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INTRODUÇÃO

A formigas-de-embaúba	é	uma	organização	sem	fins	lucrativos	que	promove	educação	am-
biental	crítica	a	partir	do	plantio	de	miniflorestas	de	mata	atlântica	pelas	alunas	e	alunos	nas	
escolas	públicas	da	grande	São	Paulo.

O conteúdo a seguir apresenta alguns percursos formativos possíveis voltados para o ensino 
remoto,	para	utilização	pelos/as	professores	e	professoras	das	escolas	de	ensino	fundamental	
dos	Centros	Educacionais	Unificados	(CEUs)	que	receberão	o	projeto,	e	que,	diante	do	contex-
to	de	pandemia	do	Covid-19,	têm	desenvolvido	processos	educativos	à	distância	em	paralelo	
aos	presenciais.	Através	desses	cadernos,	espera-se	inspirar	processos	de	educação	ambien-
tal	que	construam	sentido	e	envolvam	alunos/as	nos	processos	de	criação	das	miniflorestas	
por	meio	de	ferramentas	de	ensino	remoto.

Boa leitura!

O	caderno	inicial	provoca	uma	visão	“macro”	dos	contextos	de	aprendizagem	propostos,	
introduzindo	a	importância	da	educação	ambiental	em	ambiente	remoto,	independente	da	
matéria	ou	faixa	etária	a	ser	aplicada.	Contextualiza	e	traz	sentido	às	ações	do	projeto.

Os	cadernos	extras	de	atividades	trazem	um	olhar	“micro”	para	a	realidade	de	cada	ciclo,	
alinhando	as	possibilidades	de	aplicação	de	atividades	de	educação	a	distância	conforme	
cada	faixa	etária.
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CONHEÇA 
OS DIREITOS 

NATURAIS DAS 
CRIANÇAS

Direito ao ócio;
Toda	criança	tem	o	direito	de	viver	momentos	de	tempo	não	programado	pelos	adultos.

Direito a sujar-se;
Toda	criança	tem	o	direito	de	brincar	com	a	terra,	a	areia,	a	água,	a	lama	e	as	pedras.

Direito aos sentidos;
Toda	criança	tem	o	direito	de	sentir	os	gostos	e	os	perfumes	oferecidos	pela	natureza.

Direito ao diálogo;
Toda	criança	tem	o	direito	de	falar	sem	ser	interrompida,	de	ser	levada	a	sério	nas	suas	ideias,	
de	ter	explicações	para	suas	dúvidas	e	de	escutar	uma	fala	mansa,	sem	gritos.

Direito ao uso das mãos;
Toda	criança	tem	o	direito	de	pregar	pregos,	de	cortar	e	raspar	madeira,	de	lixar,	colar,
modelar	o	barro,	amarrar	barbantes	e	cordas,	de	acender	fogo.

Direito a um bom início;
Toda	criança	tem	o	direito	de	comer	alimentos	sãos	desde	o	nascimento,	de	beber	água	limpa	
e	respirar	ar	puro.

Direito a rua;
Toda	criança	tem	o	direito	de	brincar	na	rua	e	na	praça	e	de	andar	livremente	pelos	caminhos,	
sem	medo	de	ser	atropelada	por	motoristas	que	pensam	que	as	vias	lhe	pertencem.

Direito a natureza selvagem;
Toda	criança	tem	o	direito	de	construir	uma	cabana	nos	bosques,	de	ter	um	arbusto	onde	se	
esconder	e	árvores	nas	quais	subir.

Direito ao silêncio;
Toda	criança	tem	o	direito	de	escutar	o	rumor	do	vento,	o	canto	dos	pássaros,	o	murmúrio	das	águas.

Direito a poesia;
Toda	criança	tem	o	direito	de	ver	o	sol	nascer	e	se	pôr	e	de	ver	as	estrelas	e	a	lua.

“Todo adulto tem o direito de ser criança.”
Rubens Alves
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Fomos	surpreendidos!	Mais	uma	vez	a	vida	nos	traz	uma	grande	oportunidade	de	nos	reinven-
tarmos,	de	observarmos	com	mais	cautela	e	consciência	a	vida	que	nos	cerca.

De	repente,	algo	tão	pequenininho,	invisível	na	verdade,	nos	faz	repensar	a	forma	como	vínha-
mos construindo nosso cotidiano, nossa forma de nos relacionar com o mundo e nos provoca 
a	observar	e	classificar	quais	são	as	prioridades	desta	vida.

E	dentro	de	toda	esta	história,	sentir	o	sol	batendo	na	pele,	observar	as	nuvens	pela	janela,	es-
cutar	o	som	dos	pássaros,	presenciar	o	desabrochar	de	uma	flor	ganhou	todo	um	significado.
Sim!!	Com	a	vivência	desta	pandemia,	tivemos	a	oportunidade	de	nos	reencontrarmos	com	a	
natureza.	Sentir	a	natureza	externa,	para	nos	depararmos	com	a	nossa	natureza.	E	conseguir	ir	
um	pouco	mais	além...	perceber	que	nós	somos	natureza.

Estamos vivendo um período único, onde temos a oportunidade de nos reinventarmos e tra-
zermos	para	os	momentos	e	afazeres	do	cotidiano	algo	mais	aprazível	e	com	mais	significativo.	

Alinhar Educação e Natureza	torna-se	emergencial.

“As crianças que crescem em contato com o ambiente natural têm mais 
chances de construir uma base de experiências concretas, diretas e re-
ais, baseadas em valores diferentes da lógica do consumo, na direção da 

afetividade, da beleza natural e da simplicidade.”
Instituto Alana

Além	de	nos	colocar	em	contato	direto	com	o	belo,	já	é	comprovado	cientificamente	os	bene-
fícios	do	contato	com	a	natureza,	que	vão	além	da	contribuição	com	a	saúde	física,	no	desen-
volvimento	integral	do	ser	humano.

Estar,	brincar	ou	simplesmente	observar	a	natureza	estimula	inúmeras	transformações	inter-
nas	e	externas.	Desta	forma,	unir	educação	e	natureza	traz	para	o	contexto	de	aprendizagem	
um	outro	significado.	Muito	além	do	currículo	programático	e	conteúdos	pedagógicos,	os	in-
divíduos	aprendem	com	a	natureza	em	constante	 interação,	permitindo	a	multiplicidade	de	
conexões	com	diversos	saberes.	

Em	dias	de	isolamento	social	e	educação	a	distância,	oportunizar	aos/às	educandos/as	expe-

PROSEANDO
COM O/A

EDUCADOR/A
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riências	diferenciadas	de	proximidade	com	a	natureza,	além	de	possibilitar	uma	nova	relação	
com	as	atividades	escolares,	pode	contribuir	para	amenizar	a	pressão,	conflitos	e	outras	con-
sequências	causadas	nos	tempos	pandêmicos.

Alguns	benefícios	do	contato	com	a	natureza...

• Estímulo a criatividade e cooperação
Pessoas	com	maior	capacidade	de	convivência,	 se	desenvolvem	mais	 saudáveis	e	mais
felizes.

• Aprendizado	mais	ativo	e	explorador
Maior	movimentação	corporal	e	desenvolvimento	psicomotor.

• Inspira momentos de concentração
Acesso	a	natureza	aumenta	o	equilíbrio	e	a	autorregulação,	capacidade	de	monitorar	e
controlar	nossos	comportamentos	e	emoções.

• Promove	saúde	e	bem	estar
Estar	na	natureza	reduz	o	stress	e	a	depressão,	facilita	na	recuperação	de	doenças	e	pro-
move	estilos	de	vida	mais	saudáveis.

Para	saber	mais	sobre	os	benefícios	de	contato	com	a	natureza:
www.criancaenatureza.org.br
www.pediatriaintegral.com.br
Manual	de	Orientação	sobre	os	Benefícios	da	Natureza	no	Desenvolvimento	de	Crianças	e	
Adolescentes

EDUCAÇÃO REMOTA COM A NATUREZA
A	comunidade	escolar	teve	que	se	adaptar.	O	ensino	se	dividiu	em	aulas	presenciais	e	aulas	
online.	Professores/as	reaprendem	a	forma	de	 lecionar	e	alunos/as	a	forma	de	estudar.	Para	
aqueles	que	se	mantém	em	casa,	processos	desafiadores.	Para	aqueles	que	encaram	a	vida	
externa,	procedimentos.

Independente	do	caminho,	uma	certeza:	vida	que	segue.

Trabalhar	com	os	contextos	da	escola	na	educação	remota	oportuniza	a	professores/as	am-
plidão.	Olhar	para	além	da	sala	de	aula,	para	o	real	propósito	da	educação.	Adaptar	cartilhas,	
livros	didáticos,	desenformar	receitas,	desconstruir	fórmulas	prontas,	olhar	realidades.	Acima	
de	tudo,	respeitar	as	individualidades.	

Vivenciar	a	educação	na	sua	essência	mais	pura:	buscar	caminhos	para	que	o	indivíduo	possa	
se	encontrar	e	se	expressar.	Aprender,	adquirir	conhecimento,	vir	a	ter	uma	melhor	compre-
ensão	do	mundo.

O	que	pode	ser	desenvolvido	dentro	de	uma	sala	de	aula,	pode	ser	desenvolvido	em	casa.	Ati-
vidades	presenciais	e	atividades	online	podem	e	devem	caminhar	juntas.	Ações	complemen-
tares	que	totalizam	um	conhecimento.	Experiências	diversas	que	se	complementam,	trocas	
que	somam.

Se	envolver	na	educação	remota	é	complementar	o	conhecimento	sob	um	outro	olhar,	cons-
truir	em	conjunto.	Processos	participativos	são	sempre	ricos.	

Alunos/as	e	professores/as	dividem	a	corresponsabilidade	pelo	processo	didático	e,	conse-
quentemente,	a	autonomia	acadêmica,	favorecendo	o	protagonismo	estudantil	no	seu	proces-
so	de	construção	do	conhecimento.	

Significado de Amplidão: qualidade	daquilo	que	é	extenso,	do	que	é	amplo,	do	que	tem	
grandes	dimensões:	a	amplidão	dos	oceanos.	Grandeza;	cuja	extensão	é	vasta,	abundante:	
a	amplidão	da	sua	sabedoria	é	louvável.	Espaço	que	não	se	mede,	que	não	pode	ser	defini-
do:	estava	imerso	na	amplidão	dos	pensamentos.	(Fonte:	Aurélio)

http://www.criancaenatureza.org.br
http://www.pediatriaintegral.com.br 
https://criancaenatureza.org.br/wp-content/uploads/2019/05/manual_orientacao_sbp_cen.pdf
https://criancaenatureza.org.br/wp-content/uploads/2019/05/manual_orientacao_sbp_cen.pdf
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WhatsApp

Grupos de WhatsApp 
são ótimos para 

compartilhar 
informações e 

arquivos. Grupos com 
temas específicos 

direcionam aquilo que 
é compartilhado.

Padlet

Como uma revista 
digital: um quadro 

interativo para registrar 
e compartilhar 

conteúdos, onde todos 
colaboram com o 

resultado final. Uma 
ótima ferramenta para 
organizar mostras de 
arte, poesias ou foto.

Blogs

Uma ferramenta que 
permite o professor 

ir além de textos, 
mas possibilita o 

compartilhamento 
de fotos e vídeos. 

Uma forma diferente, 
divertida e dinâmica de 

se montar uma aula.

Ferramentas para as aulas remotas

Existem	diferentes	tipos	de	ferramentas	que	podem	ser	utilizadas	para	deixar	as	atividades	
remotas	mais	divertidas.	Conheça	algumas:

Etimologia de “educação”: a palavra “Educação” vem do Latim EDUCARE, derivado de EX, 
que	significa	“fora”	ou	“exterior”	e	DUCERE,	que	tem	o	significado	de	“guiar”,	“instruir”,	“con-
duzir”.	Ou	seja,	conduzir	do	interno	para	o	externo.
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IDENTIFICANDO
O AMBIENTE

Ao	se	pensar	em	Educação	e	Natureza,	processos	participativos,	contextos	de	aprendizagem	
e a ampliação do olhar para as diferentes realidades e individualidades, precisamos considerar 
o ambiente	que	nos	cerca.	Que	ambiente	é	esse?	Qual	a	natureza	que	vive	aos	arredores,	ou
mesmo,	deveria	estar	presente?

Região	Sudeste.	Estado	de	São	Paulo,	cidade	de	São	Paulo.	Área	de	ocorrência	natural	de	uma	
das	florestas	de	maior	biodiversidade	do	planeta:	a	Mata	Atlântica.	

Originalmente,	a	Mata	Atlântica	ocupava	toda	a	extensão	do	litoral	do	território	brasileiro,	o	que	
nos	faz	compreender	a	origem	do	seu	nome,	uma	floresta	caracterizada	pela	íntima	relação	com	o	
Oceano	Atlântico,	o	oceano	que	banha	o	Brasil.	Hoje,	quase	90%	da	Mata	Atlântica	foi	devastada.

A	Mata	Atlântica	abrange	cerca	de	15%	do	território	nacional,	em	17	estados.	É	o	lar	de	72%	
dos	brasileiros	e	concentra	70%	do	PIB	nacional.	Dela	dependem	serviços	essenciais	como	
abastecimento	de	água,	regulação	do	clima,	agricultura,	pesca,	energia	elétrica	e	turismo.	
Hoje,	restam	apenas	12,4%	da	floresta	que	existia	originalmente.	É	preciso	monitorar	e	recu-
perar	a	floresta,	além	de	fortalecer	a	legislação	que	a	protege.	(Fonte:	SOS	Mata	Atlântica)

A	cidade	de	São	Paulo	era	uma	extensão	gigantesca	de	floresta	e	campos	de	cerrado,	que	hoje	
foram	totalmente	descaracterizados	pela	selva	de	pedra	e	o	crescimento	populacional.	Porém,	
muito	pode	ser	feito	para	se	manter	a	harmonia	e	a	conservação	deste	bioma	tão	importante	para	
o planeta.

Plantar	Mata	Atlântica	colabora	com	a	conservação	da	floresta,	com	o	habitat	dos	animais	que	
perderam	seus	espaços,	com	a	movimentação	das	sementes,	com	a	manutenção	das	áreas	ver-
des	e	com	a	qualidade	e	bem	viver	do	ser	humano.

As	florestas	são	responsáveis	pela	regulação	do	clima	e	do	ciclo	hidrológico,	pela	sensação	de	
bem-estar,	por	um	ambiente	mais	harmônico,	contribuindo	diretamente	com	a	vitalidade	dos	es-
paços	físicos	e	com	o	desenvolvimento	integral	do	ser	humano.	Em	ambientes	em	que	o	concreto	
se	mantém	firme	e	forte,	plantar	miniflorestas	torna-se	fundamental	para	a	criação	de	uma	outra	
relação	com	o	território,	com	a	terra,	com	os	espaços	que	nos	cercam	e	com	nós	mesmos.

Procure	saber	mais	sobre...
Biodiversidade	da	Mata	Atlântica	
Conceitos	sobre	Miniflorestas	
www.nationalgeographicbrasil.com

Para	saber	mais	sobre	a	Mata	
Atlântica:
www.sosma.org.br
www.rbma.org.br

“...somos sempre influenciados e modificados pelo que experienciamos.”
Humberto Maturana

http://www.sosma.org.br
http://www.rbma.org.br
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PREPARANDO
A TERRA

Quando	olhamos	para	a	terra,	precisamos	expandir	a	nossa	percepção	para	além	do	“barro”	
em	si.	Mas	para	um	organismo	vivo	que	irá	nutrir	e	sustentar	a	vida.	A	terra	acolhe	as	semen-
tes,	as	mudas	e	os	microrganismos	que	se	relacionam	com	e	dentro	dela.	Não	é	por	acaso	que	
muitas	comunidades	que	lidam	constantemente	com	a	terra,	a	nomeiam	de	Mãe	Terra.

Mãe,	a	palavra	deriva	do	latim	“Mater”.

Aquela	que	gera,	oferece	cuidado,	proteção	e	assistência.	Razão	de	algo	ou	que	dá	origem	
a	alguma	coisa.	Lugar	a	partir	da	qual	algo	tem	seu	início	e	onde	começa	a	se	desenvolver	
ou	difundir.

E	a	terra	para	nutrir,	precisa	estar	nutrida.	E	é	neste	momento	que	observar	como	a	natureza	
produz	um	solo	saudável	faz	sentido.	A	humanidade	aprendeu	a	fazer	isso	há	muito	tempo...

Há	mais	de	4000	anos,	ao	estudarmos	as	antigas	civilizações	agrícolas,	um	tipo	de	cultivo	se	
perpetuou	até	os	dias	atuais.	As	Três	Irmãs,	uma	técnica	da	cultura	nativa	dos	Estados	Unidos,	
conhecida	como	plantação	de	companhia,	cultiva	três	sementes	simultaneamente,	que	são:	
milho,	feijão	e	abóbora.

As	três	sementes	beneficiam	uma	às	outras	–	biodiversidade!	O	milho	fornece	estrutura	para	o	
feijão,	que	fornece	nitrogênio	para	o	solo	e	para	as	outras	plantas	e	a	abóbora	se	propaga	pelo	
chão,	bloqueando	a	luz	do	sol,	retendo	a	umidade	do	solo.	A	comunidade	garantia	o	solo	fértil	
e	uma	alimentação	balanceada.

Hoje,	essa	técnica	foi	aprimorada	e	adaptada	de	acordo	com	a	disponibilidade	de	sementes	
de	cada	local,	conhecida	como	adubação	verde.	As	variedades	de	adubação	verde	que	mais	
conhecemos	são	as	leguminosas	que	são	todas	as	espécies	que	produzem	vagem	–	feijões,	
amendoim,	ervilha,	lentilha,	grão-de-bico,	soja.

A	adubação	verde	consiste	no	cultivo	de	espécies	vegetais	capazes	de	melhorar	a	capacidade	
produtiva	do	solo.	Elas	podem	ser	cultivadas	junto	com	as	espécies	florestais,	auxiliando	no	
desenvolvimento,	crescimento	e	saúde	da	floresta.
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Quais	as	principais	espécies	utilizadas	na	adubação	verde	na	região	sudeste	do	Brasil?
Espécies de outono/inverno:
Aveia,	nabo	forrageiro,	centeio,	ervilhaca,	tremoço,	girassol.
Espécies de primavera/verão:
Mucunas,	feijão	guandu,	feijão	de	porco,	milheto,	sorgo,	girassol.
Espécies perenes:
Amendoim	forrageiro,	soja.

Preparar	o	solo	é	uma	etapa	fundamental	para	a	criação	de	uma	floresta,	o	início	de	uma	nova	
movimentação	para	a	terra.	Uma	transformação	na	paisagem.	E	da	mesma	forma,	que	se	faz	
importante	essa	preparação,	ter	um	olhar	para	os/as	educandos/as	neste	sentido	também	traz	
todo	o	diferencial	para	o	projeto.

Preparar,	despertar	a	curiosidade,	sensibilizar	os/as	alunos/as	para	uma	nova	ação	educacio-
nal.	O	envolvimento	em	um	projeto	 inovador,	muito	além	de	um	contexto	de	aprendizagem:	
uma	ação	cidadã,	um	ato	de	conservação,	um	aprendizado	de	mãos,	mente	e	coração.

“...um aprendizado integral, uma prática reflexiva e vida comunitária.” 
Schumacher College

Quando	falamos	em	uma	educação	com	mais	significado,	precisamos	levar	em	consideração	
que	o	ser	humano	é	formado	por	um	conjunto	de	fatores,	sendo	a	herança,	o	ambiente	e	as	
respostas	que	sua	individualidade	é	capaz	de	realizar	a	respeito	das	impressões	que	recebe	no	
mundo.	Desta	forma,	as	vivências	educacionais	devem	cultivar	o	pensar,	o	sentir	e	o	querer,	de	
forma	a	contribuir	para	que	o/a	educando/a	possa	ter	um	pensamento	nítido,	um	sentimento	
capaz	de	estabelecer	relações	saudáveis	e	que	consiga	transformar	o	mundo	de	forma	crítica	
e	consciente.

“...Não posso esperar que algo mude lá fora na vida social se eu mesmo 
não me puser em movimento.” 

Rudolf Steiner

Procure	saber	mais	sobre	filosofias	e	movimentos	

educacionais	com	uma	visão	ecológica...

Schumacher College

Pedagogia Waldorf

www.sab.org.br

Escolas da Floresta/ Forest School Association, 

de	Jon	Cree.

Procure	saber	mais	sobre...

Adubação	verde	e	Plantas	Companheiras

www.agroecologia.gov.br

www.biodinamica.org.br

http://www.escolaschumacherbrasil.com.br
http://www.sab.org.br
http://www.agroecologia.gov.br
http://www.biodinamica.org.br 
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Plantar	 uma	minifloresta	ou	mesmo	organizar	 ações	envoltas	da	 implantação	de	um	ecos-
sistema	 natural	 no	 quintal	 da	 escola	 ou	 mesmo	 em	 uma	 área	 verde	 próxima,	 apesar	 de	
ser	 um	causa	 ambiental	 “nobre”,	 parece	 ser	 uma	 tarefa	 nada	muito	 fácil.	Mas	 não	deveria! 

O impulso de transformar espaços, a realidade física e emocional de toda uma comunidade 
escolar	move	montanhas,	ou	melhor,	toda	uma	grandeza	de	floresta.

E	observando	e	aprendendo	mais	a	fundo	com	a	floresta,	como	em	um	olhar	na	lupa	para	todo	
o sistema	florestal,	muito	pode	se	ver	por	ali...

A	floresta	é	um	sistema	biológico	complexo	onde	as	espécies	criam	uma	rede	de	comunicação	
e	cooperação	entre	si.	Imperceptível	para	os	seres	humanos,	porém	fundamental	para	manter	
os	sistemas	florestais	vivos	e	sadios.	

Muitas	pesquisas	científicas	comprovam	a	existência	de	uma	comunicação	entre	as	espécies	
vegetais,	que	garante	troca	de	nutrientes,	cooperação	umas	com	as	outras	e	segurança.	Sabe-
-se	também	que	as	espécies	arbóreas	se	mantêm	vivas	e	frondosas	na	presença	de	plantas
companheiras.	 São	apenas	alguns	exemplos	dos	 fenômenos	existentes	nas	florestas,	muito
além	da	nossa	percepção,	mas	que	aguçam	nossa	sensibilidade	para	nos	conectar	mais	for-
temente	com	a	natureza.

Como	já	anunciava	o	filósofo	naturalista	Johann	Goethe,	o	ser	humano	é	a	natureza	que	se	fez	
humana	e	para	compreendermos	a	nós	mesmos,	precisamos	observar	e	compreender	a	natureza.	

“...Na natureza, nunca vemos nada isolado, mas tudo em conexão com 
outra coisa que está diante dela, ao lado, embaixo ou sobre ela.”

Goethe

E	já	que	vamos	plantar,	observar	e	aprender	com	as	florestas,	por	que	não	nos	inspirarmos	na	
dinâmica	que	a	própria	floresta	nos	ensina?

Acredite!

Como	ocorre	com	as	espécies	florestais,	o	trabalho	em	cooperação	com	os/as	educandos/as	
transforma	qualquer	contexto	de	aprendizagem.	Desenvolver	projetos	e	ações	conjuntamente	
com	toda	a	comunidade	escolar	transforma	não	só	as	pessoas,	mas	todo	o	ambiente	ao	redor.		
Selecionar	as	pessoas	e	selecionar	as	sementes,	já	nos	traz	um	bom	começo.	Da	mesma	forma	
que	olhamos	para	a	realidade	dos	nossos	alunos	enquanto	grupo,	é	preciso	observar	qual	a	
realidade	física	dos	espaços	que	possuo	para	plantar	“minha”	floresta.

SELECIONANDO 
AS SEMENTES

E AS MUDAS
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Independentemente	do	tamanho	do	espaço,	respeitar	as	espécies	nativas	de	Mata	Atlântica	
da	região	que	habito	é	um	passo	importante.	Por	ser	uma	floresta	que	se	espalha	em	todo	li-
toral	brasileiro	e	estar	presente	em	mais	de	17	estados	do	Brasil,	é	preciso	pesquisar	em	qual	
região	de	floresta	estou	e	quais	eram	as	espécies	nativas	originárias	da	minha	região.	Assim,	
conseguimos	garantir	um	crescimento	mais	saudável	e	de	sucesso	para	as	sementes	e	mudas	
que	vou	plantar	no	espaço	verde	da	escola.

Para	você	levar	os	sabores	da	Mata	Atlântica,	sugestão	das	seguintes	espécies:	pitanga,	amora	
brasileira,	uvaia,	grumixama,	jabuticaba,	cambuci,	dentre	outras.

Para	você	 levar	as	 folhagens	da	Mata	Atlântica,	sugestão	das	seguintes	espécies:	Palmeiras,	
como	Juçara,	Jerivá	e	Guaricanga,	samambaias	e	guaimbé,	dentre	outras.

Para	você	levar	a	exuberância	da	Mata	Atlântica,	sugestão	das	seguintes	espécies:	Cedro,	Ingá,	
Guanandi,	Ipê,	Guapuruvu,	Jequitibá,	Embaúba	e	Manacá.

É	fundamental	perceber	a	composição	da	paisagem	de	uma	floresta	para	conseguirmos	sele-
cionar	as	espécies	que	atendam	essas	características.	Árvores	mais	frondosas	que	sombreiam	
as	plantas	mais	sensíveis,	que	acompanham	aquelas	que	alimentam	a	fauna	e	trazem	abrigo	
para	as	espécies	delicadas	da	flora.	

A	floresta	é	uma	composição	de	alturas	diversas,	folhagens	largas	e	pequenas,	frutos	e	flores	e	
uma	abundância	incrível	de	tons	de	verde.	Uma	formação	de	multicamadas.

Procure	saber	mais	sobre...
Na	Web:	Restauração da Mata Atlântica, (Restauração da Floresta | SOS Mata Atlântica)
Projeto Morizukuri, (Projeto Morizukuri: 20 anos em 10 | lasem (laboratoriosementesemudas.
com)
No	Instagram:	@pactomaataatlantica @tncbrasil

Para	saber	mais	sobre	a	conexão	da	floresta...
Assista	ao	vídeo:	Como as árvores conversam entre si por uma rede subterrânea – BBC 
News Brasil
Como	árvores	conversam	entre	si	por	uma	rede	subterrânea	-	YouTube
Leia	o	livro: A vida secreta das árvores – Peter Wohlleben

https://www.sosma.org.br/causas/restauracao-da-floresta/
https://www.laboratoriosementesemudas.com/projeto-morizukuri-20-anos-em-10
https://www.laboratoriosementesemudas.com/projeto-morizukuri-20-anos-em-10
https://instagram.com/pactomataatlantica?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/tncbrasil?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=UirW2aBP-PY
https://www.youtube.com/watch?v=UirW2aBP-PY
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“Muito mais do que uma fonte de aprendizado, olhar para o território da 
escola é um exercício de cidadania na prática.”

Espaços	 escolares	 amplos,	 naturais	 e	mais	 verdes	 são	 urgência	 nos	 territórios	 educativos.	
Contextos	de	aprendizagem	próximos	à	natureza	auxiliam	e	impactam	diretamente	nos	pro-
cessos	cognitivos	e	desempenho	escolar	de	crianças	e	adolescentes.	

Bora plantar uma floresta na escola?

As sementes e mudas foram selecionadas, a terra preparada e os/as alunos/as envolvidos e 
sensibilizados	com	a	causa.	Agora	é	mão	na	massa.

Existem	muitas	formas	de	se	recuperar	uma	área	degradada.	Quando	pensamos	em	transfor-
mar	uma	área	verde	da	escola	em	área	florestal	devemos	levar	em	consideração	que	muito	
desta	floresta	pode	ser	aproveitada.	Além	de	uma	área	verde	para	convívio,	o	crescimento	da	
floresta	pode	ser	alinhado	com	produção	de	alimentos,	atração	da	fauna	e	observação	de	pás-
saros	e	insetos,	a	alteração	do	microclima,	a	regulação	do	ciclo	hidrológico,	fixação	de	carbono	
e	a	presença	de	um	pomar	com	frutas	diversas.

Existem	técnicas	diferentes	para	os	plantios,	mas	por	aqui	seguiremos	com	a	metodologia	das	
miniflorestas.	Essa	técnica	propõe	a	formação	de	florestas	em	pequenas	áreas,	além	de	agre-
gar	a	possibilidade	de	criarmos	pomares	de	frutas	nativas	da	Mata	Atlântica	como	também	
colher	legumes,	rizomas	e	cereais	durante	o	processo	inicial	de	crescimento	das	árvores.	

Mudas	plantadas	de	forma	adensada,	em	núcleos,	como	ilhas	de	floresta	associadas	a	outras	
espécies	companheiras	ou	mesmo	a	uma	muvuca	de	sementes	tendem	a	formar	uma	floresta.	

O	importante	mesmo	é	plantar	uma	floresta	e	repaginar	a	paisagem.

Importância	de	áreas	verdes	em	ambientes	escolares:

Estudo	realizado	na	Espanha,	revela	que	escolas	com	amplos	jardins,	árvores,	plantas	ou	áreas	ver-

des	ajudam	no	desempenho	acadêmico	da	seguinte	forma:

• Melhora	5%	da	capacidade	dos/as	alunos/as	de	armazenar	e	trabalhar	informações

• Reduz	até	9%	o	total	de	crianças	com	problemas	de	memorização

• Contribui	para	menor	exposição	ao	barulho	e	a	poluição,	auxiliando	nos	processos	escolares

Fonte:	Pesquisa	realizada	por	Proceedings	of	National	Academy	of	Sciences	(PNAS),	Espanha.

PLANTANDO E 
TRANSFORMANDO

A PAISAGEM
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“É provável que um jovem passe cerca de uma década a estudar 
a necessidade de cuidar dos recursos naturais em manuais didáticos, 

numa escola que se mantenha à margem de uma possibilidade 
concreta de intervenção. É provável que uma criança ingresse na 

primeira série em uma escola ao lado de um córrego poluído e saia 
de lá, ao cabo de alguns anos, com o córrego ainda mais poluído.

É bem provável que os seus professores atravessem décadas de aulas 
sem lançar um olhar sequer para além dos muros da escola...

A Terra está doente porque nós estamos doentes. E doente 
continuará enquanto a nossa maneira de viver for reproduzida nos 
valores que muitas escolas insistem em transmitir. A racionalidade 

que prevalece na maioria das práticas escolares augura tempos ainda 
mais sombrios e de graves conflitos socioambientais. Poder-se-ia 
pensar que a uma escolarização prolongada propiciaria uma maior 

consciência ambiental, mas isso raramente acontece, por efeito de 
uma escola distante da vida real.” 

Extraído do Livro “Dicionário de Valores”, de José Pacheco.

Banho de floresta:

Desde	1982,	a	prática	japonesa,	shinrin-yoku,	é	uma	terapia	que	consiste	em	estar	em	uma	
área	de	floresta	e/ou	em	contato	com	a	natureza.	Esse	tipo	de	imersão	tem	seus	benefícios	
comprovados	cientificamente	como:

• Redução do stress
• Diminuição	da	pressão	arterial	e	frequência	cardíaca
• Melhoria na concentração
• Aumento da imunidade
• Aumento	do	relaxamento	biológico	corporal

Procure	saber	mais	sobre	essas	ações...
A	escola	sustentável	–	eco	alfabetizando	e	Planet	Schooling	Por	Lucy	Legan
Instituto EcomAmor
Instituto Giramundo Mutuando 
Escola	da	Ponte	Por	José	Pacheco

PONTOS DE
DISCUSSÃO:

http://www.ecomamor.org
http://www.mutuando.org.br 


FORMIGAS DE EMBAÚBA | CADERNO DO PROFESSOR FORMIGAS DE EMBAÚBA | CADERNO DO PROFESSOR

28 29

Bora	prosear,	 refletir,	 trocar	 ideias	e	experiências?	Vamos	promover	uma	 roda	de	conversa	
entre	os/as	alunos/as,	entre	os/as	professores/as,	funcionários/as,	com	as	famílias,	dentro	da	
comunidade	escolar.	Todos	os	pontos	de	vista	são	importantes.	Bom	mesmo	é	dialogar.

Perguntas	para	grupos	de	leitura,	salas	de	aula	e	comunidades.
(Trecho	extraído	do	livro:	A	última	criança	na	natureza,	Richard	Louv)

Adultos

1. Você	consegue	se	lembrar	e	descrever	seu	local	preferido	da	infância	na	natureza?	Onde	era,
como	você	o	encontrou?	Como	se	sentia	quando	estava	ali,	o	que	foi	feito	desse	local?

2. As	crianças	que	conhece	têm	menos	experiência	na	natureza	do	que	você	ou	seus	amigos
tinham	na	mesma	idade?

3. Se	as	crianças	não	estão	passando	tanto	tempo	ao	ar	livre,	quais	são	os	cinco	principais	motivos?

4. De	que	maneira	as	barreiras	físicas,	culturais,	políticas	e	jurídicas	que	separam	as	crianças
da	natureza	diferem	nos	bairros	do	centro	da	cidade,	urbanos	e	suburbanos?

5. Quais	dessas	barreiras	podem	ser	reduzidas	com	segurança	pelos	pais?	Quem	pode	dimi-
nuir	os	outros	obstáculos?

6. Cite	algumas	ideias	de	como	a	natureza	“amplifica”	ou	muda	a	percepção	de	tempo	para
crianças	e	adultos.

7.	Você	consegue	identificar	uma	“natureza	próxima”	acessível	em	seu	bairro	ou	na	sua	comunidade?

8. Ao	apresentar	as	crianças,	a	natureza,	onde	fica	o	equilíbrio	entre	transmitir	informações	e
estimular	a	alegria	e	o	encantamento?

9. Qual	é	o	papel	de	avós,	tias,	tios	e	outros	membros	da	família	para	ajudar	as	crianças	a	terem
experiências	na	natureza?

10. Você	consegue	 identificar	 instituições	e	organizações	em	sua	comunidade	que	possam
ajudar	pais	e	crianças	a	saírem	de	casa?

11. Quais	são	os	benefícios	de	saúde	das	experiências	na	natureza	para	crianças	e	adultos?

12. Que	papel	as	experiências	na	natureza	deveriam	exercer	na	educação?

13. Como	você	definiria	natureza?

14. Quando	foi	a	última	vez	que	você	foi	para	a	natureza	perto	da	sua	casa?	Quanto	tempo	ficou
lá?	O	que	você	fez?

15. Quantos	personagens	de	videogames	ou	desenhos	animados	você	consegue	citar?

16. Qual	é	o	seu	maior	medo	em	relação	a	natureza?

17. O	que	você	mais	curte	no	ambiente	ao	ar	livre?

18. Que	tipo	de	plantas	e	animais	do	bairro	você	consegue	citar?

19. Quando	você	está	na	floresta,	num	riacho,	na	praia	ou	no	campo,	como	se	sente?

20. Na	próxima	vez	que	você	estiver	num	desses	lugares,	pergunte	a	si	mesmo:	o	que	escuta,
cheira,	saboreia,	vê?

21. Quando	foi	a	última	vez	que	seus	pais	ou	outro	adulto	o	levaram	para	caminhar,	acampar,
pescar	ou	explorar	na	natureza?

22. O	que	você	poderia	fazer	para	ter	mais	tempo	ao	ar	livre?

23. O	que	você	poderia	fazer	para	ajudar	seus	amigos	e	outros	jovens	a	viverem	mais	a	natureza?

Grupos comunitários

24. Quais	são	as	principais	causas	de	transtorno	de	déficit	de	natureza	na	sua	comunidade?

25.Que	efeitos	do	transtorno	do	déficit	de	natureza	você	vê	na	sua	comunidade?

26. Quem	cuida	desse	assunto	na	sua	região?	Quem	pode	fazer	diferença?

27. Por	que	você	tem	interesse	pessoal	nesta	questão?

28. Por	que	sua	organização	está	interessada	e	como	ela	pode	ajudar	numa	campanha	comu-
nitária	para	conectar	as	crianças	à	natureza?

29. Como	queremos	afetar	a	vida	das	duas	próximas	gerações	em	termos	de	saúde	física	e
emocional,	capacidade	de	aprender,	consciência	relacionada	às	questões	ambientais	e	laços
familiares?

Para	saber	mais	sobre	essa	publicação	e	outras...
Publicações e artigos - Criança e Natureza (criancaenatureza.org.br)

https://criancaenatureza.org.br/nossas-acoes/nossas-publicacoes/
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Tem	muita	gente	criando	contextos	de	aprendizagem	com	a	natureza,	em	meio	às	árvores,	ao	
ar	livre.	Ampliando	as	atividades	para	além	da	sala	de	aula,	entendendo	que	estar	entre	quatro	
paredes	pode	ser	apenas	“um”	dos	caminhos.	Experimentar	novas	possibilidades,	ampliar	o	
olhar	para	além	dos	muros	da	escola	já	acontece	em	outras	realidades.	

Conheça algumas instituições e algumas publicações que inspiram e incen-
tivam uma nova leitura de educação.

Algumas	instituições...
Instituto	Alana	.
Ser	Criança	é	Natural	.
Território	do	Brincar	.	
Instituto	Romã	.
Programa	Criança	e	Natureza	.		
Instituto	Ecofuturo	.	
Instituto	Akatu	.	

Algumas	publicações...
Vivências	com	a	Natureza	•	Instituto	Romã
Dedo Verde na Escola • Instituto 5 Elementos
Brincando	e	aprendendo	com	a	Natureza	•	Joseph	Cornell
Última	criança	na	natureza	•	Richard	Louv
Criando	Habitats	na	Escola	Sustentável	•	Lucy	Legan

Disponíveis	em	PDF:
Atividades	em	Ambientes	Naturais	.	Instituto	Ecofuturo
Saber	Cuidar	•	Instituto	Ecofuturo
Educando	na	Natureza	.	Instituto	Ecofuturo
Desemparedamento da Escola • Instituto Alana
Nosso	Ambiente:	10	anos	educando	na	natureza	.	Instituto	Ecofuturo
Território	do	Brincar	–	Diálogos	com	Escolas	.	Renata	Meirelles
Educação	e	natureza:	inspirações	e	práticas	na	comunidade	escolar	–	Ecofuturo

PARA SABER
MAIS...

http://www.alana.org.br
http://www.sercriancaenatural.com
http://www.territoriodobrincar.com.br
http://www.institutoroma.com.br
http://www.criancaenatureza.org.br 
http://www.ecofuturo.org.br
http://www.akatu.org.br
http://www.ecofuturo.org.br/blog/atividades-em-areas-naturais/
http://www.ecofuturo.org.br/wp-content/uploads/2016/11/760c8dfca515ba1144fe91eff1cdbe935c678e9d.pdf
http://www.ecofuturo.org.br/blog/educando-na-natureza/
https://criancaenatureza.org.br/noticias/desemparedamento-da-infancia-escola-como-lugar-de-encontro-com-natureza/
http://www.ecofuturo.org.br/blog/nosso-ambiente-10-anos-educando-na-natureza/
https://territoriodobrincar.com.br/wp-content/uploads/2014/02/Territ%C3%B3rio_do_Brincar_-_Di%C3%A1logo_com_Escolas-Livro.pdf
http://www.ecofuturo.org.br/blog/educacao-e-natureza-inspiracoes-e-praticas-na-comunidade-escolar/
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Quem lê, viaja.
Descobre mundos diferentes.

Conhece histórias inspiradoras.
Aprende.

Leitura também é ponto de encontro.
Aproxima pessoas.

Gente 
De idades diferentes acaba descobrindo afinidades em torno de um bom 

livro.
Quem lê para uma criança amplia seu universo, e quem ouve alguém ler 

desenvolve linguagem. 
A leitura une e desperta.

Passaporte para Leitura, Instituto Ecofuturo

Já	é	sabido,	que	a	leitura	e	aproximação	com	os	livros	transforma	mundos.	Os	livros	nos	pro-
porcionam	o	desenvolvimento	do	nosso	pensamento,	a	entender	contextos,	nos	permite	co-
nhecer	histórias	e	outras	realidades.	Nos	leva	a	construir	cenas,	cria	movimento	interno,	e	in-
tensifica	nossa	criatividade.	

LIVROS,	além	de	promover	a	leitura	de	textos,	nos	ajuda	a	elaborar	a	leitura	da	nossa	realidade.	
E	essa	realidade	está	totalmente	ligado	aos	nossos	sentidos:	a	visão,	olfato,	tato,	audição....	so-
mado	aos	pensamentos,	nos	conecta	a	natureza.	A	nossa	natureza	interna,	que	nos	desperta	
para	a	natureza	externa.

Não	dá	para	separar	a	leitura	da	construção	crítica	de	um	ser	humano.	E	neste	intuito,	precisa-
mos	aproximar	todos	os	contextos	de	aprendizagem	a	leitura	e	a	própria	natureza.	

Proporcionar	uma	roda	de	leitura	ao	ar	livre,	à	sombra	das	árvores,	no	quintal	de	casa,	em	um	
momento	a	sós	perto	da	janela,	ou	mesmo	acompanhado	da	família,	traz	todo	um	significado	
para	a	aprendizagem.

O	hábito	da	leitura	é	encorajador,	tem	o	poder	de	abrir	horizontes	e	levar	o/a	leitor/a	a	desbra-
var	o	mundo.	Muito	além	de	uma	atividade	escolar,	é	uma	atitude	de	afeto.

BIBLIOTECA
DA FLORESTA



FORMIGAS DE EMBAÚBA | CADERNO DO PROFESSOR FORMIGAS DE EMBAÚBA | CADERNO DO PROFESSOR

34 35

Ciranda de Livros

Organize	um	movimento	em	que	a	biblioteca	atue	para	além	dos	muros	da	escola.	Possibilite	a	ida	

dos	livros	até	os/as	alunos/as	através	de:	saquinhos	surpresa,	sacolinhas	da	leitura,	correio	do	livro....	

Use	sua	criatividade!!	Envolva	os	pais	e	as	mães.	O	importante	é	criar	caminhos	para	a	promoção	da	

leitura	e	contato	com	os	livros.

Segue	uma	 lista	de	 livros	que	unem	o	propósito	da	 leitura	com	o	despertar	para	a	floresta.	
Divirta-se!

Bem Brasileirinhos, Lalau e Laurabeatriz

A Árvore dos Meus Dois Quintais, Jonas Ribeiro

Esta	obra	mostra	às	crianças	alguns	animais	da	fauna	brasileira	ame-
açados	de	serem	extintos	-	aves,	insetos,	mamíferos,	entre	outros.	In-
clui	um	jogo	de	memória	para	a/	leitor/a	brincar	com	os	brasileirinhos.

Nesta	obra,	Jonas	Ribeiro	procura	contar	a	história	de	um	menino	e	
sua	amizade	com	uma	árvore	plantada	no	quintal	de	casa.	Com	nar-
rativa	poética,	o	texto	visa	convidar	o	leitor	a	refletir	sobre	o	carinho	e	
o respeito	presentes	nesta	relação.

 Loló Barnabé, Eva Furnari

A Ávore Generosa, Shel Silverstein

Diário de um Papagaio, Lalau e LauraBeatriz

Nesta	história	vocês	vão	ver	que	Lolo	Barnabé	era	um	sujeito	 inte-
ligente	e	criativo.	Ele	nasceu	há	muito	tempo,	no	tempo	das	caver-
nas.	A	família	do	Barnabé,	com	razão,	queria	um	lugar	melhorzinho	par	
a	morar,	com	mais	conforto.	 	Só	que,	nessa	busca,	algo	saiu	errado.	
Você	é	capaz	de	entender	o	que	foi	que	aconteceu?

Todos	os	dias	um	menino	vai	até	uma	árvore	para	se	pendurar	em	
seus	galhos,	comer	suas	maçãs	e	descansar	sob	sua	sombra.	O	me-
nino	ama	a	árvore	e	ela,	 feliz,	o	ama	também.	Porém,	à	medida	que	
o tempo	passa,	o	garoto	cresce	e	começa	a	desejar	mais	do	que	a
simples	companhia	de	sua	amiga	para	brincar	e	repousar.

Um	 jovem	papagaio-de-cara-roxa	dorme	 além	da	 conta	 e	 se	per-
de	do	seu	bando.	Sozinho,	resolve	levantar	vôo	e	seguir	à	procura	da	
turma,	entre	o	litoral	de	São	Paulo	e	o	de	Santa	Catarina.	No	meio	da	
Mata	Atlântica,	o	papagaio	encontra	diversos	animais	a	quem	pede	
ajuda	para	localizar	o	bando,	sobretudo	sua	namorada,	‘a	mais	linda	
papagaia-de-cara-roxa	que	existe’
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A Flor do Lado de Lá, Roger Mello

O autor vem se destacando como um dos nomes mais aclamados 
pela	crítica	e	pelo	público.	Em	A	flor	do	lado	de	lá,	uma	anta	interes-
sa-se	por	uma	flor.	Porém,	não	consegue	chegar	até	ela	porque	há	
muitos	obstáculos	–	uma	distância	grande,	muita	água,	uma	baleia	no	
caminho.	Faz	várias	tentativas,	sofre,	chora	por	não	conseguir	chega	
até	aquela	flor	tão	linda...	

Acesso	a	livros	em	PDF:
Espaço	de	leitura	do	Laboratório	da	Educação
Projeto	Leia	para	uma	criança
Áudio	de	narrações	de	histórias

No	Instagram:
#bibliotecadafloresta
@conversadequintal
@movimentoliterario_

Para	conhecer	mais	sobre	livros	e	se	inspirar	com	a	leitura	e	a	floresta,	conheça:
Biblioteca	Virtual	–	Ecofuturo
Movimento	Literário	–	Biblioteca	da	Floresta

Olha	a	dica...

Há	 livros	disponíveis	na	 internet	em	PDF	para	download,	 algumas	editoras	 já	disponibilizam	esse	

formato.	Evite	vídeos	caseiros	de	contação	de	histórias,	o	contato	direto	com	o	livro	promove	um	

melhor	envolvimento	com	a	história	elaborada	pelo	autor.

https://espacodeleitura.labedu.org.br/livros/
http://www.euleioparaumacrianca.com.br
https://open.spotify.com/show/4pWnKfz1S9LZ7cgHwiaIJI?si=VxslwcxvRQSNWm9T7E2Ieg&nd=1
https://www.instagram.com/explore/tags/bibliotecadafloresta/
https://www.instagram.com/conversadequintal/
https://www.instagram.com/movimentoliterario_/
http://www.ecofuturo.org.br/biblioteca-virtual/
https://www.movimentoliterario.com.br/biblioteca-da-floresta
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1- Ser receptivo.
Esteja	atento	ao	seu	entorno	natural	o	tempo	todo.	Pergunte-se:	“Neste	lugar,	que	tipos	de	ex-
periências	inspiradoras	a	Natureza	tem	para	oferecer?”.	Crie	oportunidades	para	que	as	pes-
soas	elevem	sua	consciência	por	meio	das	experiências	com	a	Natureza.	Seja	receptivo	tanto	
às	expressões	das	pessoas	quanto	às	da	Natureza.

2- Ensine menos e compartilhe mais.
Deixe	a	Natureza	ser	a	mestra	o	máximo	possível.	Esteja	atento	à	sua	própria	experiência	e	
compartilhe-a.	Deixe	para	falar	sobre	seus	conhecimentos	depois.

3- Um sentimento de alegria deve permear a experiência.
Há	dois	tipos	de	alegria:	a	exuberante,	da	brincadeira	e	do	riso,	e	a	profunda,	que	vem	de	sen-
timentos	serenos	e	expansivos.	Cada	vivência	com	a	natureza	deve	incluir	pelo	menos	alguns	
momentos	de	alegria	profunda	em	uma	atmosfera	de	liberdade.

4- Faça com que seu idealismo torne-se prático.
Use	as	atividades	com	a	natureza	para	captar	a	atenção	plena	e	o	interesse	das	pessoas.	En-
tão,	delicadamente	conduza-as	e	inspire-as	para	experiências	mais	profundas.	

5- Eleve a consciência das pessoas.
É	somente	elevando	a	consciência	das	pessoas	que	você	verdadeiramente	modifica	a	manei-
ra	delas	se	relacionarem	com	o	mundo	à	sua	volta.	Então,	concentre-se	prioritariamente	em	
aprofundar	a	percepção	e	o	amor	das	pessoas	pela	Natureza.

6- Aja com a Natureza e não para ela.
Compartilhe	o	verdadeiro	espírito	da	Natureza	com	os	outros;	isso	é	o	que	realmente	as	trans-
forma.	Dedique	tempo	todos	os	dias	aprofundando	sua	própria	experiência	e	relacionamento	
com	a	Natureza,	para	que	você	possa	compartilhá-los.

(Fonte:	Sharing	Nature	Brasil)

PRINCÍPIOS 
PEDAGÓGICOS DE 
EDUCAÇÃO COM 

A NATUREZA
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PARA COMEÇO 
DE CONVERSA....

As atividades da educação remota buscam se integrar e complementar as experiências que 
serão	vividas	com	a	chegada	da	floresta	na	escola.	Para	os/as	alunos/as	que	não	vivenciarão	
as aulas presenciais, vivências em casa também criam um sentimento de participação e um 
contexto	de	aprendizagem.	Vamos	ampliar	as	possibilidades,	diversificar	o	olhar,	somar	às	ex-
periências presenciais, as vivências remotas. Temos a oportunidade de criar dentro da sala, 
grupos de trabalho dentro da mesma temática, um grupo de alunos presenciais e um grupo de 
alunos a distância.

Segue abaixo algumas sugestões de atividades que podem ser adaptadas e transformadas de 
acordo com a realidade e a vontade de cada professor/a e de cada turma. O mais importante 
é	construir	os	projetos	em	parceria	com	os/as	educandos/as	e	trazer	mais	significado	para	a	
educação.

Despertar o interesse, fazer com que os/as educandos/as se sintam parte do processo, auxilia 
no desenvolvimento de um sentimento de pertencimento e assimilação do conteúdo. 
Eu faço parte desta história.

Este aprendizado pode ser dividido em fases:

Fase 1 –	Despertar	a	curiosidade.	Um	convite	para	o/a	educando/a	pensar	e	refletir	sobre	o	
assunto. Buscando pontos de sinergia com ele/a mesmo e sua história.
Fase 2 – Vivenciar o conteúdo. Eu experimento com meus sentidos os processos de ativida-
des. Observo e crio a partir da minha natureza.
Fase 3 – Compartilhar a experiência. Traduzo minha experiência em sentimentos e me ex-
presso no mundo.
Fase 4 – Transformar o mundo. A partir daquilo que experimentei, coloco no mundo ações 
que estimulam a mudança. Multiplico meu conhecimento. 

Professor/a, para contextualizar tudo isso, não deixe de assistir...

https://www.youtube.com/watch?v=_GeRQKzMmCM&list=PLwtaWcfcrGsbNbwD_X30KJeodF-uGThaR
https://www.youtube.com/watch?v=RVtV6V4_mp8
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ATIVIDADES PARA CICLO ALFABETIZAÇÃO (1º AO 3º ANO)
“O mundo é bom e posso contemplar sua beleza.”

Esta fase é marcada por alegria! As crianças experimentam o mundo com seu corpo, através 
do movimento e da brincadeira, que se fazem fundamentais para o desenvolvimento da sua 
vontade e da sua capacidade cognitiva. Vivem uma fase de experimentação e já se sentem 
prontas para se envolverem em uma aprendizagem mais formal, uma aprendizagem cidadã.

Proseando com os/as educandos... 
Crie uma atmosfera de troca.
• Pequenas coisas que fazem alguém sentir que o mundo é bom.
• Momentos de alegria na vida de cada um.
• Coisas boas de sentir.
• Belas imagens e sons.
• Músicas e brincadeiras preferidas.
• Natureza (paisagens, seres, movimentos, o que se sente em contato com ela...).
Fonte: Caderno do Professor – Instituto Ecofuturo

Comece qualquer atividade em uma atmosfera de alegria e entusiasmo. Despertando a curio-
sidade e uma vontade de mais...
Existem diferentes formas de envolver o educando em uma atividade. O importante é promo-
ver	uma	educação	significativa	em	que	todos	se	sintam	parte	do	processo	de	aprendizagem.

Que tal??? 

IDENTIFICANDO O AMBIENTE - 
A natureza da minha casa

Em casa, vivencio a natureza no cotidiano. E observar atentamente os cantos do lar, pode apro-
ximar a natureza em minha vida.
Para iniciar esta atividade, devo convidar meus alunos a “investigarem” o ambiente que estão, 
seja ele qual for: uma casa, um apartamento, um quintal na casa da avó. Valorizar qualquer que 
seja esse ambiente....

Que tal começar vendo um vídeo sobre detalhes e encontros....

Entregue para seus/as alunos/as um questionário para a investigação do ambiente. 
Questionamentos	que	 levam	a	criança	a	explorar	 atentamente	a	 influência	da	natureza	em	
casa. Sentir e buscar a natureza no ambiente casa pode revelar espaços e possibilidades não 
percebidas anteriormente.

Que tal essas perguntas? 
Crie outras perguntas também.
• Onde tenho natureza na minha casa?
• Qual o lugar da minha casa que me sinto mais feliz?

Proporcionar atividades de integração com a natureza no ambiente casa é 
muito significativo nos tempos atuais.
• Qual a paisagem que observo da janela? Onde tenho a maior incidência de sol? Onde entra 
mais vento? Onde é mais frio?
•Quais sons da natureza que consigo ouvir na minha casa?
•Existem animais ou insetos que visitam minha casa? Quais? 

As perguntas são diversas. Desenvolva um questionário de pesquisa para seu/a aluno/a que 
vise, inicialmente, despertar e sensibilizar o olhar para a natureza que antes poderia passar 
despercebida. Você também pode incluir neste processo desenhos dos lugares preferidos.
Alinhar	o	currículo	à	atividade	deixa	o	contexto	mais	completo:	matemática,	poesia,	nesta	ati-
vidade, engrandece a proposta.

https://www.youtube.com/watch?v=1dYukOrq5RI
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PREPARAÇÃO DA TERRA – PINTURA COM TINTAS NATURAIS
Vivenciar a terra. Para muitos, sujeira. Para outros, vida. Como transformar essa relação com 
meus/as alunos/as? Como aproximar meu/a aluno/a deste elemento tão importante?
A terra serve para pisar, para deitar, para contemplar, para plantar e também para pintar! Du-
rante muito tempo, e ainda nos dias atuais, artistas descobrem os diferentes tons e possibili-
dades de pintar com a terra.
Convide seu/a aluno/a a encontrar um pouco de terra em sua casa, no vizinho, na praça. Mas se 
não existir nenhuma terra em casa, como posso fazer???. A cozinha sempre é um dos melhores 
cômodos	da	casa,	e	em	diferentes	aspectos.	Colorau,	páprica,	cúrcuma,	carvão,	folhas	e	flores	
maceradas	podem	ser	utilizados	também,	afinal	são	os	frutos	da	terra.

Fazer arte com tintas naturais aproxima as crianças da natureza, do elemento terra. Aproxima 
do meu “eu”, permite momentos de concentração. Uma forma de se expressar no mundo.
Para desenvolver uma tinta com os elementos da terra, preciso peneirar ou macerar o máximo 
que conseguir para retirar todos os grânulos existentes. Depois, misturo com um pouquinho 
de água até dar a consistência de uma tinta. Posso experimentar diferentes tons de acordo 
com a quantidade de água que misturo. E até tintas aguadas são bem vindas. Por que não uma 
aquarela de tinta natural? Estamos falando de arte e expressão. Sendo assim, cada educando/a 
poderá traduzir esta atividade de uma forma diferente. E para as cores? Procure e explore os 
elementos naturais da sua casa para isso. Sucos de frutas e chás são uma boa alternativa.

Que tal encerrar esse primeiro momento ouvindo a uma música sobre as 
descobertas feitas no quintal...

As respostas trazidas pelos/as alunos/as com as observações da natureza de suas casas, pode 
instigar a criação de uma paródia da própria turma. O que tem no seu quintal?...

Fechamento da atividade.
Essas atividades despertam a curiosidade para mais natureza. 
Conte para os/as alunos/as que a escola vai passar por uma transformação. O espaço da es-
cola	terá	uma	floresta	a	ser	plantada	por	todos/as,	onde	cada	um	terá	um	papel	importante	de	
contemplação, cuidado e aprendizado. Convide este/a aluno/a para embarcar em uma jornada 
de descobertas sobre a natureza da Mata Atlântica.

Sobre atividades com a natureza
Na Web: Guilherme Blauth 
Inspirações...
No Instagram: @quintaisbrincantes @sercriançaenatural

https://sedema.wixsite.com/sedema/musicas
https://criancaenatureza.org.br/acervo/jardim-das-brincadeiras/
https://www.instagram.com/quintaisbrincantes/
https://www.instagram.com/sercriancaenatural/
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Dica importante
Misturar sal nas tintas naturais prontas ajudam na conservação do material criado.
Que	tal	uma	Mostra	Artística	dos	resultados?	Uma	arte	de	floresta	com	tintas	naturais	merece	
ser contemplada por todos/as.

Quando falamos de pintura com elementos naturais, podemos complementar essa experiên-
cia	abordando	a	arte	dos	povos	indígenas,	que	têm	uma	história	íntima	com	as	florestas.
Estimule seus/as alunos/as a buscarem informações sobre indígenas, sua cultura e arte tão 
próximas	à	natureza.

Sobre tintas naturais
Na Web: Jhon Bermond - artista orgânico www.jhonbermond.com 
Acesse a Apostila de Tintas Naturais: Criativa Terra - Por Jhon Bermond
Alguns artistas indígenas
No Instagram: @jaider_esbell @aislanpnkararu @daiaratukano @isaelmaxakali
Artistas de São Paulo
No Instagram: @fifo.rosa @poeticadohabitar

SELECIONANDO AS SEMENTES E AS MUDAS – BOMBA DE SEMENTES

Nem sempre o ambiente de casa me permite transformar espaços em áreas verdes, ou quin-
tais	 floridos.	Mas	 como	 um/a	 “amigo/a	 da	 natureza”	 posso	 distribuir	 sementes	 pelas	 áreas	
verdes próximas a mim.
Essa	atividade	estimula	uma	atitude	de	mudança.	Mostra	ao/à	aluno/a	que	ele/a	que	ele	pode	
transformar áreas para além das paredes de sua casa.
Criar uma bomba de sementes é uma técnica muito simples e que pode ser adaptada para o 
ambiente da casa.
A bomba de sementes é uma mistura de terra ou argila, com diferentes tipos de sementes. 
Essa	bomba	é	utilizada	para	 reflorestar	áreas	degradadas	ou	mesmo	espaços	que	possam	
acolher plantas, como praças e bosques.

Qualquer	tipo	de	semente	pode	ser	utilizada.	Para	reflorestamento	de	áreas	de	florestas,	se-
mentes de árvores nativas. Mas para o ambiente casa, podemos utilizar sementes mais con-
vencionais. O importante é o sentimento e a atitude de mudança.

Sementes de girassol são fáceis de comprar e podem ser uma boa pedida para esta atividade, 
e por vezes, os resultados são rápidos e visíveis. Mas se não tiver semente de girassol, podem 
ser utilizados sementes de feijão, de linhaça, de soja, lentilha, grão de bico e ervilha. Existem 
muitas sementes que nos alimentamos que germinam.

Misture argila ou terra a uma boa quantidade de sementes. Se a terra estiver muito seca, pre-
cisa misturar com um pouco de água para se transformar em um barro moldável. Faça bolas 
com essa mistura, coloque as sementes em seu interior e deixe secar.

http://www.jhonbermond.com
http://www.jhonbermond.com
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://livrandante.com.br/2018/02/18/jhon-bermond-apostila-intuitiva-de-pigmentos-naturais/&ved=2ahUKEwiGwLaSronyAhXcHrkGHVUzCGoQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw2kn6SyHSMEMtMwh--pTAij&cshid=1627599010531
https://www.instagram.com/jaider_esbell/
https://www.instagram.com/aislanpankararu/
https://www.instagram.com/daiaratukano/
https://www.instagram.com/isaelmaxakali/
https://www.instagram.com/fifo.rosa/
https://www.instagram.com/poeticadohabitar/


FORMIGAS DE EMBAÚBA | ANEXO - CADERNO 1 FORMIGAS DE EMBAÚBA | ANEXO - CADERNO 1

12 13

Essas bolas ou bombas de sementes devem ser jogadas em áreas verdes. Com a ação da chu-
va, essas bolas vão se desfazendo, colocando a semente em contato com a terra para germinar.

As crianças também podem presentear as pessoas com a “bomba de sementes” e contribuir 
para	o	enriquecimento	da	flora	e	embelezar	a	cidade.

Podemos	complementar	esta	atividade	com	a	seguinte	reflexão:	como	ocorre	a	dispersão	de	
sementes	nas	florestas?	Quais	são	os	agentes	do	plantio?	

Uma	boa	reflexão	para	entender	toda	a	complexidade	de	um	ambiente	natural.

Para saber mais....

Atividades	que	aproximam	da	natureza	intensificam	um	olhar	mais	crítico	para	os	processos	
ambientais.	Aproveitar	este	despertar	dos/as	alunos/as	para	inserir	novos	contextos	florestais	
é uma boa pedida. Mas o interessante deste processo, não é entregar respostas prontas, mas, 
enquanto professor/a, se instrumentalizar para enriquecer mais e mais o repertório trazido 
pelo/a próprio/a aluno/a.

Animais
Muitos animais são os 

dispersores das sementes 
da	floresta	como	aves,	

morcegos, anta, pássaros, 
macacos e cutias.

Sementes “explosivas”...
Algumas plantas produzem 

frutos que “explodem” e jogam 
as sementes para longe como 

pau-brasil, capixingui e 
sibipiruna.

Para refletir...
Qual a relação da presença de 

animais com a manutenção 
das	florestas?

Você sabia...
Que formigas, peixes e lagartos 

também são dispersores de 
sementes...

Sementes “voadoras”...
O vento... ele transporta as 

sementes preparadas para o voo. 

Sobre Bomba de Sementes
Na Web: www.ecomodas.com.br/bomba-de-sementes/ 
Para saber mais, pesquise sobre...
Dispersão de Sementes
Tipos de sementes 

http://www.ecomodas.com.br/bomba-de-sementes/ 
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PLANTANDO FLORESTAS – CIENTISTAS DO CRESCIMENTO

Já	sabemos,	que	muitas	plantas	auxiliam	no	crescimento	de	uma	floresta.	As	leguminosas,	por	
exemplo, ajudam na recuperação do solo, pois enriquecem a terra com os nutrientes necessá-
rios para o crescimento das plantas.

Vamos vivenciar o crescimento de uma planta? 

Batata doce, feijão, semente de girassol... essas são algumas possibilidades que encontramos 
dentro de casa.

Para a batata doce: podemos observar o surgimento das raízes e a expansão das suas ramas e 
folhas.	Estas	são	partes	importantes	na	composição	de	uma	floresta.	Raízes	e	folhas.
Peça para seu/a aluno/a observar esse crescimento, desenhar a transformação da planta e 
pesquisar a importância de cada elemento da planta.

Para plantar a batata doce, precisamos espetá-la com palitos de dente para deixá-la apoiada 
em uma vasilha com água. Vasilhas transparentes possibilitam uma melhor observação do 
crescimento

Sementes pequenas, como de feijão ou girassol, podem ser plantadas em algodão com água. 
Logo	na	saída	do	broto,	podem	ser	transplantadas	para	a	terra.	Quem	sabe,	com	a	volta	às	
aulas presenciais, seja possível fazer um grande plantio destas plantas entre as mudas de ár-
vores	da	floresta	da	escola?!	Neste	caso,	pode-se	transplantar	e	semente	do	algodão	para	um	
recipiente	que	possa	ser	levado	à	escola	–	reutilize	um	pote	para	isso.

Dica importante  quando vamos desenvolver uma atividade de observação, quanto menos 
informação compartilhada sobre o processo, melhor vivência pedagógica teremos. Deixe seu 
aluno/a se surpreender com os resultados. Assim como em um experimento, pode ser interes-
sante levantar as hipóteses de seus/a alunos/as sobre o que imaginam que vai acontecer. As 
hipóteses podem ser retomadas mais adiante quando as plantas começarem a brotar. 

Um	portifólio	com	desenhos,	fotos,	descrição	e	percepção	dos	resultados	finalizam	as	ativida-
des. Rodas de conversa para compartilhar as experiências enriquecem a vivência.

Organize uma LIVE, um encontro no Meet, uma revista digital no Padlet para a divulgação dos 
resultados. Temos muitas ferramentas digitais que podem ser criadas para o registro das ati-
vidades. 

E na escola? Como está a preparação da floresta? 

Tire fotos dos processos que estão acontecendo na escola para compartilhar com os/as alu-
nos/as em casa. De alguma forma, eles também fazem parte deste processo. Todos irão, no 
futuro, usufruir deste espaço, que deve ser cuidado por todos e todas.

“A criança precisa da natureza como a natureza precisa da criança. A gente 
só cuida daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente ama.”

Lais Fleury, Diretora do Programa Criança e Natureza do Instituto Alana

.                                                  
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TRANSFORMANDO A PAISAGEM – POR MAIS NATUREZA

Como posso trazer mais natureza para dentro de casa?
Vamos plantar!
Seja em um quintal, em um vaso, no terreno ao lado: plantar é possível!
O	plantio	em	casa	pode	ocorrer	de	diferentes	formas:	mudas,	sementes,	flores	ou	até	restos	
de alimentos.

A parte de cima de legumes como cenoura, cebolas, beterrabas, inhames brotam em contato 
com a água. O mesmo acontece com a “crista” do abacaxi quando colocada na terra. Tempe-
ros como manjericão e cebolinha também brotam quando tem sua raiz preservada.

O interessante desta atividade é deixar com que o/a aluno/a escolha o tipo de planta que ele 
mais	se	identifica.	E	para	aqueles	que	não	têm	quintal	em	casa,	vasos	e	floreiras	acolhem	o	
plantio. Ou até mesmo, um copo com água.

Além do plantio em si, posso incentivar meus/minhas alunos/as a pesquisarem mais sobre as 
características da planta escolhida, ou mesmo descreverem as características observadas.

E para aqueles que escolheram plantas comestíveis, a elaboração de uma receita com esse 
ingrediente	pode	deixar	a	finalização	da	atividade	muito	mais	gostosa.

O fundamental desta atividade é observar e vivenciar o processo de crescimento das plantas 
e	imaginar	o	processo	de	crescimento	da	floresta.	Afinal	o	mundo	é	bom,	e	a	presença	de	na-
tureza	na	nossa	casa	traz	muitos	benefícios,	como	também	a	presença	de	mais	florestas	para	
o mundo.	E	agora,	a	oportunidade	é	de	ter	uma	minifloresta	nas	áreas	da	escola!

Alinhar	o	currículo	à	atividade	deixa	o	contexto	mais	completo:	língua	portuguesa,	educação	
artística, matemática, poesia nesta atividade, engrandece a proposta.

Como ficou o ambiente com a presença do verde?

Para saber mais...
Ervas, legumes e frutas que brotam na água
Minhas horta natural
Vegetais que você pode replantar em casa

http://www.vegmag.com.br/blogs/alimentacao/ervas-legumes-e-frutas-que-brotam-na-agua
https://www.instagram.com/p/CQ8xcmFDyED/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CQ8xcmFDyED/?utm_medium=copy_link
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“Nossas crianças precisam, mais do que nunca, de momentos gostosos que 
possam nutrir as suas almas. Precisam rechear seus bancos de dados inter-
nos com muitas experiências positivas de vida. São estas experiências que 

darão à criança a capacidade de acreditar.”
Fernanda Furia

Para conhecer mais sobre atividades 
com a natureza:
Criancae e Natureza
Educando tudo muda
Instituto Romã
Ser criança é natural
Planet Schooling

Instagram:
#tintasnaturais
@johnbermond

@sercriançaenatural
@jardimdasbrincadeiras
@quintaisbrincantest

http://www.criancaenatureza.org.br
http://www.educandotudomuda.com.br
http://www.institutoroma.com.br
https://www.sercriancaenatural.com/
 https://planetschooling.com/
https://www.instagram.com/formigasdeembauba/
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PARA COMEÇO 
DE CONVERSA....

As atividades da educação remota buscam se integrar e complementar as experiências que 
serão	vividas	com	a	chegada	da	floresta	na	escola.	Para	os/as	alunos/as	que	não	vivenciarão	
as aulas presenciais, vivências em casa também criam um sentimento de participação e um 
contexto	de	aprendizagem.	Vamos	ampliar	as	possibilidades,	diversificar	o	olhar,	somar	às	ex-
periências presenciais, as vivências remotas. Temos a oportunidade de criar dentro da sala, 
grupos de trabalho dentro da mesma temática, um grupo de alunos presenciais e um grupo de 
alunos a distância.

Segue abaixo algumas sugestões de atividades que podem ser adaptadas e transformadas de 
acordo com a realidade e a vontade de cada professor/a e de cada turma. O mais importante 
é	construir	os	projetos	em	parceria	com	os/as	educandos/as	e	trazer	mais	significado	para	a	
educação.

Despertar o interesse, fazer com que os/as educandos/as se sintam parte do processo, auxilia 
no desenvolvimento de um sentimento de pertencimento e assimilação do conteúdo. 
Eu faço parte desta história.

Este aprendizado pode ser dividido em fases:

Fase 1 – Despertar	a	curiosidade.	Um	convite	para	o/a	educando/a	pensar	e	refletir	sobre	o	
assunto. Buscando pontos de sinergia com ele/a mesmo e sua história.
Fase 2 – Vivenciar o conteúdo. Eu experimento com meus sentidos os processos de ativida-
des. Observo e crio a partir da minha natureza.
Fase 3 – Compartilhar a experiência. Traduzo minha experiência em sentimentos e me ex-
presso no mundo.
Fase 4 – Transformar o mundo. A partir daquilo que experimentei, coloco no mundo ações 
que estimulam a mudança. Multiplico meu conhecimento. 

Professor/a, para contextualizar tudo isso, não deixe de assistir...

https://www.youtube.com/watch?v=RVtV6V4_mp8
https://www.youtube.com/watch?v=_GeRQKzMmCM&list=PLwtaWcfcrGsbNbwD_X30KJeodF-uGThaR
  https://www.youtube.com/watch?v=RVtV6V4_mp8
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ATIVIDADES PARA CICLO INTERDISCIPLINAR  (4º AO 6º ANO)
“O mundo é bom e posso contemplar sua beleza.”

Esta fase é marcada pelos sentimentos! As crianças vivenciam o mundo através dos seus 
relacionamentos afetivos, através da expressão artística, da oratória, da pintura e das artes 
manuais. Época em que desenvolvem sua capacidade de amar e consolidam os sentimentos 
internamente. Vivenciar a arte se torna fundamental neste processo, vivenciar e contemplar a 
beleza do mundo.

Uma ótima fase para vivenciarem pensamentos, ideias e uma diversidade de coisas que os 
“outros” pensam. Processos que auxiliam na construção do “eu” e no desenvolvimento pessoal.

Proseando com os/as educandos/as... 
Crie uma atmosfera de troca.
• O que faz parte de “mundo”? O que é o mundo de cada pessoa e o mundo de “todo mundo”?
• Palavras de outras pessoas que cada um tem gravadas na memória.
• Existem palavras boas e ruins?
• Palavras de que se gosta ou desgosta.
• Os diferentes sentidos das palavras
Fonte: Caderno do Professor – Instituto Ecofuturo

Comece qualquer atividade em uma atmosfera de alegria e entusiasmo. Despertando a curio-
sidade e uma vontade de mais...
Existem diferentes formas de envolver o/a educando/a em uma atividade. O importante é pro-
mover	uma	educação	significativa	em	que	todos/as	se	sintam	parte	do	processo	de	aprendi-
zagem.

Que tal??? 

 
IDENTIFICANDO O AMBIENTE - 

A natureza da minha casa     

Será	que	consigo	identificar	a	presença	da	natureza	no	meu	cotidiano?	Como	eu	convivo	com	
a natureza?

Iniciar uma roda de conversa sobre a presença da natureza com os alunos/as é uma boa es-
tratégia	para	despertar	a	curiosidade	e	promover	reflexões.	Por	vezes,	o	ser	humano	se	sente	
afastado da natureza, como se a natureza só estivesse presente nos ambientes naturais. 

Mas	e	nos	centros	urbanos?	Onde	encontro	a	natureza	nas	cidades?	E	mais	especificamente,	
onde encontro a natureza na minha casa?

Que tal começar vendo um vídeo sobre o consumo dentro de casa..

Entregue para seus/as alunos/as um questionário para a investigação do ambiente. 
Questionamentos que levam o/a aluno/a a explorar atentamente a presença da natureza em 
casa.	Sentir	e	buscar	a	natureza	no	ambiente	casa	contribui	para	reflexões	internas	sobre	a	
relação com a natureza.

Que tal essas perguntas? 
Crie outras perguntas também.
• Com qual a natureza que me relaciono na minha casa? 
• Onde está a natureza na minha casa?.
• Em qual ambiente da minha casa me relaciono com a natureza?

Proporcionar atividades de integração com a natureza no ambiente casa é 
muito significativo nos tempos atuais.

• Qual a paisagem que observo da janela? Onde tenho a maior incidência de sol? Onde entra 
mais vento? Onde é mais frio?

http://www.youtube.com/watch?v=gLZcafZ8t_4
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PREPARAÇÃO DA TERRA – CONECTANDO COM A TERRA
Arte com elementos naturais

A natureza está presente no meu cotidiano. Na minha casa, pelos caminhos por onde ando, 
naquilo que me alimento, nos objetos que consumo. 

Durante o dia me relaciono com diferentes elementos da natureza. Quais são estes elementos?

Peça para seu/a aluno/a colher e armazenar os elementos da natureza com o qual convive no 
seu dia a dia.

Observar e avaliar esses elementos coletados são fundamentais para entendermos a presença 
da natureza em nossa vida e de que forma nos relacionamos com ela. Que tipo de elemento é 
esse? De onde veio? Como chegou até minha casa?

Iniciamos	assim,	um	olhar	crítico	sobre	a	responsabilidade	que	temos	em	relação	à	natureza.	

Peça para seu/a aluno/a elaborar uma arte com esses elementos. Montar e dispor os elemen-
tos	de	modo	a	elaborar	mandalas	ou	uma	arte	que	expresse	suas	emoções	e	reflexões	geradas	
a partir desses primeiros diálogos sobre o tema.

Importante: A arte é uma expressão individual. Não existe certo ou errado. A diversidade é que 
traz a beleza.

•Quais sons da natureza que consigo ouvir na minha casa?
•Existem animais ou insetos que visitam minha casa? Quais?

As perguntas são diversas. Desenvolva um questionário de pesquisa para seu/a aluno/a que 
vise, inicialmente, despertar e sensibilizar o olhar para a natureza que antes poderia passar 
despercebida. Você também pode incluir neste processo desenhos dos lugares preferidos.
Alinhar	o	currículo	à	atividade	deixa	o	contexto	mais	completo:	educação	artística,	matemáti-
ca, poesia nesta atividade, engrandece a proposta.

Fechamento da atividade.
Essas atividades despertam a curiosidade para mais natureza.

Conte para os/as alunos/as que a escola vai passar por uma transformação. O espaço da es-
cola	terá	uma	floresta	a	ser	plantada	por	todos/as,	onde	cada	um	terá	um	papel	importante	de	
contemplação, cuidado e aprendizado.

Convide este/a aluno/a para embarcar em uma jornada de descobertas sobre a natureza da 
Mata Atlântica.

Para saber mais...
Na Web: Greenpeace Brasil 
Instituto Akatu
No Instagram: @quintaisbrincantes @sercriançaenatural

https://www.greenpeace.org/brasil/
https://www.greenpeace.org/brasil/ 
https://akatu.org.br/
https://www.instagram.com/quintaisbrincantes/
https://www.instagram.com/sercriancaenatural/
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Fazer arte com elementos naturais aproxima o ser humano da natureza. Aproxima do meu “eu”, 
permite momentos de concentração. Uma forma de se expressar no mundo.

Estamos falando de arte e expressão. Sendo assim, cada educando/a poderá traduzir esta ati-
vidade de uma forma diferente.

Que tal uma Mostra Artística dos resultados? Uma arte com os elementos naturais merece ser 
contemplada por todos.

Uma boa ferramenta para esta exposição é o Padlet. Procure desenvolver um padlet com seus 
/as alunos/as. Os alunos que estão na aula presencial também podem fazer esta atividade com 
os elementos da natureza encontrados na escola. Uma boa oportunidade de comparar os ele-
mentos naturais do ambiente escola e do ambiente casa. 

Além da produção artística, o/a aluno/a pode entregar como resultado da atividade um re-
latório com os principais elementos encontrados, os espaços onde esses elementos foram 
encontrados e quantidades. O educador pode complementar essa atividade de diferentes 
formas. Crie a sua.

Benefícios da arte com mandalas.

• Proporciona equilíbrio.
• Traz paz e serenidade.
• Ajuda na concentração.
• Facilitam a atenção plena.
•	Estimula	a	criatividade	fluir.

Para saber mais...
Na Web: Jhon Bermond 
Acesse a Apostila de Tintas Naturais: Criativa Terra - Por Jhon Bermond
Artes de São Paulo
No Instagram: @fifo.rosa @poeticadohabitar @sercriancaenatural

SELECIONANDO AS SEMENTES E AS MUDAS 
Papel semente

Nem sempre o ambiente de casa me permite transformar espaços em áreas verdes, ou quin-
tais	 floridos.	Mas	 como	 um/a	 “amigo/a	 da	 natureza”	 posso	 distribuir	 sementes	 pelas	 áreas	
verdes próximas a mim e mesmo presentear as pessoas com sementes.

Essa	atividade	estimula	uma	atitude	de	mudança.	Mostra	ao/à	aluno/a	que	ele	pode	transfor-
mar áreas para além das paredes de sua casa.

Criar papel semente é uma alternativa muito simples e que pode ser realizada dentro de casa.
O papel semente é uma mistura de papel reciclado, ou seja, restos de papel, com diferentes 
tipos de sementes. Esse papel é uma forma diferente de nos relacionar com o nosso consumo. 
O papel semente, depois de utilizado, em contato com a terra e água, germina plantas.

Sementes minúsculas e pequenas são as ideais para serem utilizadas neste processo. Mas 
também posso utilizar sementes maiores e elaborar um papel com uma gramatura maior. O 
importante é o sentimento e a atitude de mudança.

O papel semente pode ser elaborado com sementes, mas também com ervas aromatizantes, 
como o alecrim e manjericão. E para os amantes de plantas, pétalas e até pequenas folhas po-
dem compor o papel. O importante é que estes elementos da natureza para serem misturados 
na massa de papel reciclado, devem estar secos e não frescos.

https://www.jhonbermond.com/
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://livrandante.com.br/2018/02/18/jhon-bermond-apostila-intuitiva-de-pigmentos-naturais/&ved=2ahUKEwiGwLaSronyAhXcHrkGHVUzCGoQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw2kn6SyHSMEMtMwh--pTAij&cshid=1627599010531
https://www.instagram.com/fifo.rosa/
https://www.instagram.com/poeticadohabitar/
https://www.instagram.com/sercriancaenatural/
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Como fazer um papel de semente?

Passo 1 – Recorte os papéis utilizados em pequenos pedaços e coloque tudo em um recipien-
te	com	água.	Deixe	assim	de	um	dia	para	o	outro	para	que	fiquem	bem	umedecidos.
Passo 2 –	Bata	o	papel	molhado	em	um	liquidificador	ou	dissolva	tudo	com	as	mãos.	O	im-
portante é que essa mistura vire uma massa homogênea. Para criar papéis coloridos, misture 
corantes naturais encontrados em casa, como colorau, cúrcuma e carvão.
Passo 3 – Retire o máximo de água que conseguir da massa com as mãos. Neste momento, 
misture as sementes escolhidas, até obter, novamente, uma massa homogênea. Espalhe uma 
fina	camada	dessa	massa	em	uma	peneira	ou	tela	fina,	o	que	tiver	em	casa	que	possa	escorrer	
a água e modelar o papel.
Passo 4 – Coloque um peso por cima da peneira para prensar a massa. Assim a massa perde 
água, enquanto ganha forma.
Passo 5 – No dia seguinte, retire o peso e deixe o papel secar.

Para brotar, o papel semente pode ser regado com água ou colocado na terra.

Os/as alunos/as podem elaborar cartões e presentear as pessoas com o papel semente e con-
tribuir	para	o	enriquecimento	da	flora	e	embelezar	os	espaços.

Podemos	complementar	esta	atividade	com	a	seguinte	reflexão:	como	ocorre	a	dispersão	de	
sementes	nas	florestas?	Quais	são	os	agentes	do	plantio?	

Uma	boa	reflexão	para	entender	toda	a	complexidade	de	um	ambiente	natural.

Para saber mais....
Atividades	que	aproximam	da	natureza	intensificam	um	olhar	mais	crítico	para	os	processos	
ambientais.	Aproveitar	este	despertar	dos/as	alunos/as	para	inserir	novos	contextos	florestais	
é uma boa pedida. Mas o interessante deste processo, não é entregar respostas prontas, mas, 
enquanto professor/a, se instrumentalizar para enriquecer mais e mais o repertório trazido 
pelo próprio aluno.

Animais
Muitos animais são os 

dispersores das sementes da 
floresta	como	anta,	pássaros,	

macacos e cutias.

Sementes “explosivas”...
Algumas plantas produzem 

frutos que “explodem” e jogam 
as sementes para longe como 

pau-brasil, capixingui e 
sibipiruna.

Para refletir...
Qual a relação da presença de 

animais com a manutenção 
das	florestas?

Você sabia...
Que formigas, peixes e lagartos 

também são dispersores de 
sementes...

Sementes “voadoras”...
O vento... ele transporta as 

sementes preparadas para o 
voo.

Sobre papel semente..
Na Web: Como fazer papel semente?
Procure outras formas de se fazer papel reciclado em casa!!!
Procure saber mais sobre...
Dispersão de Sementes
Tipos de sementes 

https://www.ecycle.com.br/papel-semente/ 
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Pode ser uma ótima oportunidade para pesquisar com seus/as alunos/as sobre as variedades 
de batata-doce cultivadas pelos Guarani.

.

PLANTANDO FLORESTAS – CIENTISTAS DO CRESCIMENTO

Já	sabemos,	que	muitas	plantas	auxiliam	no	crescimento	de	uma	floresta.	As	leguminosas,	
por exemplo, ajudam na recuperação do solo, pois enriquecem a terra com os nutrientes 
necessários para o crescimento das plantas.

Vamos vivenciar o crescimento de uma planta? 

Batata doce, feijão, semente de girassol... essas são algumas possibilidades que encontra-
mos dentro de casa.

Para a batata doce podemos observar o surgimento das raízes e a expansão das suas 
ramas	e	folhas.	Estas	são	partes	importantes	na	composição	de	uma	floresta.	Raízes	e	folhas.
Peça para seu/a aluno/a observar esse crescimento, desenhar a transformação da planta e 
pesquisar a importância de cada elemento da planta.

Para plantar a batata doce, precisamos espetá-la com palitos de dente para deixá-la apoia-
da em uma vasilha com água. Vasilhas transparentes possibilitam uma melhor observação 
do crescimento.

Fonte: Terra indígena Tenondé Porã

Sobre papel semente..
Na Web: 
Site das aldeias Guarani da zona sul da Grande São Paulo:
Povos indígenas no Brasil – Instituto Socioambiental
Mirim Povos indígenas no Brasil (para crianças) – 
Instituto Socioambiental

https://www.youtube.com/watch?v=7FAxO01iakc&t=207s
http://tenondepora.org.br/gestao-do-turismo/experiencias/
http://pib.socioambiental.org/pt/P%C3%A1gina_principal
http://mirim.org/ 
http://mirim.org/ 
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TRANSFORMANDO A PAISAGEM – POR MAIS NATUREZA

Como posso trazer mais natureza para dentro de casa?
Vamos plantar!
Seja em um quintal, em um vaso, no terreno ao lado: plantar é possível!
O	plantio	em	casa	pode	ocorrer	de	diferentes	formas:	mudas,	sementes,	flores	ou	até	restos	
de alimentos.

A parte de cima de legumes como cenoura, cebolas, beterrabas, inhames brotam em contato 
com a água. O mesmo acontece com a “crista” do abacaxi quando colocada na terra. Tempe-
ros como manjericão e cebolinha também brotam quando tem sua raiz preservada.

O interessante desta atividade é deixar com que o/a aluno/a escolha o tipo de planta que ele 
mais	se	identifica.	E	para	aqueles	que	não	tem	quintal	em	casa,	vasos	e	floreiras	acolhem	o	
plantio. Ou até mesmo, um copo com água.

Além do plantio em si, posso incentivar meus/minhas alunos/as a observarem mais sobre as 
características da planta escolhida, descreverem suas características ou mesmo pesquisarem 
sobre sua origem – seria uma planta nativa? Se não for nativa como veio parar no Brasil? Novas 
pesquisas podem se desdobrar daí...

E para aqueles que escolheram plantas comestíveis, a elaboração de uma receita com esse 
ingrediente	pode	deixar	a	finalização	da	atividade	muito	mais	gostosa.

Sementes pequenas, como de feijão ou girassol, podem ser plantadas em algodão com água. 
Logo	na	saída	do	broto,	podem	ser	transplantadas	para	a	terra.	Quem	sabe,	com	a	volta	às	
aulas presenciais, seja possível fazer um grande plantio destas plantas entre as mudas de 
árvores	da	floresta	da	escola?!	Neste	caso,	pode-se	transplantar	e	semente	germinada	do	
algodão	para	um	recipiente	que	possa	ser	levado	à	escola	–	reutilize	um	pote	para	isso.

Dica importante
quando vamos desenvolver uma atividade de observação, quanto menos informação com-
partilhada sobre o processo, melhor vivência pedagógica teremos. Deixe seu aluno se sur-
preender com os resultados. Assim como em um experimento, pode ser interessante levan-
tar	as	hipóteses	de	seus/a	alunos/às	sobre	o	que	imaginam	que	vai	acontecer.	As	hipóteses	
podem ser retomadas mais adiante quando as plantas começarem a brotar.

Um	portifólio	com	desenhos,	fotos,	descrição	e	percepção	dos	resultados	finalizam	as	ativi-
dades. Rodas de conversa para compartilhar as experiências enriquecem a vivência.
Organize uma LIVE, um encontro no Meet, uma revista digital no Padlet para a divulgação 
dos resultados. Temos muitas ferramentas digitais que podem ser criadas para o registro 
das atividades. 

E na escola? Como está a preparação da floresta? 
Tire fotos dos processos que estão acontecendo na escola para compartilhar com os alunos 
em casa. De alguma forma, eles também fazem parte deste processo. Todos irão, no futuro, 
usufruir deste espaço, que deve ser cuidado por todos.

“A criança precisa da natureza como a natureza precisa da criança. A gen-
te só cuida daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente ama.”

Lais Fleury, Diretora do Programa Criança e Natureza do Instituto Alana

Fonte: amo plantar

https://amoplantar.com.br/como-plantar-abacaxi/
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O fundamental desta atividade é observar e vivenciar o processo de crescimento das plantas 
e	imaginar	o	processo	de	crescimento	da	floresta.	Afinal	o	mundo	é	bom,	e	a	presença	de	na-
tureza	na	nossa	casa	traz	muitos	benefícios,	como	também	a	presença	de	mais	florestas	para	
o mundo.	E	agora,	a	oportunidade	é	de	ter	uma	minifloresta	nas	áreas	da	escola!
Alinhar	o	currículo	à	atividade	deixa	o	contexto	mais	completo:	língua	portuguesa,	educação
artística, matemática, poesia nesta atividade, engrandece a proposta.

Como ficou o ambiente com a presença do verde?

Artes
Desenhos diários 
da evolução do 

crescimento 
da planta.

Pesquisa
Será que o broto 
de uma árvore é 

diferente do broto 
de uma planta 

comestível?

Fotos
Tirar fotos dos 

ambientes antes e 
depois do plantio.

Ciências
Que outros seres 

podem surgir para 
interagir com a 

planta que estou 
cultivando em 
casa? Por quê?

Sobre alimentos que brotam em casa....
Na Web: Vegmeg
Vídeos: Instagram 
No instagram: : @minhahortanatural @sercriançaenatural 
Infográfico “As origens dos alimentos” 

“Nossas crianças precisam, mais do que nunca, de momentos gostosos que 
possam nutrir as suas almas. Precisam rechear seus bancos de dados inter-
nos com muitas experiências positivas de vida. São estas experiências que 

darão à criança a capacidade de acreditar.”
Fernanda Furia

Para conhecer mais sobre atividades 
com a natureza:
www.criancaenatureza.org.br
www.educandotudomuda.com.br
www.institutoroma.com.br
www.sercriancaenatural.com
planetschooling.com/

Instagram:
#tintasnaturais
@johnbermond

@sercriançaenatural
@jardimdasbrincadeiras
@quintaisbrincantest

http://www.vegmag.com.br/blogs/alimentacao/ervas-legumes-e-frutas-que-brotam-na-agua e www.almanaquesos.com/19-ervas-e-vegetais-que-podem-ser-plantados-apenas-na-agua/ 
ttps://www.instagram.com/p/CQ8xcmFDyED/?utm_medium=copy_lin
https://www.instagram.com/minhahortanatural/
https://www.instagram.com/sercriancaenatural/
http://d37iydjzbdkvr9.cloudfront.net/infopapelaba/psd/as-origens-da-comida/info-sociedade.png
http://www.criancaenatureza.org.br 
http://www.educandotudomuda.com.br 
http://www.institutoroma.com.br 
http://www.sercriancaenatural.com 
http://planetschooling.com/ 
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PARA COMEÇO 
DE CONVERSA....

As	atividades	da	educação	remota	buscam	se	integrar	e	complementar	as	experiências	que	
serão	vividas	com	a	chegada	da	floresta	na	escola.	Para	os/as	alunos/as	que	não	vivenciarão	
as	aulas	presenciais,	vivências	em	casa	também	criam	um	sentimento	de	participação	e	um	
contexto	de	aprendizagem.	Vamos	ampliar	as	possibilidades,	diversificar	o	olhar,	somar	às	ex-
periências	presenciais,	as	vivências	remotas.	Temos	a	oportunidade	de	criar	dentro	da	sala,	
grupos	de	trabalho	dentro	da	mesma	temática,	um	grupo	de	alunos	presenciais	e	um	grupo	de	
alunos a distância.

Segue	abaixo	algumas	sugestões	de	atividades	que	podem	ser	adaptadas	e	transformadas	de	
acordo com a realidade e a vontade de cada professor/a e de cada turma. O mais importante 
é	construir	os	projetos	em	parceria	com	os/as	educandos/as	e	trazer	mais	significado	para	a	
educação.

Despertar	o	interesse,	fazer	com	que	os/as	educandos/as	se	sintam	parte	do	processo,	auxilia	
no desenvolvimento de um sentimento de pertencimento e assimilação do conteúdo. 
Eu faço parte desta história.

Este aprendizado pode ser dividido em fases:

Fase 1 –	Despertar	a	curiosidade.	Um	convite	para	o/a	educando/a	pensar	e	refletir	sobre	o	
assunto.	Buscando	pontos	de	sinergia	com	ele/a	mesmo	e	sua	história.
Fase 2 – Vivenciar	o	conteúdo.	Eu	experimento	com	meus	sentidos	os	processos	de	ativida-
des.	Observo	e	crio	a	partir	da	minha	natureza.
Fase 3 – Compartilhar	a	experiência.	Traduzo	minha	experiência	em	sentimentos	e	me	ex-
presso no mundo.
Fase 4 – Transformar	o	mundo.	A	partir	daquilo	que	experimentei,	coloco	no	mundo	ações	
que	estimulam	a	mudança.	Multiplico	meu	conhecimento.	

Professor/a, para contextualizar tudo isso, não deixe de assistir...

verdejando
o aprender

https://www.youtube.com/watch?v=_GeRQKzMmCM&list=PLwtaWcfcrGsbNbwD_X30KJeodF-uGThaR
https://www.youtube.com/watch?v=RVtV6V4_mp8
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ATIVIDADES PARA CICLO AUTORAL (7º AO 9º ANO)
“O mundo é verdadeiro e atuo e me posiciono nele.”

Esta	fase	é	marcada	pela	busca	da	autonomia!	Os/as	adolescentes	buscam	a	compreensão	
da	realidade	em	paralelo	à	construção	e	busca	da	sua	autenticidade.	Vivem	uma	fase	de	ex-
perimentação	do	seu	mundo	 interior	com	o	mundo	que	o	 rodeia.	Na	busca	do	 idealismo	e	
de	postura	crítica,	questionam,	julgam	e	tentam	desvendar	a	realidade	que	o	cerca.	O	ensino	
precisa	estimular	os/as	adolescentes	a	refletir	sobre	a	realidade	externa	e	sobre	si	mesmos,	
propiciando	uma	postura	pró-ativa	em	relação	ao	mundo.

Proseando com os/as educandos/as... Crie uma atmosfera de troca.
• O	que	faz	parte	de	“mundo”?	O	que	é	o	mundo	de	cada	pessoa	e	o	mundo	de	“todo	mundo”?
• O	que	faz	um	lugar	melhor	ou	pior?
• Pessimismo e otimismo.
• O	que	a	mídia	diz	muito	e	o	que	não	diz	–	ou	diz	pouco	–	sobre	o	que	acontece	no	mundo?
• O	papel	da	propaganda	na	escolha	da	vida	que	a	gente	quer.
• A Carta da Terra.
• Iniciativas	positivas	da	comunidade	próxima,	no	sentido	da	sustentabilidade.
• O	mundo	imaginado	há	100	anos	e	daqui	a	100	anos.
Fonte: Caderno do Professor – Instituto Ecofuturo

Comece	qualquer	atividade	em	uma	atmosfera	de	alegria	e	entusiasmo.	Despertando	a	curio-
sidade	e	uma	vontade	de	mais...	Existem	diferentes	formas	de	envolver	o/a	educando/a	em	
uma	atividade.	O	importante	é	promover	uma	educação	significativa	em	que	todos/as	se	sin-
tam	parte	do	processo	de	aprendizagem.
Que tal??? 

IDENTIFICANDO O AMBIENTE - O MUNDO QUE HABITO 
A	minha	casa	é	onde	habito	o	mundo.	Da	janela	da	minha	casa,	sinto	o	ambiente	que	estou.	
Este	ambiente	é	rodeado	por	diversos	elementos	diferentes.	Muros	de	concreto,	por	vezes,	se	
intercalam	com	folhas	verdes	que	insistem	em	existir.	Por	privilégio,	tenho	árvores	compondo	
a	paisagem.	Muitas	são	as	variedades	desvendadas	e	percebidas	por	diferentes	olhares.	Mas	
tudo,	ligado	ao	olhar.	

Como	está	o	ambiente	em	que	vivo?	Quais	são	os	elementos	(às	vezes	ocultos)	que	compõem	
este	ambiente?

Que tal começar vendo um vídeo sobre alguns ambientes do mundo....

Entregue	para	seus/as	alunos/as	um	questionário	para	a	investigação	do	ambiente.

Questionamentos	que	levam	o/a	adolescente	a	explorar	atentamente	o	ambiente	e	os	elemen-
tos	que	compõem	o	espaço	de	sua	casa.	Sentir	e	buscar	os	elementos	no	ambiente	casa	pode	
revelar	espaços	e	possibilidades	não	percebidas	anteriormente.

Que tal essas perguntas? 
Crie	outras	perguntas	também.
• Quais	as	principais	características	do	território	onde	minha	casa	está	inserida?
• O	que	mais	consigo	observar	pela	janela	de	casa?
• Onde	está	a	natureza	na	minha	casa?	Como	me	relaciono	com	essa	natureza?
• Em	qual	ambiente	da	casa	consigo	sentir	mais	a	presença	da	natureza?	Por	quê?
• Qual	transformação	desejo	para	o	bairro	onde	fica	minha	casa?
• O	que	faço	para	melhorar	a	minha	vida	e	a	da	minha	comunidade?

Alinhar	o	currículo	à	atividade	deixa	o	contexto	mais	completo:	educação	artística,	matemáti-
ca, poesia nesta atividade, engrandece a proposta.

Ilha
das 

Flores
(1988)

http://www.cartadaterrabrasil.com.br/prt/phone/Principios_Carta_da_Terra.pdf
http://www.vimeo.com/127767746
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PREPARAÇÃO DA TERRA – ARTE DA LUTA NA NATUREZA
Muito	acontece	com	a	natureza	e	com	os	ambientes	naturais.	Muitos	ambientes	naturais	per-
dem	suas	características.	A	cidade	expande	seus	espaços	de	concreto	e	asfalto,	enquanto	o	
verde e os rios perdem o seu lugar.

Muitas	comunidades	tradicionais,	principalmente	as	 indígenas,	são	afetadas	por	esta	trans-
formação.	Antes	da	chegada	dos	europeus,	o	Brasil	 já	era	uma	terra	habitada.	Já	tinha	sido	
“descoberta”	e	se	fazia	morada	de	diferentes	povos	indígenas,	que	se	espalhavam	por	todo	o	
território	brasileiro.

Hoje,	esta	terra	florestada	foi	substituída	por	espaços	contínuos	de	concreto.	As	comunidades	
indígenas	continuam	lutando	pela	permanência	nas	suas	terras	originais.	Os	animais	e	os	rios	
sofrem com a destruição e com a poluição.

Os	povos	indígenas	sempre	tiveram	uma	relação	íntima	com	a	floresta.	A	expressão	da	vida	
indígena	sempre	esteve	presente	nos	traços	de	sua	arte.	A	arte	está	no	corpo,	no	vestuário,	nas	
danças, nas cerâmicas. 

O	mesmo	acontece	nos	tempos	atuais.	O	indígena	Jaider	Esbell,	da	etnia	Macuxi,	do	estado	
de	Roraima,	usa	da	sua	arte	e	das	suas	pinturas	como	forma	de	manifestar	e	denunciar	as	ex-
plorações	sofridas	pelos	ambientes	florestais.	Um	ativismo	ambiental	através	da	arte,	das	suas	
pinturas.	Muitas	destas	elaboradas	com	tintas	naturais.

Fechamento da atividade.

Essas	atividades	despertam	a	curiosidade	para	mais	natureza.	

Conte	para	os/as	alunos/as	que	a	escola	vai	passar	por	uma	transformação.	O	espaço	da	es-
cola	terá	uma	floresta.	A	ser	plantada	por	todos,	onde	cada	um	terá	um	papel	importante	de	
contemplação e cuidado.

Convide	este/a	aluno/a	para	embarcar	em	uma	jornada	de	descobertas	sobre	a	natureza	da	
Mata	Atlântica.

Sobre	atividades	com	a	natureza
Na	Web:	Guilherme Blauth 
Inspirações...
No	Instagram:	@quintaisbrincantes @sercriançaenatural
Músicas	do	Rapper	Kunumi	MC-Guarani	Kaiowá.

História
Qual	a	história
do	seu	bairro

ou	comunidade?

Geografia
Fazer	um	mapa
dos principais
pontos perto

da casa.

Língua 
Portuguesa

Elaborar	uma	poesia
ou um verso,
descrevendo
o que	sente
na sua casa

https://criancaenatureza.org.br/acervo/jardim-das-brincadeiras/
https://www.instagram.com/quintaisbrincantes/
https://www.instagram.com/sercriancaenatural/
https://www.youtube.com/watch?v=GI-nYia9JcU
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Promova	com	seus/as	alunos/as	essa	experiência.	Um	ativismo	ambiental	através	da	arte.	Uma	
pintura	que	provoque	a	reflexão	sobre	algum	tema,	que	aproxime	as	pessoas	das	causas	flo-
restais.

Fazer	arte	com	tintas	naturais	também	aproxima	da	natureza.	Aproxima	do	meu	“eu”,	permite	
momentos	de	concentração.	Uma	forma	de	expressão	no	mundo.

Para	desenvolver	uma	tinta	com	os	elementos	da	terra,	preciso	peneirar	ou	macerar	o	máximo	
que	conseguir	para	retirar	todos	os	grânulos	existentes.	Depois,	misturo	com	um	pouquinho	
de	água	até	dar	a	consistência	de	uma	tinta.	Posso	experimentar	diferentes	tons	de	acordo	
com	a	quantidade	de	água	que	misturo.	E	até	tintas	aguadas	são	bem	vindas.	Por	que	não	uma	
aquarela	de	tinta	natural?	

Estamos	falando	de	arte	e	expressão.	Sendo	assim,	cada	educando/a	poderá	traduzir	esta	ati-
vidade	de	uma	forma	diferente.	E	para	as	cores?	Procure	e	explore	os	elementos	naturais	da	
casa	para	isso.	Sucos	de	frutas,	café	e	chás	são	uma	boa	alternativa.

Dica importante: misturar	sal	nas	tintas	naturais	prontas	ajudam	na	conservação	do	ma-
terial criado.

Que	tal	uma	Mostra	Artística	dos	resultados?	Um	movimento	de	Ativismo	Ambiental	Artístico	
merece ser contemplada por todos. E todos os alunos podem desenvolver esta atividade, sen-
do	na	escola	ou	em	casa.	Uma	boa	ferramenta	para	esta	exposição	é	o	Padlet.	Procure	desen-
volver uma revista digital com seus alunos.

SELECIONANDO SEMENTES E MUDAS - IMPRESSÃO BOTÂNICA

Para	se	plantar	uma	floresta,	é	preciso	de	diferentes	elementos.	A	floresta	é	um	conjunto	de	
plantas,	de	espécies	diferentes.	De	cores	e	tamanhos	distintos	que	compõem	a	paisagem.	E,	
junto	com	elas,	milhares	de	animais	compartilham	o	mesmo	espaço	de	solo,	água	e	ar.	A	flores-
ta	é	tudo	isso:	uma	grande	variedade	de	plantas,	animais	e	elementos	em	constante	interação!
Ao	pensarmos	em	reflorestar	uma	local	para	transformarmos	em	minifloresta,	mudas	e	semen-
tes	devem	ser	selecionados,	para	depois	do	crescimento,	compor	a	paisagem	que	busco.	Uma	
paisagem rica em diversidade, com tons diferentes de verde, compondo com as cores das 
folhas	e	das	flores.

Podemos	experimentar	a	composição	diversa	de	uma	paisagem.	Podemos	expressar	isso	atra-
vés	de	uma	técnica	que	me	permite	fazer	a	impressão	de	elementos	naturais	no	papel:	a	im-
pressão	botânica.

Peça	para	seu/a	aluno/a	recolher	elementos	naturais	que	encontrar	perto	de	casa.	Os	elemen-
tos	naturais,	além	de	serem	encontrados	nos	quintais	e	jardins,	como	folhas,	galhos,	sementes,	
cascas	de	árvores,	flores,	podem	ser	encontrados	na	cozinha,	como	chás,	 temperos,	café	e	
alimentos,	como	cascas	de	cebola	e	frutas.

Com	a	diversidade	dos	elementos,	é	possível	compor	uma	paisagem	em	uma	folha	branca.	A	
técnica	de	impressão	botânica	requer	um	pouco	mais	de	trabalho.	Mas	para	aqueles	que	não	
têm	a	possibilidade	de	realizar	a	técnica	por	completo,	colagem	na	folha	pode	ser	uma	alter-
nativa.	Mas	o	gostoso	mesmo	é	vivenciar	toda	a	técnica.

Sobre	tintas	naturais
Na	Web:	Jhon Bermond - artista orgânico
Acesse	a	Apostila	de	Tintas	Naturais:  Criativa Terra - Por Jhon Bermond
Alguns artistas indígenas
No	Instagram:	@jaider_esbell @aislanpnkararu @daiaratukano 
@isaelmaxakali @xadalubrasil
Artistas de São Paulo
No	Instagram:	@fifo.rosa @poeticadohabitar
Sobre	arte	e	natureza:
“Quando o grafite encontra a natureza”.

Sobre a impressão botânica...

Impressão	botânica	é	o	uso	de	objetos	naturais,	como	plantas	e	insetos,	para	a	impressão	
em	uma	superfície,	como	um	pedaço	de	papel	ou	tecido.	Suas	origens	se	perdem	no	tempo:	
como	técnica	artesanal,	seu	uso	certamente	é	milenar.	No	entanto,	como	prática	formal,	po-
demos	rastrear	suas	origens	até	a	Idade	Média.

Na web: www.astintureiras.com.br | @astintureiras 

Como fazer impressão botânica em papel.

https://www.jhonbermond.com/ 
http://www.jhonbermond.com.br  
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://livrandante.com.br/2018/02/18/jhon-bermond-apostila-intuitiva-de-pigmentos-naturais/&ved=2ahUKEwiGwLaSronyAhXcHrkGHVUzCGoQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw2kn6SyHSMEMtMwh--pTAij&cshid=1627599010531
https://www.instagram.com/jaider_esbell/
https://www.instagram.com/aislanpankararu/
https://www.instagram.com/daiaratukano/
https://www.instagram.com/isaelmaxakali/
https://www.instagram.com/xadalubrasil/
https://www.instagram.com/fifo.rosa/
https://www.instagram.com/poeticadohabitar/
https://www.hypeverde.com.br/grafite-e-natureza/
http://www.astintureiras.com.br 
https://www.instagram.com/astintureiras/
https://www.instagram.com/tv/B78y83tnsE2/?utm_source=ig_web_copy_link
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Como fazer impressão botânica em papel:

Materiais	necessários:
• 1	litro	de	água	(com	essa	quantidade	é	possível	estampar	3	folhas	A4);
alúmen	(pedra	hume);
• folha	A4	de	papel	para	desenho	(uma	gramatura	mais	grossa)	que	podem	ser	cortados	em
pedaços	menores.	Também	podem	ser	usados	papéis	de	algodão,	arroz	e	filtros	de	papel	usa-
dos	para	coar	café;
• recipientes	redondos	de	vidro	ou	alumínio	que	tenham	uma	largura	maior	que	os	pedaços	de
papel;
• tesoura	e	barbante;
• elementos	naturais;
• papel	absorvente;
• panela de vapor.

Como	fazer:
• Misturar	o	alúmen	na	água	e	deixar	as	folhas	de	papel	de	molho	por	1	hora	(medida	de	uma
colher	de	chá	de	alúmen	para	um	litro	de	água)
• Tiras	as	folhas	de	papel	da	solução	de	água	e	secar	com	papel	absorvente
• Dispor	os	elementos	da	natureza	no	papel	e	compor	a	paisagem
• Enrolar	o	papel	no	recipiente	e	amarrar	bem	forte	com	o	barbante	por	todo	o	papel,	garantin-
do	que	os	elementos	estejam	presos.
• Colocar	os	rolinhos	de	papel	enrolado	no	recipiente	na	panela	de	vapor	por	1h30min.
• Esperar	os	rolinhos	esfriarem	e	abrir	com	cuidado.	Retirar	os	restos	dos	elementos	naturais
que	ficam	presos	no	papel.
• Deixar	secar.	Dica:	para	papéis	lisos,	passar	com	ferro	a	temperatura	baixa.

Foto:	processo	Impressão	botânica	@astintureiras

Foto:	Impressão	botânica	@astintureiras
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Papéis	impressos	prontos!	
Estes	podem	ser	utilizados	para	presentear,	para	acolher	uma	poesia,	para	uma	exposição	de	
arte. A surpresa do resultado encanta.

Construa	junto	com	seus/as	alunos/as	um	fechamento	para	a	atividade.	O	mesmo	pode	ser	
realizado	pelos/as	alunos/as	das	aulas	presenciais.	Esta	atividade	é	um	verdadeiro	presente.

Podemos	complementar	esta	atividade	com	a	seguinte	reflexão:	

O	que	garante	a	diversidade	da	paisagem	da	floresta?	Como	ocorre	a	dispersão	de	sementes	
nas	florestas?	Quais	são	os	agentes	do	plantio?	

Uma	boa	reflexão	para	entender	toda	a	complexidade	e	diversidade	de	um	ambiente	florestal.

Animais
Muitos	animais	são	os	

dispersores das sementes 
da	floresta	como	aves,	

morcegos,	anta,	pássaros,	
macacos e cutias.

Para refletir...
Qual	a	relação	da	presença	de	

animais com a manutenção 
das	florestas?

Você sabia...
Que	formigas,	peixes	e	lagartos	
também	são	dispersores	de	

sementes...

Sementes “voadoras”...
O vento... ele transporta as 
sementes preparadas para 

o voo.

Sobre	bombas	de	sementes
Na	Web: Bomba de Sementes
Para	saber	mais,	pesquise	sobre...	Dispersão de Sementes / Tipos de sementes 

Para	saber	mais....
Atividades	que	aproximam	da	natureza	intensificam	um	olhar	mais	crítico	para	os	processos	
ambientais.	Aproveitar	este	despertar	dos/as	alunos/as	para	inserir	novos	contextos	flores-
tais	é	uma	boa	pedida.	Mas	o	interessante	deste	processo,	não	é	entregar	respostas	prontas,	
mas,	enquanto	professor/a,	se	instrumentalizar	para	enriquecer	mais	e	mais	o	repertório	tra-
zido	pelo/a	próprio/a	aluno/a.

Sementes “explosivas”...
Algumas	plantas	produzem	

frutos	que	“explodem”	e	jogam	
as sementes para longe como 

pau-brasil,	capixingui	e	
sibipiruna.

http://www.ecomodas.com.br/bomba-de-sementes/ 
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PLANTANDO FLORESTAS – UMA MINIFLORESTA 
COMESTÍVEL EM CASA

Como	posso	trazer	uma	minifloresta	para	dentro	de	casa?

Vamos	plantar!

Seja	em	um	quintal,	em	um	vaso:	plantar	é	possível!

O	plantio	em	casa	pode	ocorrer	de	diferentes	formas:	mudas,	sementes	e	estacas.	Por	aqui,	
propomos	utilizar	os	restos	de	alimentos.

A	parte	de	cima	de	legumes	como	cenoura,	cebolas,	beterrabas,	inhames	brotam	em	contato	
com	a	água.	O	mesmo	acontece	com	a	“crista”	do	abacaxi	quando	colocada	na	terra.	Tempe-
ros	como	cebolinha	brota	quando	tem	sua	raiz	preservada.	Manjericão,	hortelã,	boldo	e	outras	
ervas	brotam	quando	seus	galhos	são	deixados	na	água.

Vamos	criar	uma	minifloresta	comestível?

A	proposta	é	tentar	reproduzir	em	casa	um	pequeno	ecossistema	com	diversidade	de	tons,	
cheiros,	formas,	texturas	e	tamanhos	assim	como	encontramos	em	uma	floresta.	Uma	miniflo-
resta comestível.

Essa	atividade	oportuniza	ao/à	aluno/a	uma	experiência	de	plantio	e	observação	do	desenvol-
vimento de uma planta.

Foto:	Saberes	do	Jardim

O	interessante	desta	atividade	é	deixar	com	que	o/a	aluno/a	escolha	os	tipos	de	plantas	que	
ele	mais	se	identifica.	E	para	aqueles	que	não	têm	quintal	em	casa,	vasos	e	floreiras	acolhem	o	
plantio.	Ou	até	mesmo,	um	copo	com	água.

Além	do	plantio	em	si,	posso	incentivar	meus/minhas	alunos/as	a	pesquisarem	mais	sobre	as	
características	da	planta	escolhida,	ou	mesmo	descreverem	as	características	observadas.	

A	elaboração	de	uma	receita	com	esse	ingrediente	pode	deixar	a	finalização	da	atividade	mui-
to mais gostosa.

O	fundamental	desta	atividade	é	observar	e	vivenciar	o	processo	de	crescimento	das	plantas	
e	imaginar	o	processo	de	crescimento	da	floresta.	Afinal	o	mundo	é	bom,	e	a	presença	de	na-
tureza	na	nossa	casa	traz	muitos	benefícios,	como	também	a	presença	de	mais	florestas	para	
o mundo.	E	agora,	a	oportunidade	de	ter	uma	mini	floresta	nas	áreas	da	escola.

Alinhar	o	currículo	à	atividade	deixa	o	contexto	mais	completo:	educação	artística,	matemáti-
ca,	língua	portuguesa,	história,	etc.	engrandece	a	proposta.

Geografia + 
História + 

Língua inglesa
Qual	é	a	origem

desses	alimentos?
Como vieram
parar	no	Brasil?

Como ficou o ambiente com a presença do verde?

Ver infográfico 

no box da pg. 17

https://www.saberesdojardim.com/tecnica-para-enraizar-ervas/
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Sobre alimentos que brotam em casa....

Na Web:
“Ervas,	legumes	e	frutas	que	brotam	na	água”

Almanaque	SOS

Saberes	do	jardim

Vídeos:
Minha	horta	natural

Vegetais	que	você	pode	replantar	em	casa

No Instagram: @minhahortanatural	@sercriançaenatural

Infográfico: As origens dos alimentos - versão em português
Infográfico: As origens dos alimentos - versão em inglês

TRANSFORMANDO A PAISAGEM – POR ATITUDES 
COM MAIS NATUREZA

Como	posso	trazer	mais	natureza	para	a	vida	das	pessoas?

Acesso	a	informações,	contato	com	diferentes	culturas,	reflexões	sobre	os	caminhos	da	vida	
não	fazem	parte	do	cotidiano	de	todas	as	pessoas.	A	rotina	pode	nos	colocar	em	ações	mecâ-
nicas	que	nos	fazem	reproduzir	as	funções	e	os	deveres	do	cotidiano.

Frases	de	impacto	por	vezes,	provocam	e	sensibilizam	pessoas.

Vamos	fazer	um	movimento	de	arte	que	promova	a	reflexão	das	pessoas	sobre	as	questões	
ambientais?	Como	podemos	aproximar	as	pessoas	da	natureza	através	da	oratória?

Dentro	de	casa,	na	escola,	na	rua,	a	arte	pode	estar	presente.	Na	prática,	a	arte	urbana	repre-
senta	o	encontro	da	vida	com	a	arte	nos	contextos	do	cotidiano.	Nos	caminhos,	nos	muros,	nas	
ruas	é	que	a	arte	urbana	se	manifesta.

E	por	que	não	unir	a	arte	urbana	com	a	sensibilização	ambiental??

O	que	está	acontecendo	com	as	florestas?	O	que	eu,	enquanto	cidadão	do	mundo	posso	fazer	
para	contribuir	com	a	proteção	das	florestas?

Estas	perguntas	podem	ter	 respostas	diferentes	em	contextos	diferentes.	Sugira	que	seu/a	
aluno/a	responda	essas	perguntas	e	transforme	em	atitudes	de	mudança	expressadas	através	
da arte.

Lambes.	Uma	arte	simples	e	impactante.	Papel,	cola	e	caneta	são	os	materiais	necessários	para	
se	promover	uma	transformação.	Cartazes	espalhados	em	espaços	que	pessoas	circulam.	Isso	
pode acontecer dentro de casa, isso pode acontecer na escola, na rua...

http://www.vegmag.com.br/blogs/alimentacao/ervas-legumes-e-frutas-que-brotam-na-agua
http://www.almanaquesos.com/19-ervas-e-vegetais-que-podem-ser-plantados-apenas-na-agua/
https://www.saberesdojardim.com/tecnica-para-enraizar-ervas/
https://www.instagram.com/p/CQ8xcmFDyED/?utm_medium=copy_link
http://www.youtube.com/watch?v=lV9ba9HuJs0 
https://www.instagram.com/p/CQ8xcmFDyED/?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sercriancaenatural?utm_medium=copy_link
https://d37iydjzbdkvr9.cloudfront.net/infopapelaba/psd/as-origens-da-comida/info-sociedade.png
https://catracalivre.com.br/wp-content/uploads/2016/02/Mapa2.jpg 
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Conheça a história da arte Lambe Lambe

Assista ao vídeo:
Poéticas	urbanas:	a	cultura	do	lambe-lambe	pelas	ruas	de	São	Paulo	-	YouTube

Leia a reportagem:
O	que	é	lambe-lambe?

Junte	os/as	alunos/as	em	grupos.	Promova	rodas	de	conversa	sobre	o	assunto	através	de	grupos	
de	WhatsApp,	fóruns	virtuais	de	discussão:	o	importante	é	promover	o	debate	antes	da	arte.

Peça	para	que	seu/a	alune	confeccione	um	lambe	que	expresse	sua	vontade	de	mudança	de	
atitude	em	relação	as	florestas	ou	mesmo	algo	que	aproxime	as	pessoas	da	natureza.	

Vale	frases	de	impacto,	desenhos,	pensamentos	já	pensados	por	outras	pessoas,	uma	poesia,	
um poema, um sentimento. 

Peça para seu/a aluno/a colar essa frase em um espaço de circulação de pessoas, tomando 
cuidado	com	a	superfície	em	que	o	cartaz	será	colado,	para	não	causar	danos	desnecessários.	

Peça	para	ele/a	observar	por	alguns	dias	a	reação	das	pessoas	que	entram	em	contato	com	a	arte.	

Como	foi	essa	experiência?	O	que	sentiram?
Qual	foi	a	reação	das	pessoas?

Esses	resultados	podem	ser	compartilhados	de	diferentes	formas:	relatórios,	redações,	depoi-
mentos.	Escolha	o	formato	que	atenda	mais	a	realidade	de	seus/as	alunos/as.	

E	viva	a	Arte	e	a	Natureza!

“A beleza da natureza e a beleza da arte mexem com a gente de uma 
maneira única. O sentimento que advém desta transformação não tem 

nome. É um bem estar interno, uma volta ao orgânico, um reequilíbrio da 
nossa humanidade.”
Terezinha Fogaça, educadora.

https://www.youtube.com/watch?v=CoNop5jsOx8
http://www.youtube.com/watch?v=lV9ba9HuJs0 
http://doedu.co/o-que-e-lambe-lambe-como-surgiu-e-dicas-para-decoracao/
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https://www.instagram.com/formigasdeembauba/



