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Coisas que eu gosto de fazer na 
escola: 
 

Árvores que eu acho muito 
bonitas na minha cidade:
 

Bichos interessantes que eu vejo 
na minha cidade: 
 

Lugares que eu mais gosto  
de passear na minha cidade: 
 

Para minha cidade ficar mais 
gostosa para todo mundo, eu 
acho que ela precisaria ter mais:

PARA QUEM É ESTE PROJETO?
Este projeto foi feito especialmente para as pessoas que têm aquele bichinho do desassossego que faz a gente querer saber sempre 

mais, ser persistente e acreditar que o mundo pode ser um lugar sempre melhor, se a gente trabalhar junto para isso acontecer. 

Este projeto foi feito para quem tem a alma dos grandes aventureiros (mesmo que ainda nem saiba que tem). 

Em outras palavras, este projeto foi feito para você.Em outras palavras, este projeto foi feito para você. 

PARA TRABALHAR NESTE PROJETO, 
EU ME COMPROMETO A:

1. Acreditar que prestar atenção ao mundo e fazer muitas perguntas faz a gente aprender qualquer coisa.

2. Acreditar que ideias podem mudar a realidade e podem tornar o mundo um lugar melhor para todos.

3. Mostrar minhas ideias para meus colegas e me interessar pelas ideias deles.

4. Ter a certeza de que as ideias podem ser melhoradas com a colaboração de várias pessoas.

Minha assinatura

UM POUCO SOBRE MIM
Meu nome é ................................................................................................ Tenho ..................... anos de idade. 

  Este é o meu autorretrato.
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A CONDUTA DO EXPLORADOR
Todo aventureiro sabe que algumas coisas são essenciais para uma jornada cheia de descobertas.  

Aqui estão algumas delas:

 estar sempre alerta (prestar atenção ao mundo, às coisas, sons, paisagens, histórias);

 usar os olhos, ouvidos, nariz, mãos e pés e até sua língua, quando for preciso,  
para observar as coisas;

 fazer anotações, desenhos e outros registros (ter lápis e papel sempre à mão);

 discutir suas ideias e as ideias do grupo;

 falar e ouvir, pensar e mudar de ideia;

 mostrar suas dúvidas;

 contribuir para o trabalho do grupo;

 ser persistente (não desistir facilmente diante das dificuldades).

PRONTOS PARA NOSSA AVENTURA? 

2

O QUE TEM NESTE CADERNO? 
Este caderno vai orientar nossa exploração. 

Ele está dividido em 4 etapas:  

Fauna e Flora: as pequenas e grandes maravilhas da vida – p. 4

Gestão de Resíduos Sólidos: para onde vai tudo isso? – p. 12

Energia Elétrica: a gente sabe como isso é importante – p. 22

Lazer e Segurança: diversão e responsabilidade para todos – p. 28

O QUE VAMOS FAZER EM CADA UMA DESSAS ETAPAS?
Nós vamos conhecer um pouco sobre cada tema.

Nós vamos fazer várias perguntas e aprender coisas novas. 

Nós vamos realizar muitas coisas importantes para que o mundo seja um lugar melhor para todos. 
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FAUNA E FLORA
as pequenas e grandes maravilhas da vida

Para iniciar nossa jornada, vamos primeiro lembrar o que faremos, por que e 
para que estamos fazendo tudo isso. Vamos fazer isso juntos, porque é assim 
que somos mais poderosos e fazemos coisas mais importantes: juntos.

Seu professor ou professora lê um trecho e todos repetem juntos esse mesmo trecho.  

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.

1
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Você sabe o que significam as palavras fauna e flora? 
São os nomes de duas deusas romanas, nas quais as 
pessoas acreditavam muito antigamente. Fauna era a 
deusa que cuidava dos animais e Flora, a que cuidava das 
plantas. Por isso, quando os seres humanos inventaram 

a ciência e começaram a estudar animais e plantas, eles 
mantiveram os nomes Fauna, para se referir ao conjunto 
dos animais de um certo ambiente em uma certa época, 
e Flora, para se referir ao conjunto das plantas de um 
certo ambiente em uma certa época.

E os animais? Que animais existem em sua escola?  
Será que você os vê com facilidade ou será que você precisa 
estar muito, muito atento para vê-los? De onde eles teriam 
vindo? Quem será que cuida deles? São animais pequenininhos, 
como borboletas, joaninhas, formigas, aranhas, abelhas, tatus-
bolinha? Ou são maiores, como os pássaros? 

Cada palavra é um tesouro,  
que esconde e revela uma ideia.

O QUE NÓS VAMOS FAZER? 
Vamos conhecer melhor algumas palavras e ideias. 

FLORA FAUNA

Perguntas são uma ferramenta 
poderosa que nos leva por 
novos caminhos, que nos 
ajuda a conseguir companhia 
para descobrir as respostas.

Você já reparou nas árvores, flores e 
arbustos que existem na sua escola?
Já se perguntou como eles foram 
parar ali e quem cuida deles?Desenhe exemplares da flora e da fauna que você já conhece.
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O QUE NÓS VAMOS FAZER? 
Vamos investigar a fauna e a flora da nossa escola. 
Vamos registrar em desenho e palavras todas as 
plantas e bichos que encontrarmos na escola. 

EX
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FLORA FAUNA
Desenhe aqui a planta que você  
encontrou. 

Qual é o nome dessa planta? 

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

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

Se você fosse explicar para alguém 
o que é essa planta, como você  
explicaria? 

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

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

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

Desenhe aqui o bicho que você  
encontrou. 

Qual é o nome desse bicho? 

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

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

Se você fosse explicar para alguém 
o que é esse bicho, como você  
explicaria? 

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

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

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

Desenhe aqui o bicho que você  
encontrou. 

Qual é o nome desse bicho? 

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

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

Se você fosse explicar para alguém 
o que é esse bicho, como você  
explicaria? 

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

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

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

Desenhe aqui o bicho que você  
encontrou. 

Qual é o nome desse bicho? 

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

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

Se você fosse explicar para alguém 
o que é esse bicho, como você  
explicaria? 

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

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

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

Desenhe aqui a planta que você  
encontrou. 

Qual é o nome dessa planta?  
 .........................................................
 .........................................................

Se você fosse explicar para alguém 
o que é essa planta como você  
explicaria? 
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................

Desenhe aqui a planta que você  
encontrou. 

Qual é o nome dessa planta?  
 .........................................................
 .........................................................

Se você fosse explicar para alguém 
o que é essa planta como você  
explicaria? 
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................
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O QUE NÓS VAMOS FAZER? 
Vamos perguntar para algumas pessoas mais velhas (ou outras, que também puderem 
responder) que peixes são encontrados nos rios e represas que banham nossa cidade.

Seguindo os passos de Debret

Esse mesmo trabalho que vocês fizeram (o de registrar 
em desenho e palavras os bichos e plantas da sua escola) 
também foi feito há muito tempo por um explorador 
francês chamado Jean-Baptiste Debret, que era pintor, 
desenhista e professor. Ele veio ao Brasil para registrar 
em desenho e palavras tudo aquilo que ele via. Por meio 
desses desenhos e pinturas, nós podemos saber como 
eram as casas, as roupas, as cidades, os bichos, plantas 

e paisagens de muito, muito tempo atrás. Aqui estão 
alguns desses desenhos para vocês conhecerem. A maior 
parte dos desenhos e pinturas que ele fez era colorida, 
mas deixamos assim para vocês pintarem. Os desenhos 
que vocês fizeram na Exploração 3 podem muito bem 
se transformar num lindo Atlas da Fauna e Flora das 
Escolas e da região, não é mesmo?

Desenhe aqui. .......................................................

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

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

Qual é o nome desse peixe?

Se você fosse explicar para alguém o  
que é esse peixe, como você explicaria? 

Desenhe aqui. .......................................................

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

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

Qual é o nome desse peixe?

Se você fosse explicar para alguém o  
que é esse peixe, como você explicaria? 

Desenhe aqui. .......................................................

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

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

Qual é o nome desse peixe?

Se você fosse explicar para alguém o  
que é esse peixe, como você explicaria? 

EX
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GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
para onde vai tudo isso?

13

O QUE NÓS VAMOS FAZER? 
Para continuar nossa jornada, vamos relembrar o que faremos, por 
que e para que estamos fazendo tudo isso. Vamos fazer isso juntos, 
porque é assim que somos mais poderosos e fazemos coisas mais 
importantes: juntos.

Seu professor ou professora lê um trecho e todos repetem juntos esse 
mesmo trecho.  

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.

1

2

3
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Todas as vezes que comemos, usamos 
o caderno, tomamos um sorvete, 
estamos consumindo. Consumir é este 
ato humano de usar certas coisas para 
a vida. 
Sempre que usamos alguma coisa, 
produzimos algum resíduo, que é a 
parte da coisa que a gente não usa, 
porque não deve, não sabe, não quer 
ou porque não consegue, e que acaba 
sendo descartada, como o palito do 
sorvete, a comida que fica no prato, 
lâmpadas queimadas, o óleo que 
usamos na cozinha. 
Tem um monte de gente que chama a 
esses resíduos de lixo, mas isso não é 
verdade: os resíduos só viram lixo se a 
gente não fizer nada com eles. 
Pense bem: o mundo tem muita gente,  
por isso tem também muitos resíduos.  
O que fazer, então?
Bem, o que podemos fazer é gestão, 
que é outra palavra para dizer que 
precisamos cuidar disso tudo. 

E como fazer isso?
Podemos consumir menos. Comprar 
coisas novas só se for necessário, 
colocar no prato só o que for comer, 
economizar energia, preferir produtos 
duráveis. Se todos fizerem isso, menos 
coisas serão produzidas e consumidas, 
e a quantidade de resíduos diminuirá. 
Mas viver sem consumir nada não dá. 
Então, sempre produziremos algum 
resíduo e, por isso, temos que dar a 
eles o destino correto. Todos somos 
responsáveis pelos resíduos que 
geramos. 
Podemos também separar os resíduos 
secos dos resíduos úmidos. Resíduos 
secos são aqueles que, como o nome 
já diz, costumam ser secos, como 
papéis, embalagens plásticas, latas, 
vidros. Tudo isso, se separado, pode ser 
reaproveitado ou reciclado. Os resíduos 
úmidos ou orgânicos são aqueles que 
têm alguma ligação com coisas que 
já estiveram vivas, como restos de 
comida, folhas, flores. Esses resíduos 
podem ser transformados em adubo e, 

depois, usados em hortas e jardins. 
Há resíduos que podem ser perigosos 
e, por isso, precisam ser levados 
para lugares especiais, onde pessoas 
cuidadosas dão um jeito neles. É o 
que acontece com lâmpadas, pneus, 
medicamentos, embalagens de 
agrotóxicos, entulho, equipamentos 
eletroeletrônicos, pilhas e baterias. 
Para que tudo isso aconteça, 
entretanto, é preciso que você faça 
escolhas inteligentes, porque, na sua 
casa, são vocês que escolhem o que 
fazer com seus resíduos, certo? Por isso  
é extremamente importante que você 
separe seus resíduos, considerando 
o que ainda pode ser feito com eles e 
quem pode cuidar disso. 
Lixo úmido pode ir para a composteira, 
materiais recicláveis devem ir para 
ecopontos e alguns resíduos devem 
retornar para a indústria que os 
produziu ou para a loja onde são 
vendidos, como as lâmpadas, pneus, 
eletroeletrônicos, medicamentos.

Cada palavra é um tesouro,  
que esconde e revela uma ideia.

O que nós vamos fazer? 
Vamos brincar e praticar um pouco?
Vamos dar destinos corretos para esses resíduos?  

O que nós vamos fazer? 
Vamos conhecer melhor algumas palavras e ideias. 
Vamos ler juntos o texto. 

Casca de banana

Vidro

Remédio

Pneu

Celular

Papel

Lâmpada

Pilhas

Cenoura

Casca de ovo

Folhas secas

Lata de alumínio

Óleo de cozinha

Sofá velho

Loja que vende pneus 

Loja que vende lâmpadas 

Composteira 

Loja de eletroeletrônicos 

Farmácia 

Ecoponto 

Supermercado

 Sua cidade tem coletiva seletiva?  ...................

 Para onde vão os resíduos que a prefeitura 
recolhe das casas?

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

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

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

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

 Sua cidade tem algum ecoponto? Onde fica?  
Que tipo de resíduo pode ser descartado lá?
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

 Quando você descobrir, escreva aqui o 
endereço e o que pode ser descartado nesse 
ecoponto. Endereço:
.................................................................................
.................................................................................

 O que podemos descartar nesse ecoponto?
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
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O QUE NÓS VAMOS FAZER? 
Vamos descobrir que tipo de resíduo nós produzimos na escola. Vamos pesquisar nas lixeiras, na 
cozinha, nas salas de aula, na secretaria, diretoria, pátio e todos os lugares da escola. Vamos falar 
com várias pessoas que trabalham na escola para elas nos ajudarem a descobrir que tipo de resíduo 
nós produzimos aqui e o que fazemos com eles.

Que tipo de resíduo é gerado? 

O QUE NÓS VAMOS FAZER? 
Vamos aprender a separar os resíduos secos dos resíduos úmidos  
(porque essa separação é essencial para cuidar dos resíduos que produzimos). 

Perguntas são uma ferramenta poderosa que nos leva por novos caminhos, 
que nos ajuda a conseguir companhia para descobrir as respostas. 

Tipo: Papel

O que fazemos com 
esse resíduo? 

Nós doamos para o 
catador que passa na 
frente da nossa escola.

Tipo: 

O que fazemos com 
esse resíduo? 

Tipo: 

O que fazemos com 
esse resíduo? 

Tipo: 

O que fazemos com 
esse resíduo? 

Tipo: 

O que fazemos com 
esse resíduo? 

Veja um exemplo:

RESÍDUOS SECOS RESÍDUOS ÚMIDOSEX
PL
OR
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ÃO
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É muito simples fazer compostagem. 
O que precisamos fazer?
 

Aprender algo novo também nos dá o 
poder de sonhar um mundo melhor, de 
pensar em coisas que podemos fazer para 
mudar o mundo e torná-lo mais justo 
para muitas pessoas e para a gente mesmo.

O QUE NÓS VAMOS FAZER? 
Um jeito de cuidar com responsabilidade dos 
resíduos orgânicos que nós geramos (restos de 
comida, frutas, cascas de ovos, folhas etc.) é 
transformando esses resíduos em adubo para 
nossos jardins e hortas. Fazemos isso usando 
uma técnica chamada “compostagem”. 

Frutas Legumes Verduras Grãos e 
sementes

Sachê de chá
(sem etiqueta)

e erva de chimarrão

Borra e filtro
de café

Cascas
de ovos

Frutas
cítricas 

Alimentos
cozidos

Guardanapos
e papel toalha

Laticínios Flores e ervas
(medicinais ou 

aromáticas)

         Carnes     Limão Temperos fortes
(pimenta, alho, cebola)

Óleos e
gorduras

Líquidos
(iogurtes, leite, caldos  

de sopa, feijão)

Fezes de
animais

domésticos

Papéis
(higiênicos, jornais  

e papelões)

O QUE PODEMOS E NÃO PODEMOS COLOCAR NA COMPOSTEIRA

Isso você pode COLOCAR BASTANTE 

Isso você deve COLOCAR POUCO 

Isso você NÃO PODE COLOCAR 

Podemos usar o “composto sólido e líquido” (que é aquilo que 
sai da composteira) para adubar nossas plantas.

Que tal fazermos micro-jardins com o composto? Essas informações foram extraídas do Manual de Compostagem Doméstica do Composta São Paulo, elaborado pela Morada da Floresta.

As minhocas nos ajudam nesse 
trabalho de compostagem. 

COMER COMPOSTAR PLANTARSEPARAR

EX
PL
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Quando a gente aprende a coletar e arrumar 
informações bem direitinho, conseguimos ver melhor 
a situação em que estamos, o que já fazemos muito 
bem e o que podemos fazer melhor. Informações são 
boas para nos ajudar a fazer planos.

O QUE NÓS VAMOS FAZER? 
Vamos fazer um registro de todos 
os resíduos que geramos hoje 
desde a hora que acordamos. 
Podemos usar palavras e desenhos.

RESÍDUOS QUE  
EU GEREI

ESSE RESÍDUO FOI GERADO EM 
QUE MOMENTO DO DIA?

O QUE EU ESTAVA FAZENDO?
O QUE EU FIZ COM 

ESSE RESÍDUO?

20 21
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ENERGIA elétrica
a gente sabe como isso é importante

1

O QUE NÓS VAMOS FAZER? 
Para continuar nossa jornada, vamos relembrar o que faremos, por que e para 
que estamos fazendo tudo isso. Vamos fazer isso juntos, porque é assim que 
somos mais poderosos e fazemos coisas mais importantes: juntos.

Seu professor ou professora lê um trecho e todos repetem juntos esse mesmo trecho.  

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.

2

3
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Cada palavra é um tesouro,  
que esconde e revela uma ideia.

A energia elétrica é essencial na nossa vida. E nós já sabemos que toda a 
energia elétrica que usamos é gerada em usinas elétricas. Também sabemos que 
a construção e a permanência dessas usinas sempre causam impactos sociais e 
ambientais.

A energia elétrica é essencial na nossa vida. E 
nós já sabemos que toda a energia elétrica que 
usamos é gerada em usinas elétricas. Mas o 
mundo tem cada vez mais gente, consumindo 
cada vez mais energia elétrica. O que fazer?
Uma das alternativas, portanto, é que cada um 
de nós consuma a energia elétrica da forma 
mais eficiente possível! É por isso que a ideia 
de EFICIÊNCIA ENERGÉTICA é genial. Essa 
ideia significa que todos devemos economizar 
energia elétrica sempre que pudermos, mesmo 
que não paremos de usá-la, é claro. Eficiência 
significa sempre uma forma de economia. 
Assim, é quando apagamos as lâmpadas 
de casa quando há luz do dia, ou tomamos 
banhos mais rápidos, ou juntamos as roupas 
para lavar de uma vez na máquina de lavar e, 
depois, esperamos que sequem para passá-las 
a ferro numa única vez. Ou optando, quando 
possível, pela compra de equipamentos mais 
eficientes (lâmpadas e máquinas). O selo Procel 
nos ajuda a identificar esses equipamentos 
mais eficientes. 
De um jeito ou de outro, o que acontece é uma 
redução do consumo de energia elétrica, o que 
permite que mais gente tenha energia por mais 
tempo para usar naquilo que é importante. 
Bacana essa ideia de eficiência energética, não?
Sermos mais eficientes em nosso consumo de 
energia elétrica é muito, muito importante 

mesmo, mas é só isso o que pode ser feito? É 
claro que não!
A forma como geramos a energia que 
consumimos também é muito importante. 
Para produzir energia elétrica, precisamos de 
outras formas de energia, que transformamos 
na energia elétrica que chega às nossas casas, 
indústrias, lojas, hospitais... E há diferentes 
formas de fazer isso.
Existem formas de produzir energia que 
podemos usar sempre, para produzir 
mais e mais energia e elas não acabam, 
porque a natureza produz muito rápido e 
abundantemente aquilo que precisamos 
para gerar energia elétrica dessa maneira. 
Essas fontes de energia são chamadas de 
fontes renováveis, e são usadas nas usinas 
hidrelétricas (que usam o movimento das 
águas), eólicas (que usam o vento), solares 
(que usam a luz do Sol) e maremotrizes, (que 
usam a força das marés), entre outras.
Outras usinas geram energia elétrica a partir de 
materiais que se esgotam, que acabam e que 
a natureza não consegue produzir novamente 
de forma rápida ou abundante. São as usinas 
termoelétricas (que usam petróleo, gás natural 
ou carvão) e as usinas nucleares (que usam 
minérios). Essas usinas usam materiais que 
são conhecidos como fontes não renováveis, 
porque a natureza não consegue produzi-los 

tão rapidamente quanto nós os consumimos.
É como quando você vai brincar, sabe? Se 
você escolhe brincar de fazer figurinhas de 
barro, usando a terra molhada de seu quintal, 
você está usando uma fonte renovável para 
sua brincadeira, porque a terra vai continuar 
por lá, mesmo quando sua brincadeira acabar 
e, na próxima chuva, você poderá brincar 
novamente, com o mesmo material.
Mas se você escolhe fazer, por exemplo, 
bolhinhas de sabão, você escolheu uma 
fonte não renovável para sua brincadeira, 
porque a mistura de água e detergente será 
usada para fazer as bolhinhas até acabar e o 
único jeito de conseguir mais, se você quiser 
brincar novamente, é pegar mais água e mais 
detergente, o que, você sabe, logo acaba. Essa 
é uma fonte não renovável.
Assim, as empresas que geram a energia 
elétrica que consumimos também podem e 
devem fazer outras coisas bem importantes: 
investir e pesquisar fontes renováveis de 
geração de energia elétrica, replantar as 
árvores que precisam ser removidas para a 
instalação das usinas geradoras, repovoar os 
rios com peixes que possam ter ficado presos 
nas represas, cuidar das plantas que ficam em 
volta das represas etc.

O QUE NÓS VAMOS FAZER? 
Vamos conhecer melhor algumas palavras e ideias. 
Vamos ler o texto juntos?

A maior parte das usinas elétricas do Brasil 
usa o movimento das águas para produzir a 
energia elétrica.  São as hidroelétricas. 
Para fazer isso, é preciso construir represas 
e barragens, para acumular muita água. 
Mas a água não é só nossa: há muitos 
animais que vivem nessa água ou perto 
dela, muitas plantas. Sempre que uma nova 
barragem é construída, esses animais e 
plantas e até mesmo pessoas são afetados, 
porque todos precisamos de água para 
viver.
Mas o mundo tem cada vez mais gente, 
consumindo cada vez mais energia elétrica.
O que fazer?
A única alternativa é que cada um de nós 
consuma a energia elétrica da forma mais 
eficiente possível!
É por isso que a ideia de EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA é genial. Essa ideia significa 
que todos devemos economizar energia 

elétrica sempre que pudermos, mesmo que 
não paremos de usá-la, é claro.
Eficiência significa sempre uma forma 
de economia. Assim, é quando apagamos 
as lâmpadas de casa quando há luz do 
dia, ou tomamos banhos mais rápidos, ou 
juntamos as roupas para lavar de uma vez 
na máquina de lavar e, depois, esperamos 
que sequem para passá-las a ferro numa 
única vez. Ou optando, quando 
possível, pela compra de equipamentos 
mais eficientes (lâmpadas e máquinas).  
O selo Procel nos ajuda a identificar esses 
equipamentos mais eficientes. 
De um jeito ou de outro, o que acontece 
é uma redução do consumo de energia 
elétrica, o que permite que mais gente 
tenha energia por mais tempo para usar 
naquilo que é importante. Bacana essa 
ideia de eficiência energética, não?
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Quando a gente aprende a coletar e arrumar informações bem 
direitinho, conseguimos ver melhor a situação em que estamos, 
o que já fazemos muito bem e o que podemos fazer melhor. 
Informações são boas para nos ajudar a fazer planos.

O que nós vamos fazer?
Seus colegas mais velhos estão 
fazendo uma pesquisa sobre 
equipamentos elétricos e 
eletrônicos que temos na escola 
(lâmpadas, computadores etc.).

Eles estão descobrindo quantos 
equipamentos a escola tem, se 
estão funcionando, onde são 
descartados e, assim, vão poder ter 
ideias sobre o que eles podem fazer 
para economizar energia elétrica 
e fazer esse descarte de maneira 
responsável. 

Nós vamos fazer uma pesquisa 
também. Só que, ao invés de 
pesquisar sobre os equipamentos 
elétricos, nós vamos pesquisar 
os equipamentos hidráulicos 
(torneiras, válvulas de descarga, 
chuveiros, bebedouros etc.).

Vamos conhecer a situação desses 
equipamentos da escola para ter 
ideias sobre o que podemos fazer 
para economizar água, que é uma 
coisa essencial para a vida de todos 
nós, assim como a energia elétrica, 
ainda mais num país como o Brasil, 
em que a maior parte da energia 
elétrica que consumimos é produzida 
em hidroelétricas, que usam a força 
da água. 
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 Quantos bebedouros temos na escola?
.........................................

Vimos algum bebedouro pingando? 

[   ] Sim    

Quantos?.........................................

Onde estão os bebedouros que estão vazando? 
.............................................................................

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

[   ] Não vimos nenhum bebedouro vazando.

NOSSA PESQUISA VAI NOS AJUDAR A DESCOBRIR 

 Quantas torneiras temos na escola?
.........................................

Vimos alguma torneira pingando? 

[   ] Sim    

Quantas?.........................................

Onde estão as torneiras que estão pingando? 
.............................................................................

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

[   ] Não vimos nenhuma torneira pingando.

 Quantas válvulas de descarga temos na escola?
.........................................

Vimos alguma válvula vazando?

[   ] Sim    

Quantas?.........................................

Onde estão as válvulas que estão vazando? 
.............................................................................

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

[   ] Não vimos nenhuma válvula vazando.

 Nossa escola tem algum sistema de coleta de águas 
de chuva?
[   ] Sim Qual? ................................

Quanta água esse sistema pode armazenar?

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

Para que é usada essa água?
.............................................................................

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

[   ] Nossa escola não tem sistema de coleta  
de águas de chuva.

Nós vimos algum outro vazamento de água na escola? Onde? Depois de nossa pesquisa, vamos mostrar o que descobrimos para nossa diretora 
ou coordenadora e conversar com ela sobre o que podemos fazer para tornar o consumo de água cada vez mais eficiente em nossa escola. 2726

O QUE NÓS VAMOS FAZER? 
Hora das ideias! O que podemos fazer para 
consumir água de maneira mais eficiente  
em nossa escola? Escreva. Desenhe. 

Juntos, podemos melhorar nossas ideias e 
realizar muitas coisas para que o 
mundo seja um lugar cada vez mais 
bonito e mais justo para todos. 
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Lazer e Segurança
diversão e responsabilidade  
para todos

2

3

28 29

O QUE NÓS VAMOS FAZER? 
Para continuar nossa jornada, vamos relembrar o que faremos, por que e para 
que estamos fazendo tudo isso. Vamos fazer isso juntos, porque é assim que 
somos mais poderosos e fazemos coisas mais importantes: juntos.

Seu professor ou professora lê um trecho e todos repetem juntos esse mesmo trecho.  

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.



Quando a gente aprende a coletar e arrumar informações bem direitinho, conseguimos ver 
melhor a situação em que estamos, o que já temos e o que podia ser melhor para todos.

Lazer é o nome que se dá ao conjunto de 
atividades que realizamos e que não são 
ligadas ao trabalho. Assim, quando você 
escolhe passear pelo parque no horário em 
que você não está na escola, isso é lazer. 
Mas se você vai visitar o mesmo parque 
numa excursão com sua escola, isso é uma 
aula, portanto, um trabalho, e não lazer.
O mesmo acontece com os adultos. Se 
alguém da sua família escolhe fazer um 
móvel novo para sua casa no final de 
semana, porque  entende de marcenaria e 
faz isso só porque gosta, isso é lazer. Agora 
se essa pessoa faz o mesmo móvel porque 
é necessário, isso é trabalho. 
Finalmente, lazer também é diferente de 
fazer nada. Quando a gente não faz coisa 
alguma, só fica paradinho descansando 

ou dorme, isso é ócio, mas não é lazer. 
Assim, lazer é aquele conjunto de 
atividades que escolhemos fazer e 

que não são ligadas ao trabalho ou às 
necessidades, mas ao prazer.

O QUE NÓS VAMOS FAZER? 
Vamos conhecer melhor algumas palavras e ideias. Vamos 
ler o texto juntos?

Cada palavra é um tesouro,  
que esconde e revela uma ideia.

Desenhe aqui

Quais são as suas atividades de lazer? 

E de ócio?E de trabalho?

Desenhe aquiDesenhe aqui

O que nós vamos fazer?
Vamos identificar os espaços e 
atividades GRATUITOS de lazer 
que a nossa cidade oferece, como 
praças, parques, quadras esportivas, 
lugares para caminhadas a pé ou de 
bicicleta, passeios...
Podemos ser criativos e propor 
novos usos para espaços que 
as pessoas, normalmente, não 
consideram espaços de lazer, como 
encontrar um lugar sem muita luz à 
noite para observar o céu estrelado, 
por exemplo.  Todos os seres 
humanos precisam de lazer e de 
espaços para praticar suas atividades 
de lazer. Cidades que oferecem 
mais espaços de lazer e espaços 
variados, para muitas atividades, são 
melhores para as pessoas.
Não podemos deixar de incluir no 
nosso levantamento as atividades 
de lazer ligadas aos reservatórios e 
rios que banham nossa cidade.
Para esse registro, vamos seguir as 
orientações ao lado.

 Onde ele fica?
......................................................
......................................................

 Quem gosta de frequentar 
esse lugar? (pessoas mais velhas, 
crianças, famílias)
......................................................
......................................................

 Que atividades a gente pode 
fazer nesse lugar?
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

 O que a gente pode fazer para 
ajudar a cuidar desse lugar?
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
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Desenhe aqui esse espaço

Que lugar é esse?

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

 Há procedimentos de segurança que 
devemos adotar para frequentar esse 
espaço ou realizar essa atividade de 
lazer? Quais são eles? 
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
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Desenhe aqui esse espaço

Que lugar é esse?

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

Desenhe aqui esse espaço

Que lugar é esse?

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

 Onde ele fica?
......................................................
......................................................

 Quem gosta de frequentar 
esse lugar? (pessoas mais velhas, 
crianças, famílias)
......................................................
......................................................

 Que atividades a gente pode 
fazer nesse lugar?
......................................................
......................................................
......................................................

 O que a gente pode fazer para 
ajudar a cuidar desse lugar?
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

 Há procedimentos de segurança 
que devemos adotar para frequentar 
esse espaço ou realizar essa atividade 
de lazer? Quais são eles? 
......................................................
......................................................
......................................................

 Onde ele fica?
......................................................
......................................................

 Quem gosta de frequentar 
esse lugar? (pessoas mais velhas, 
crianças, famílias)
......................................................
......................................................

 Que atividades a gente pode 
fazer nesse lugar?
......................................................
......................................................
......................................................

 O que a gente pode fazer para 
ajudar a cuidar desse lugar?
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

 Há procedimentos de segurança 
que devemos adotar para frequentar 
esse espaço ou realizar essa atividade 
de lazer? Quais são eles? 
......................................................
......................................................
......................................................
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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.

Com mais de 20 anos de atuação, a AES Brasil é uma empresa 
que oferece soluções em energia elétrica para seus clientes de 

forma inovadora, eficiente, confiável e sustentável.

A AES Brasil desenvolve seus negócios de forma a contribuir 
com o desenvolvimento sustentável para as gerações 

atuais e futuras, por isso, seu parque gerador é composto, 
exclusivamente, por usinas renováveis, sendo hidrelétricas, 

pequenas centrais hidrelétricas, complexos  
eólicos e complexos solares.

Saiba mais em: www.aesbrasil.com.br


