃO 4

era pequena, se ela usava
uniformes, se havia castigos,
que tipo de aulas ela tinha,
se havia merenda escolar...
Podemos descobrir
muitas coisas por meio de
entrevistas.
O registro das respostas
também deve ser bastante
cuidadoso, já que nenhuma
pessoa gostaria que fosse
atribuído a ela algo que ela
não tenha dito.
Há outros procedimentos
importantes que as crianças
devem aprender como,
por exemplo, sempre
informar ao entrevistado
o motivo da entrevista e,
sempre que possível, depois
de terminada, mostrar
os resultados a todos
aqueles que participaram
da entrevista. Além
disso, é claro, ouvir com
muita atenção o que o
entrevistado tem a dizer
e perguntar uma coisa
de cada vez. Ao final da
entrevista, nunca se deve
esquecer de dizer um
“muito obrigado”.

Mas há muitos outros artistas viajantes, que vieram
ao Brasil integrando expedições, e que também
podem ser apresentados às crianças, como o
holandês Albert Eckhout (1610-1666) e Frans Post
(1612-1680), cujas obras são facilmente encontradas
na internet.
Todos esses artistas dedicaram seus esforços a
registrar paisagens, objetos, costumes, exemplares da
fauna e flora brasileiros. Graças a seus pincéis, lápis e
tintas, é possível conhecer muitas coisas desse tempo
tão distante.
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Conheça agora o percurso de exploração
de Fauna e Flora para os 4º e 5º anos

EXPLORAÇÃO 1 e 2
O QUE ELES
VÃO FAZER?

O QUE ELES
VÃO FAZER?

Ler o texto para conhecer conceitos e ideias
importantes sobre o tema (Fauna e Flora).
Registrar dúvidas e comentários sobre o texto.

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.

18

EXPLORAÇÃO 3

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...

Registrar o
que eles já
sabem sobre
a fauna e
flora da
escola e do
quarteirão.

PODE SER UMA BOA IDEIA...
Em pedagogia, convencionouse chamar a essa exploração
de conhecimentos prévios.
Entretanto, é preciso lembrar
que eles são prévios apenas
à apresentação escolar do
tema, mas, para as crianças,
eles são simplesmente
conhecimentos, ou seja,
coisas que elas já sabem. Em
sala de aula, essa exploração
se torna interessante
pela diversidade que ela
representa, uma vez que
uma sala reúne muitas
crianças, com conhecimentos
diferentes.
Cada criança apresentará
seus conhecimentos sobre
a fauna e a flora da escola
e derredores, mas todos
esses saberes serão frutos de
experiências pessoais, ou seja,
situações vividas por cada
uma delas singularmente,
que elas organizaram na
forma de um relato. À escola
caberá mostrar às crianças
como organizar esses
saberes e outros que podem
ser coletados de outras
formas – um texto, uma
imagem, uma teoria – em
um conjunto que pode ser
operado para compreender

experiências que ainda
acontecerão. Assim, se
ensinamos às crianças os
procedimentos necessários
para a identificação de uma
árvore – que podem incluir
a análise de suas estruturas,
como folhas, flores e frutos,
ou a entrevista com um
botânico ou funcionário do
departamento público que
cuida das árvores –, elas
aprendem sobre aquelas
árvores em particular, mas
também um método que
lhes permitirá identificar
qualquer árvore, em qualquer
tempo futuro. A isso, a
pedagogia vem chamando de
autonomia.
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EXPLORAÇÃO 4

EXPLORAÇÃO 5

O QUE ELES
VÃO FAZER?

O QUE ELES VÃO FAZER?

Eles farão um mapa de perguntas
sobre a fauna e flora da escola e
do quarteirão.

Eles farão um levantamento das
organizações ou grupos que trabalham
na cidade para cuidar da fauna e da flora.

PODE SER UMA BOA IDEIA...

Os dados básicos que serão coletados
serão esses:

Ensinar a seus alunos e alunas que a
gente só pergunta sobre o que não
sabe, mas, para fazer uma pergunta,
a gente tem que saber um montão
de coisas... Assim, ao começar essa
exploração, nas primeiras perguntas
que estão no caderno, eles já sabem
que árvores são seres vivos que
precisam de cuidados, que elas não
aparecem por acaso onde estão, são
plantadas por alguém, com algum
propósito específico...

Nome da organização ou grupo

Siga a partir daí elaborando seu mapa
de perguntas: que perguntas eles
devem fazer se quiserem descobrir
a importância das árvores para as
pessoas que vivem na cidade? E se
quiserem descobrir se as pessoas
acham que já temos árvores
suficientes? E se as pessoas acham
que as árvores deixam a cidade mais
bonita ou mais agradável? E para
quem devem perguntar cada uma
dessas perguntas?
Uma das coisas mais interessantes
aqui é convencer seus alunos e alunas
que as perguntas são as ferramentas
mais poderosas que temos para
conhecer o mundo.

Que tipo de trabalho faz?
Como podemos colaborar com eles?
Como entraremos em contato?
(telefone/e-mail/site/Facebook)

PODE SER
UMA BOA IDEIA...
Elaborar e ensinar a seus alunos
e alunas um pequeno texto de
apresentação deles mesmos, da
escola e desse projeto, de forma que,
quando eles forem efetivamente falar
com alguém dessas organizações
parceiras em potencial, eles saibam
o que dizer e se sintam bem
confortáveis para fazer isso, afinal,
são eles que estão realizando este
trabalho, não é mesmo?

EXPLORAÇÃO 6
O QUE ELES
VÃO FAZER?

Hora das ideias! Cada estudante fará um exercício de pensar
sobre como cuidar melhor da fauna e da flora da escola (ou do
quarteirão). Eles registrarão suas ideias, apresentarão cada uma
delas e ouvirão as dos colegas. O objetivo é chegar num ou mais
projetos que possam ser implementados na escola ou, quem
sabe, no entorno.

PODE SER
UMA BOA
IDEIA...

Apresentar algumas sugestões de projetos para as crianças pode
ser importante. Afinal, boas ideias nascem em terrenos férteis. Isso
quer dizer que, quanto mais informações nós temos, mais chance
de termos mais e mais ideias interessantes.
Você pode mostrar a eles um HOTEL PARA INSETOS.
Há muitas referências desses abrigos na internet.
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EXPLORAÇÃO 9

EXPLORAÇÃO 7
O QUE ELES
VÃO FAZER?
Decidir que projeto
será realizado por
eles e responder
as perguntas que
servirão para
orientar e organizar
a realização
desse (ou desses)
projeto(s).

PODE SER UMA BOA IDEIA...
Aproveitar essa oportunidade
para ensinar a seus
alunos e alunas o que são
argumentos, esse jeitinho
todo especial de falar e
organizar o raciocínio para
apresentar a outras pessoas
razões que as convençam
e as façam querer fazer
alguma coisa junto com a
gente, sem que para isso
a gente precise usar força,
violência ou chantagem. Esse

é um dos jeitos mais bonitos
de pensar já inventado pela
humanidade e seus alunos e
alunas certamente merecem
conhecê-lo.
Um bom argumento
apresenta razões e motivos
para se fazer algo, para fazer
mais alguém sentir vontade
de fazer algo, porque
parece justo, ou bom, ou
interessante, ou certo...

EXPLORAÇÃO 8
O QUE ELES
VÃO FAZER?

O QUE ELES
VÃO FAZER?

A partir da escolha do projeto, o espaço do Caderno servirá
para registrar o andamento do projeto que eles escolheram
realizar, como se fosse um diário. Desenhos, fotos, textos
serão muito bem-vindos.

PODE SER UMA BOA IDEIA...
Lembrar do que já realizamos e verificar
se nos aproximamos ou não do que
queríamos obter. Essa é uma das formas
mais eficientes e mais bonitas de
avaliar um trabalho. As crianças ficam
genuinamente encantadas quando veem,
de forma muito concreta, quanto trabalho
podem realizar num certo período de
tempo e como esse trabalho toca as
vidas de outras pessoas, muda o mundo
pertinho delas, faz diferença.

Dedique-se a ouvi-las, elogiá-las, perceber
seus rostinhos orgulhosos! Afinal, quem
trabalhou tanto e tão bem tem todo o
direito de se sentir assim, não é mesmo?
Ajude-os também a perceber que sempre
há dificuldades, imprevistos, e que a
gente encontra saídas interessantes para
tudo isso, porque somos inteligentes e
trabalhamos juntos, e isso sempre torna o
trabalho melhor.

Eles escolherão alguns representantes para visitar as salas
dos estudantes mais novos. Nessa visita, eles contarão
sobre o trabalho que já fizeram e explicarão o que eles
ainda vão fazer

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 aos
que ainda não sabem tanto assim a se
tornarem melhores nessa tarefa, para que
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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.
Ler as sugestões do passo a passo para a
visita, que está no Caderno do Estudante,
contribuirá para organizar essa exploração.
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AQUI ESTÁ A RUBRICA DO PERCURSO
GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: PARA ONDE VAI TUDO ISSO?
Acho que estou
entendendo
Identifico e
diferencio resíduos
sólidos e rejeitos
e explico como
faço isso.

Posso explicar

Tive uma ideia!

Separo
apropriadamente
os resíduos sólidos
e os rejeitos e
destino cada um
deles aos lugares
indicados.

Explico o processo
de compostagem
e os produtos que
ele nos fornece,
assim como o que
podemos fazer
com esses
produtos.

Explico a outras
pessoas como
separar e
encaminhar os
resíduos sólidos
e rejeitos e sobre
a importância de
todos fazermos
isso sempre.

1

2

Já sei o que
fazer!
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.

3

4

Pode ser uma boa ideia...

GESTÃO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS:
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PARA ONDE VAI TUDO ISSO?

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 exploração de
Gestão de Resíduos Sólidos para os 2º e 3º anos

EXPLORAÇÃO 1 e 2
O QUE ELES VÃO FAZER?
Ler o texto para lembrar por que e
para que eles estão fazendo tudo isso.

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.
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Somos vários.
Somos um.

1
2

3

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.

O QUE ELES
VÃO FAZER?

Ler o texto para conhecer conceitos
e ideias importantes sobre o tema
(Gestão de Resíduos Sólidos).
Brincar de dar destinos corretos para
alguns tipos de resíduos e descobrir se a
cidade tem um ecoponto e o que pode
ser descartado lá.

PODE SER UMA BOA IDEIA...
Explorar melhor e com muito cuidado
a definição de resíduos sólidos presente
na lei que trata do tema e no Plano
Nacional de Resíduos Sólidos, publicado
pelo Ministério do Meio Ambiente. Isso
é importante porque o termo “sólido”
pode ser bem enganoso aqui, uma vez
que resíduos sólidos podem ser, também,
líquidos e gasosos. Isso acontece porque a
definição procura abarcar aqueles materiais
que serão descartados ou não serão mais
consumidos, em seu estado atual, por
seres humanos, independentemente de seu
estado físico. Assim, quando descartamos,

por exemplo, uma geladeira, o gás que
está dentro da geladeira também é
considerado um resíduo sólido. Ou seja,
resíduos sólidos são o conjunto das coisas
que a gente não pode ou não quer mais
usar e que não podem voltar aos espaços
naturais porque também não pertencem
a eles, mas que ainda podem ser tratadas
de alguma maneira (reaproveitamento,
reciclagem, compostagem). Quando esses
resíduos não podem ser tratados de maneira
alguma, porque não queremos fazê-lo ou
não sabemos como fazê-lo, eles recebem o
nome de rejeitos.

Resíduos sólidos
material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou
semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de
esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.
Fonte: Plano Nacional de Resíduos Sólidos - Ministério do Meio Ambiente
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EXPLORAÇÃO 3
O QUE ELES
VÃO FAZER?

Eles vão descobrir que tipo de resíduos são gerados na
escola e que destino é dado para cada um deles. Eles vão
pesquisar nas lixeiras, na cozinha, nas salas de aula, na
secretaria, diretoria, pátio e todos os lugares da escola.

EXPLORAÇÃO 4
O QUE ELES
VÃO FAZER?

Eles vão aprender a separar os resíduos secos dos
resíduos úmidos (porque essa separação é essencial
para cuidar dos resíduos que produzimos).

PODE SER UMA BOA IDEIA...

PODE SER UMA BOA IDEIA...

Conversar com todos os adultos que, de
alguma maneira, terão suas rotinas afetadas
pela investigação e pesquisa das crianças.
Bacana mesmo é orientar as crianças
para que elas façam isso antes mesmo de
começarem a pesquisa. Assim, um grupo
de crianças pode procurar as cozinheiras e
pessoas responsáveis pela limpeza, contarlhes o que pretendem descobrir com sua
pesquisa e perguntar por cuidados que
devem tomar (usar luvas se forem mexer
no material descartado, por exemplo) e
as melhores maneiras de conseguirem as
informações de que necessitam.

Explicar a seus alunos e alunas o que é
uma teia alimentar e, principalmente,
o papel dos decompositores em
geral. Você pode usar o exemplo de
uma floresta, na qual se produzem,
diariamente, toneladas de matéria
orgânica, considerando animais e
plantas (ou partes de plantas) que
morrem todo o tempo. Então, é
interessante mostrar a eles que esses
mesmos processos acontecem nas
cidades em que vivemos, mas sem
a floresta para cuidar de tudo. As
composteiras que vocês receberam
na escola fazem o mesmo papel
que os solos e a micro-fauna das
florestas, decompondo resíduos
orgânicos e transformando-os em solo

Quando as crianças podem conversar
pessoalmente com outros adultos da escola
que não seus professores e professoras
sobre um trabalho que estão realizando,
dois efeitos interessantes costumam ser
observados: as crianças se apropriam melhor
do trabalho em si e especialmente de seus
objetivos para aquela comunidade e, por
isso, o segundo efeito se instala quase
sempre: elas são acolhidas em uma rede
colaborativa formada por esses adultos
que raramente participam desse tipo
de atividade, mas são, como todos nós,
sensíveis ao encantamento sem fim que é
testemunhar crianças aprendendo coisas
novas para elas!
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novamente. Para que isso aconteça, é
necessário que certos seres vivos que
moram nos solos em geral (bactérias
e minhocas) estejam muito bem e
muito ativos, porque são eles que se
alimentam dessa matéria orgânica e
que conseguem, assim, transformá-la
em solo novamente. Para isso, vocês
devem separar seus resíduos orgânicos
cuidadosamente, porque esses seres
vivos não comem qualquer coisa e,
além disso, manter o ambiente geral
da composteira controlado, com
temperaturas e umidade mais ou
menos constantes.
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EXPLORAÇÃO 5

EXPLORAÇÃO 6

O QUE ELES
VÃO FAZER?

O QUE ELES
VÃO FAZER?

Eles vão saber mais sobre o processo de compostagem,
aprender o que podemos colocar na composteira e, assim
que houver adubo orgânico disponível, eles construirão
micro-jardins.

PODE SER UMA BOA IDEIA...
Explicar bem cuidadosamente a seus
alunos e alunas o que são micro-jardins
e a que características desses pequenos
ambientes devemos estar especialmente
atentos para que tudo dê certo (procure
por imagens desses micro-jardins e leve
para mostrar às crianças). Há muitas
disponíveis na internet.
O solo deve ser bem rico em nutrientes,
porque ele não vai ser substituído. O
recipiente em que o jardim será montado
deve ter um bom sistema de drenagem,
que pode ser obtido com furos na parte
de baixo, se isso for possível, ou com uma
montagem em que o solo seja precedido
por uma camada de areia e uma de
pedras.
Todos os materiais decorativos ou adornos
escolhidos para o jardim devem suportar
bem a umidade e ser atóxicos.

Eles vão registrar em palavras e desenhos o tipo de resíduo
gerado por eles ao longo de um dia inteiro e o destino de
cada um desses resíduos.

PODE SER UMA BOA IDEIA...
Pronto, vocês já sabem coisas importantes
sobre os elementos de seu jardim, já dá
para começar a pensar em como eles
serão.
Peça a seus alunos e alunas que separem
todo o material que podem usar e,
em vista do que está disponível, que
imaginem seus jardins, antes mesmo de
começar a construí-lo. Eles podem fazer
desenhos desses projetos e, com eles,
selecionar os materiais e plantas de que
precisarão, para só então construir mesmo
seus jardins.

Elaborar esse trabalho localizando
claramente quem são os responsáveis
pelo tratamento dos resíduos sólidos e
dos rejeitos que todos nós produzimos em
nossos cotidianos e, a partir daí, criar com
seus alunos e alunas pequenas atividades e
materiais que os ajudem a contar isso tudo
para o maior número de pessoas possível,
dentro ou fora da escola.
Quem vai escolher a forma de fazer isso
é você, é claro, afinal, ninguém conhece
melhor sua turma do que você, não é
mesmo?
Vocês podem fazer um pequeno manual
de separação de lixo domiciliar com dicas
para as famílias e, depois de pronta, essa
publicação pode “visitar” as casas de seus
alunos e alunas por períodos de tempo
combinados previamente – nesse caso,
lembre-se de acrescentar algumas folhas

em branco ao final, para que cada família
possa registrar suas impressões sobre o
material e que dicas resolveu adotar.
Vocês podem fazer, também, cartazes que
seriam espalhados pelos estabelecimentos
comerciais próximos à escola, explicando
à população onde exatamente devem ser
descartados os rejeitos em sua cidade ou
bairro – coisas como pilhas, lâmpadas,
pneus e aparelhos eletrônicos.
Certamente você encontrará a melhor
maneira de fazer isso com seus alunos
e alunas em sua escola. O importante é
que vocês façam algo que coloque essas
informações, tão importantes para todos,
em circulação, porque seria uma pena se
elas ficassem só com suas crianças, não é
mesmo?

Finalmente, as plantas que melhor se
adaptam a esses micro-ambientes são as
suculentas, primeiramente porque são
plantas que crescem pouco ou têm um
crescimento muito lento. Além disso, são
plantas robustas, que suportam bem as
variações mais comuns nas condições de
temperatura e iluminação e precisam de
regas bem espaçadas.
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Conheça agora o percurso de exploração de
Gestão de Resíduos Sólidos para os 4º e 5º anos

EXPLORAÇÃO 1 e 2
O QUE ELES
VÃO FAZER?

O QUE ELES
VÃO FAZER?

Ler o texto para conhecer conceitos e ideias importantes
sobre o tema (Gestão de Resíduos Sólidos).
Registrar dúvidas e comentários sobre o texto e praticar a
separação dos resíduos secos e úmidos.

PODE SER UMA BOA IDEIA...
Ler o texto em voz alta para as
crianças. Quando queremos que elas
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

EXPLORAÇÃO 3

e com a entonação que permite que a
gente localize informações importantes.
Faça isso por parágrafos, perguntando, ao
final de cada um, o que elas entenderam
até ali, se há alguma palavra que não
compreendem e qual é a ideia mais
importante daquele parágrafo.

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.

Registrar o que eles já sabem sobre a gestão
dos resíduos sólidos da escola e da cidade.

PODE SER UMA BOA IDEIA...
Fazer com seus alunos e alunas um
exercício de imaginação, pode até ser
uma redação, se você achar interessante,
para que eles contem todo o caminho
percorrido por um resíduo qualquer que
eles descartam comumente, como aqueles
que encontramos no lixo domiciliar ou da
própria escola.
Peça-lhes que imaginem com cuidado o
que acontece com o miolinho da maçã
que eles pudessem ter comido no lanche
uma vez que ele seja colocado na lata
de lixo na escola. Ajude-os a pensar em
múltiplas alternativas: se o lixo é comum,
o que acontece? Se ele é separado,
isso muda? E se nem foi para o lixo, foi
jogado no chão mesmo? E o caminho do
miolinho da maçã é o mesmo do que é
feito pela folha de caderno que está no
lixo também? Ou da garrafinha plástica?

Tentem imaginar cada percurso desde o
momento em que o resíduo vira mesmo
resíduo até o final, quando ele deixa de sêlo, porque foi reaproveitado, compostado,
reciclado ou virou rejeito.
Essa é uma atividade muita rica de
possibilidades: cada percurso imaginado
para os diferentes resíduos pode virar uma
maquete, um jogo de tabuleiro, um texto,
uma história em quadrinhos, tantas coisas
que vocês podem usar no decorrer desse
projeto para partilhar com outros alunos e
alunas da escola o que vêm aprendendo.

Eu gostaria de saber mais sobre...
Eu descobri que...
Eu não entendi a parte do texto que diz...
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EXPLORAÇÃO 4

EXPLORAÇÃO 5

O QUE ELES
VÃO FAZER?

O QUE ELES VÃO FAZER?

Eles farão um mapa de perguntas sobre a produção
de resíduos sólidos na escola e na cidade. Depois, eles
sairão em busca das respostas para essas perguntas.

Eles farão um levantamento das organizações ou grupos que estão
envolvidos na gestão de resíduos sólidos na cidade.
Nome da organização ou grupo

PODE SER UMA BOA IDEIA...
Convencer seus alunos e alunas de que
as perguntas são as ferramentas mais
poderosas que temos para conhecer o
mundo. Sempre que queremos alterar
coisas ou a forma como elas acontecem, é
preciso, antes, conhecer tão bem quanto
possível essas coisas ou processos, porque
só assim entendemos quais serão as ações
mais efetivas para alterá-los da forma como
desejamos. Assim, se seus alunos e alunas
decidirem, por exemplo, reduzir a produção
de resíduos da escola, deverão saber antes
em que momentos e situações ocorre a
parte mais importante dessa produção, por
que há tanto resíduo nesse processo, quem
são as pessoas diretamente ligadas a ele e,
só então, poderão pensar em alternativas
para falar com as pessoas que alterarão os
processos e, por fim, reduzirão a produção
de resíduos ali.

Que tipo de trabalho faz?
Isso acontece em todas as situações
em que a responsabilidade por algo é
compartilhada entre muitas pessoas e
fragmentada em muitos processos. Assim,
se a cozinha da escola é, por exemplo, o
lugar que produz a maior quantidade de
resíduos, isso pode acontecer por diferentes
motivos, desde o envio de insumos de
pouca qualidade até a forma como as
cozinheiras organizam seu trabalho. Para
saber exatamente como interferir e com
quem falar, é preciso que as crianças façam
muitas, muitas perguntas mesmo para
descobrir tudo isso.

Como podemos colaborar com eles?
Como entraremos em contato? (telefone/e-mail/site/Facebook)

PODE SER UMA BOA IDEIA...
Elaborar esse trabalho localizando
claramente quem são os responsáveis
pelo tratamento dos resíduos sólidos e
dos rejeitos que todos nós produzimos em
nossos cotidianos e, a partir daí, criar com
seus alunos e alunas pequenas atividades e
materiais que os ajudem a contar isso tudo
para o maior número de pessoas possível,
dentro ou fora da escola.
Quem vai escolher a forma de fazer isso
é você, é claro, afinal, ninguém conhece
melhor sua turma do que você, não é
mesmo?

comerciais próximos à escola, explicando
à população onde exatamente devem ser
descartados os rejeitos em sua cidade ou
bairro – coisas como pilhas, lâmpadas,
pneus e aparelhos eletrônicos.
Certamente você encontrará a melhor
maneira de fazer isso com seus alunos
e alunas em sua escola. O importante é
que vocês façam algo que coloque essas
informações, tão importantes para todos,
em circulação, porque seria uma pena se
elas ficassem só com suas crianças, não é
mesmo?

Vocês podem fazer um pequeno manual
de separação de lixo domiciliar com dicas
para as famílias e, depois de pronta, essa
publicação pode “visitar” as casas de seus
alunos e alunas por períodos de tempo
combinados previamente – nesse caso,
lembre-se de acrescentar algumas folhas
em branco ao final, para que cada família
possa registrar suas impressões sobre o
material e que dicas resolveu adotar.
Vocês podem fazer, também, cartazes que
seriam espalhados pelos estabelecimentos
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EXPLORAÇÃO 6
O QUE
ELES VÃO
FAZER?

Hora das ideias! Cada estudante fará um exercício de pensar sobre
como cuidar melhor da destinação dos resíduos gerados na escola.
Eles registrarão as ideias, apresentarão suas ideias e ouvirão as dos
colegas. O objetivo é chegar num ou mais projetos que possam ser
implementados na escola ou, quem sabe, no entorno.

PODE SER UMA BOA IDEIA...
Apresentar algumas sugestões de
projetos para as crianças pode ser
importante. Afinal, boas ideias
nascem em terrenos férteis. Isso
quer dizer que, quanto mais
informações nós temos, mais
chance de termos mais e mais
ideias interessantes.
Organizar periodicamente uma
Feira de Troca pode ser um
excelente recurso para ensinar
às crianças que coisas que não
queremos mais podem ser úteis a
outras pessoas (reduzir o consumo
é uma das ações mais importantes
na gestão de resíduos sólidos).
Elaborar um “Guia de Descarte”
na cidade (locais que recebem
resíduos que não podem ser
descartados em lixo comum,
tais como equipamentos
eletroeletrônicos, medicamentos,
óleo de cozinha, lâmpadas etc.)
pode ser um excelente modo
de prestar um serviço à cidade
e uma ótima oportunidade de
engajar seus alunos e alunas
nessa questão tão essencial para a
qualidade de vida neste planeta.
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EXPLORAÇÃO 7
O QUE ELES
VÃO FAZER?

Decidir que projeto será realizado por eles e responder as
perguntas que servirão para orientar e organizar a realização
desse (ou desses) projeto(s).

PODE SER UMA BOA IDEIA...
Aproveitar essa oportunidade para ensinar a
seus alunos e alunas o que são argumentos,
esse jeitinho todo especial de falar e
organizar o raciocínio para apresentar a
outras pessoas razões que as convençam e
as façam querer fazer alguma coisa junto
com a gente, sem que para isso a gente
precise usar força, violência ou chantagem.

Esse é um dos jeitos mais bonitos de pensar
já inventado pela humanidade e seus alunos
e alunas certamente merecem conhecê-lo.
Um bom argumento apresenta razões e
motivos para se fazer algo, para fazer mais
alguém sentir vontade de fazer algo, porque
parece justo, ou bom, ou interessante, ou
certo...

EXPLORAÇÃO 8
O QUE ELES
VÃO FAZER?

PODE SER
UMA BOA
IDEIA...

Eles escolherão alguns representantes da sala para visitar as
salas dos estudantes mais novos. Será o dia de apresentar e falar
sobre a composteira aos colegas, contar sobre o trabalho que
estão fazendo e ouvir sobre o trabalho dos pequenos.

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 aos que
ainda não sabem 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.
Ler as sugestões do passo a passo
para a visita (que está no Caderno
do Estudante) contribuirá para
organizar essa exploração.
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EXPLORAÇÃO 9
O QUE ELES
VÃO FAZER?

A partir da escolha do projeto, o espaço do
Caderno servirá para registrar o andamento
do projeto que eles escolheram realizar,
como se fosse um diário. Desenhos, fotos,
textos serão muito bem-vindos.

PODE SER UMA BOA IDEIA...
Lembrar do que já realizamos e verificar
se nos aproximamos ou não do que
queríamos. Essa é uma das formas
mais eficientes e mais bonitas de
avaliar um trabalho. As crianças ficam
genuinamente encantadas quando
veem, de forma muito concreta, quanto
trabalho podem realizar num certo
período de tempo e como esse trabalho
toca as vidas de outras pessoas, muda o
mundo pertinho delas, faz diferença.
Dedique-se a ouvi-las, elogiá-las, perceber
seus rostinhos orgulhosos! Afinal, quem
trabalhou tanto e tão bem tem todo o
direito de se sentir assim, não é mesmo?
Ajude-as também a perceber que sempre
há dificuldades, imprevistos, e que a
gente encontra saídas interessantes para
tudo isso porque somos inteligentes e
trabalhamos juntos, e isso sempre torna
o trabalho melhor.

38

ENERGIA ELÉTRICA
A GENTE SABE COMO
ISSO É IMPORTANTE
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AQUI ESTÁ A RUBRICA DO PERCURSO
ENERGIA ELÉTRICA: A GENTE SABE COMO ISSO É IMPORTANTE
Acho que estou
entendendo
Explico a
importância da
energia elétrica
e da água para
nossa vida
cotidiana e a
necessidade de
que essas coisas
durem para
sempre.

1

Posso explicar

Tive uma ideia!

Explico as
coisas que faço
pessoalmente
para economizar
energia elétrica e
água e mostro a
outras pessoas
por que devem
fazer o mesmo.

Organizo minhas
ideias na forma
de um plano que
pode nos levar ao
nosso objetivo e
explico cada etapa
desse plano aos
outros.

2

3

Já sei o que
fazer!
Realizo
diariamente ações
que economizam
energia elétrica e
água e explico aos
outros por que
faço isso.
Explico aos outros
a importância
de reduzirmos
o consumo
de qualquer
coisa para
economizarmos
energia elétrica
e água e dou
exemplos de como
todos podem
fazer isso.

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.
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Se você achar melhor, deixe as rubricas expostas num cartaz, em sala de aula, para
que elas estejam sempre à vista das crianças.

O QUE ELES VÃO FAZER?
Ler o texto para lembrar por que e
para que eles estão fazendo tudo isso.

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 tornálo 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.

Somos vários.
Somos um.

1
2

3

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.
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Conheça agora o percurso de exploração
de Energia Elétrica para os 2º e 3º anos

EXPLORAÇÃO 1 e 2
O QUE ELES
VÃO FAZER?

O QUE ELES
VÃO FAZER?

Hora das ideias! Eles vão pensar e decidir que ações eles
podem fazer para que o consumo de água na escola seja
cada vez mais eficiente.

Ler o texto para conhecer conceitos e ideias importantes sobre
o tema (Energia Elétrica).
Fazer um diagnóstico dos equipamentos hidráulicos da escola
e seu estado de funcionamento.

PODE SER UMA BOA IDEIA...
Organizar muito bem os procedimentos e
materiais necessários a essa pesquisa antes,
muito antes, de dizer às crianças que elas
deverão sair da sala e percorrer a escola toda
para esta atividade. Você pode organizar
uma lista com cada lugar da escola e, dentro
dessa lista, uma lista dos possíveis pontos de
água destes lugares, de forma que as crianças
precisarão apenas marcar as quantidades
encontradas em cada um deles. Também é
interessante deixar um espaço claro para
observações sobre o funcionamento dos
equipamentos hidráulicos. Um material
organizado costuma ter um enorme poder
orientador sobre as ações dos estudantes.
Finalmente, é bom lembrar que há
equipamentos hidráulicos aos quais as crianças
não terão acesso, como as caixas d’água, por
exemplo. Nesse caso, vocês podem contabilizar
esses equipamentos perguntando sobre a
existência de cada um deles para a pessoa
responsável pela manutenção e serviços gerais
na escola. Aqui também cabe uma preparação
prévia, com a elaboração de um roteiro sucinto
de entrevista e combinados claros sobre como
devem se comportar os entrevistadores.
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EXPLORAÇÃO 3

PODE SER UMA BOA IDEIA...
Que, para esta atividade, você,
professor ou professora, forneça a seus
alunos e alunas um repertório bem
amplo de alternativas. As crianças
chegaram há pouco nesse mundo tão
grande e tão cheio de ideias geniais
e você, que já está por aqui há mais
tempo, pode ajudá-las mostrando
exatamente isso. Será que seus alunos
conhecem formas de captação de
água de chuva? Será que seus alunos
sabem a diferença de funcionamento
e consumo entre torneiras manuais
e automáticas? Será que seus alunos
conhecem procedimentos de reuso
de águas cinzas (aquelas que restam
quando a gente, por exemplo, lava as
mãos ou toma banho)?
Todas essas coisas podem ser
apresentadas como alternativas
e, ainda mais importante, como
experiências que outros seres
humanos, de diversas partes do mundo
e tempos da história vêm realizando
para resolver o mesmo problema ao
qual seus alunos e alunas se dedicam
hoje, o de tornar o consumo de água
cada vez mais eficiente.
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Conheça agora o percurso de exploração
de Energia Elétrica para os 4º e 5º anos

EXPLORAÇÃO 1 e 2
O QUE ELES
VÃO FAZER?

EXPLORAÇÃO 3
O QUE ELES
VÃO FAZER?

Coletar informações sobre equipamentos elétricos e eletrônicos
(lâmpadas, computadores etc.) e seu estado de funcionamento.

Ler o texto para conhecer conceitos e ideias importantes
sobre o tema (Energia Elétrica).

PODE SER UMA BOA IDEIA...

Registrar dúvidas e comentários sobre o texto.

Planejar a atividade com antecedência e
discutir com as crianças as informações
contidas no roteiro de pesquisa que está
no Caderno.

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.

É bem provável que, durante a realização
desta atividade, as crianças sejam
interpeladas por outros adultos da escola,
pois a atividade em si requer que elas
se desloquem pela escola de uma forma
pouco usual. Assim, combinar com as
crianças que tipo de explicação elas
devem fornecer a esses adultos sobre

a atividade vai ajudá-las imensamente.
Também é gentil quando você avisa
pessoalmente os adultos diretamente
afetados por esse deslocamento todo
com alguma antecedência, mas isso
não elimina a necessidade de ensinar às
crianças como explicar por si mesmas
aquilo que estão fazendo.

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...
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EXPLORAÇÃO 4

EXPLORAÇÃO 5

O QUE ELES
VÃO FAZER?

O QUE ELES
VÃO FAZER?

Eles vão entrevistar o diretor ou coordenador da escola para
saber sobre os hábitos de consumo de energia elétrica
na escola.

PODE SER UMA BOA IDEIA...

PODE SER UMA BOA IDEIA...
Preparar-se cuidadosamente e com
antecedência para esta atividade,
elaborando um roteiro de entrevista e
combinando regras gerais de polidez
para esta situação. É preciso que os
entrevistadores treinem suas perguntas
antes e as tenham registradas por ocasião
da entrevista em si.
É preciso que alguém seja responsável por
registrar as respostas, seja por meio de
uma gravação de áudio, seja por meio da
escrita. É preciso que os entrevistadores
saibam que devem respeitar o tempo de
fala do entrevistado sempre, esperando
que ele termine uma resposta antes de
apresentar uma nova pergunta. É preciso
que as crianças saibam apresentar seu
trabalho, os objetivos que pretendem
alcançar, as atividades que já realizaram
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Eles vão fazer uma pesquisa sobre as empresas de geração
de energia elétrica na região e conhecer o trabalho da
AES Brasil para diminuir os impactos causados pelas
atividades de geração de energia elétrica.

até então, tudo isso antes mesmo da
entrevista em si começar. Finalmente, é
preciso que, uma vez que decidam que
tipo de interferência farão na escola
para se endereçar aos problemas que
constataram existir durante a pesquisa,
as crianças retornem a esse entrevistado
e lhes contem o que decidiram fazer, por
que decidiram fazer isso e, principalmente,
por que essa é uma boa contribuição para
toda a comunidade escolar.

Aproveitar essa oportunidade para ensinar
a seus alunos e alunas que uma pesquisa,
qualquer pesquisa, começa com uma ou
mais perguntas. A pesquisa em si é apenas
o trabalho que realizamos para conseguir
algumas respostas e muitas novas
perguntas. Assim, o começo desse trabalho
pode ser vocês organizarem perguntas
sobre o que gostariam de saber. Cada
criança pode, individualmente, formular

a sua pergunta. Depois, elas podem se
reunir em duplas ou trios e cada criança
pode explicar aos colegas porque acha
sua pergunta importante ou interessante
e ouvir as mesmas explicações de cada
membro de seu grupo. Os colegas também
podem contribuir para que a pergunta
seja melhor formulada ou fique mais
clara, e eles podem eliminar perguntas
iguais ou redundantes e juntar perguntas
complementares. Finalmente, você pode
revisar todas as perguntas, fornecendo
a cada um de seus alunos e alunas
ampliações possíveis e interessantes sobre
o assunto específico que eles querem
pesquisar, chamando sua atenção para
detalhes que eles podem desconhecer,
mas que enriqueceriam sua
pesquisa imensamente. Aí,
sim, com essas perguntas
tão bem cuidadas em mãos,
todos podem iniciar o
trabalho de pesquisa que,
certamente, renderá muitos
conhecimentos e, o que é
melhor ainda, um montão de
novas perguntas.
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EXPLORAÇÃO 7

EXPLORAÇÃO 6
O QUE ELES
VÃO FAZER?

Hora das ideias! Cada estudante fará um exercício de pensar sobre
como tornar o consumo de energia elétrica na escola cada vez
mais eficiente. Eles registrarão as ideias, apresentarão suas ideias e
ouvirão as dos colegas. O objetivo é chegar num ou mais projetos
que possam ser implementados na escola.

PODE SER UMA BOA IDEIA...
Lembrar a seus alunos e alunas de que
todos nós somos responsáveis pelo
consumo de energia elétrica e água e, por
isso, todos nós podemos fazer coisas que
tornem esse consumo mais inteligente, de
forma a usarmos esses recursos, que alguns
chamam até de patrimônio da humanidade,
sem desperdício de espécie alguma.
Entretanto, é igualmente importante
explicar e argumentar com as crianças
para lhes mostrar que qualquer ato
individual – apagar as luzes ao sair de
um cômodo, tomar banhos mais curtos,
fechar a torneira enquanto escovamos os
dentes etc. – é importante, mas pequeno,
do ponto do vista do efeito que causa no
planeta, se comparado àquilo que fazemos
coletivamente. Assim, mais importante do
que apagar as luzes ao sair de um cômodo,
é convencer a todos de que isso é uma boa
ideia e que todos deveriam fazer o mesmo.

Finalmente, é bom dizer a eles que,
mesmo quando parece que não estamos
consumindo nenhuma energia elétrica
e água, é provável que estejamos, sim.
Cada lápis que eles perdem diariamente
precisou de muita energia elétrica e água
para ser fabricado. Cada fruta que vai
para o lixo também. Cada coisinha que a
gente consome tem grandes quantidades
de energia elétrica e água envolvidas
em sua fabricação e, por isso, uma ação
muito inteligente quando tratamos de
economizar energia elétrica é reduzir
expressivamente nosso consumo pessoal e
coletivo, evitando comprar coisas, a menos
que elas sejam absolutamente necessárias,
reutilizando sempre que possível, optando
por equipamentos eficientes e cuidando
bem do que já temos, para que essas coisas
durem muito e não precisemos de nada
novo por muito tempo.

O QUE ELES
VÃO FAZER?
Decidir que projeto
será realizado por
eles e responder
as perguntas que
servirão para
orientar e organizar
a realização
desse (ou desses)
projeto(s).

PODE SER UMA BOA IDEIA...
Aproveitar essa oportunidade
para ensinar a seus alunos e
alunas o que são argumentos,
esse jeitinho todo especial
de falar e organizar o
raciocínio para apresentar a
outras pessoas razões que as
convençam e as façam querer
fazer alguma coisa junto com
a gente, sem que para isso
a gente precise usar força,
violência ou chantagem. Esse

é um dos jeitos mais bonitos
de pensar já inventado pela
humanidade e seus alunos e
alunas certamente merecem
conhecê-lo.
Um bom argumento
apresenta razões e motivos
para se fazer algo, para
fazer mais alguém sentir
vontade de fazer algo, porque
parece justo, ou bom, ou
interessante, ou certo...

EXPLORAÇÃO 8
O QUE ELES VÃO FAZER?
Eles escolherão alguns representantes da sala para visitar as salas dos estudantes
mais novos. Nessa visita, eles falarão sobre o diagnóstico realizado, ouvirão sobre o
diagnóstico realizado pelos mais novos e conversarão sobre o que pretendem fazer.
Ler as sugestões do passo a passo que está no Caderno do Estudante pode
contribuir para organizar essa exploração.

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
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aos que ainda não sabem 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.
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EXPLORAÇÃO 9
O QUE ELES VÃO FAZER?
A partir da escolha do projeto, o espaço do
Caderno servirá para registrar o andamento desse
projeto (ou projetos) que eles escolheram realizar,
como se fosse um diário. Desenhos, fotos, textos
serão muito bem-vindos.

LAZER E SEGURANÇA

DIVERSÃO E RESPONSABILIDADE
PARA TODOS

PODE SER UMA BOA IDEIA...
Lembrar o que já realizamos e verificar
se nos aproximamos ou não do que
queríamos obter. Essa é uma das
formas mais eficientes e mais bonitas
de avaliar um trabalho. As crianças
ficam genuinamente encantadas
quando veem, de forma muito
concreta, quanto trabalho podem
realizar num certo período de tempo
e como esse trabalho toca as vidas
de outras pessoas, muda o mundo
pertinho delas, faz diferença.
Dedique-se a ouvi-las, elogiá-las,
perceber seus rostinhos orgulhosos!
Afinal, quem trabalhou tanto e
tão bem tem todo o direito de se
sentir assim, não é mesmo? Ajude-as
também a perceber que sempre há
dificuldades, imprevistos, e que a gente
encontra saídas interessantes para
tudo isso, porque somos inteligentes
e trabalhamos juntos, e isso sempre
torna o trabalho melhor.
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AQUI ESTÁ A RUBRICA DO PERCURSO
LAZER E SEGURANÇA: DIVERSÃO E RESPONSABILIDADE PARA TODOS
Acho que estou
entendendo
Explico e nomeio
atividades ligadas
ao trabalho e
atividades ligadas
ao lazer.

Posso explicar

Tive uma ideia!

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.

Já sei o que
fazer!
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.

O QUE ELES VÃO FAZER?
Ler o texto para lembrar por que e
para que eles estão fazendo tudo isso.

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.

Somos vários.
Somos um.

1
2

3

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.

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
exploração de Lazer e Segurança
para os alunos

Continue o percurso de exploração de
Lazer e Segurança para os 2º e 3º anos
2º e 3º anos
p. 30

4º e 5º anos
p. 48*

EXPLORAÇÃO 1

EXPLORAÇÃO 2
O QUE ELES VÃO FAZER?

O QUE ELES
VÃO FAZER?

Ler o texto para conhecer conceitos
e ideias importantes sobre o tema (Lazer e Segurança).

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.

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...
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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.

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.

Mesmo espaços de lazer estabelecidos
podem ter seu uso alterado ou ampliado
pelas pessoas. Um parque pode se
transformar num lugar onde as pessoas
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EXPLORAÇÃO 2 (conclusão)
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)?

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.

Continue o percurso de exploração de
Lazer e Segurança para os 4º e 5º anos

EXPLORAÇÃO 2
O QUE ELES
VÃO FAZER?

Eles farão anotações,
registrarão dúvidas e
conversarão sobre o
texto lido.

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

PODE SER UMA BOA IDEIA...

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

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.

Eu também acho isso muito divertido,
mas prefiro ........, porque ........

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
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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 ...........................

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 ...........................
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EXPLORAÇÃO 3

EXPLORAÇÃO 4

O QUE ELES VÃO FAZER?

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.

Eles se reunirão em duplas ou trios para criar uma campanha de segurança. Eles
produzirão microaudiovisuais 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...

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.

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 assistam a alguns
microaudiovisuais para, então, elaborarem
os seus. Afinal, quanto maior nosso
repertório sobre alguma coisa, mais e
melhores ideias surgem em nossas cabeças.
O site festivaldominuto.com.br tem muito
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;
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material para eles assistirem. Como é um
festival dedicado a todos os públicos e
temáticas, é interessante que você explore
o site previamente e selecione de antemão
alguns filmes para mostrar a seus alunos.
Não se esqueça de orientá-los sobre
o tempo do vídeo, que deve ser de,
no máximo, 1 minuto. Se alguém tiver
competência para realizar pequenas
edições, o vídeo original poderá ter até
mais tempo mas, ao final, deverá ser
cortado para ter 1 minuto como todos os
outros. Por isso, é importante explicar e
ajudar seus alunos a fazerem uma síntese
organizada de suas ideias.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.
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.
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EXPLORAÇÃO 5
O QUE ELES
VÃO FAZER?

Caros professora e professor, este
espaço é para as suas anotações.

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 microaudiovisuais. 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.

PODE SER UMA BOA IDEIA...
Conversar com seus alunos e alunas
antes da visita para descobrir maneiras
dos que já sabem ensinarem aos que
ainda não sabem e também 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
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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.

Compartilhe os microaudiovisuais
produzidos pelos seus alunos e
alunas com a equipe da Central
de Relacionamento, através
do WhatsApp: 11 95793-0183

61

FICHA TÉCNICA
é uma ação educativa
da AES brasil.
Desenvolvimento de materiais
e coordenação pedagógica:
La Fabbrica
Projeto editorial:
Fabiana Marchezi
Elaboração de conteúdos:
Fabiana Marchezi e Lilian Faversani
Coordenação do projeto:
Marília Mendes
Projeto gráfico e ilustrações:
Sylvain Barrè
Diagramação:
Aline Aliste, Barbara Scodelario,
Fernanda Sousa e Sylvain Barrè

Edição 2022

Central de
relacionamento
E-mail: contato@geracaomais.com.br
Site: www.geracaomais.com.br
instagram: @geracao_mais
WhatsApp: 11- 95793-0183

Com mais de 20 anos de atuação, a AES Brasil é uma empresa
que oferece soluções em energia elétrica para seus clientes de
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A AES Brasil desenvolve seus negócios de forma a contribuir com
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Acreditamos que o desenvolvimento sustentável é tema
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Por meio do projeto
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