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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 
Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

PROJETO
“CONSCIENTIZAR PARA PRESERVAR O MUNDO”

LIÇÕES  DE  CIDADANIA

Apresentação
 
São grandes os desafios a enfrentar quando se procura direcionar as ações para a melhoria das condições 

de vida no mundo. Um deles e relativo a mudança de atitudes na interação.
Com o patrimônio básico para a vida humana: o meio ambiente.
Os alunos podem ter nota 10 nas provas, mas, ainda assim, jogar lixo na rua, ou realizar outro tipo de ação 

danosa seja por não perceberem a extensão dessas ações ou por não se sentirem responsáveis pelo mundo em 
que vivem.

A solução dos problemas ambientais tem sido considerada cada vez mais urgente para garantir o do futuro 
da humanidade e depende da relação que se estabelece entre sociedade/Natureza, tanto na dimensão coletiva 
quanto individual.

Essa consciência já chegou à escola e muita iniciativa tem sido tomada em torno dessa questão, por educadores 
de todo o país. Por essas razões, vê-se a importância, de incluir Meio Ambiente nos currículos escolares. É fundamental, 
na sua abordagem, considerar os aspectos físicos e biológicos e, principalmente, os modos de interação do ser 
humano com a natureza, por meio de suas relações sociais, do trabalho, da ciência, da arte e da tecnologia.

PCN’s
Justificativa: Ensinar e aprender em Educação Ambiental.
Diante da situação do planeta temos como principal função de trabalho com o Meio Ambiente contribuir 

para a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e atuar na realidade socioambiental de um modo 
comprometido com a vida, com o bem estar de cada um e da sociedade, local e global. Para isso é necessário que, 
mais que informações e conceitos,a escola se proponha a trabalhar com atitudes, com formação de valores, com 
o ensino e aprendizagem de procedimentos. E esse é um grande desafio para a educação.

Assim a grande tarefa da escola é proporcionar um ambiente escolar saudável e coerente com aquilo que ela 
pretende que seus alunos apreendam, para que possa, de fato, contribuir para a formação da identidade como 
cidadãos conscientes de suas responsabilidades com o

Meio ambiente e capazes de desenvolver atitudes de proteção e melhoria em relação a ele.
Nesse sentido, o ensino deve ser organizado de forma a proporcionar oportunidades para que os alunos 

possam utilizar o conhecimento sobre Meio ambiente para compreender a sua realidade e atuar nela, por meio 
do exercício da participação em diferentes instâncias.

Nas atividades dentro da própria escola e nos movimentos da comunidade. É essencial resgatar os vínculos 
individuais e coletivos com o espaço em que os alunos vivem para que se construam essas iniciativas, essa 
mobilização e envolvimento para solucionar problemas. 

Sendo assim, a Escola terá o compromisso de desenvolver o Projeto:
“ Conscientizar para preservar o mundo”.
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Objetivo geral:
Promover a sensibilização dos alunos; conscientizando-os para melhorar o mundo em que vivem.

Objetivos específicos:
◊ Conscientizar os alunos sobre a importância do meio ambiente e como o homem está inserido neste meio;
◊ Destacar a transformação que o meio ambiente sofre devido às interferências negativas da sociedade;
◊ Contribuir para que os alunos percebam e entendam as conseqüências ambientais de suas ações nos locais 

onde vivem;
◊ Identificar a importância da água como recurso natural indispensável à vida no planeta;
◊ Reconhecer as diferentes etapas e processos que constituem o ciclo da água na natureza e  avaliar repercussões 

das alterações nele promovidas pelas atividades humanas;
◊ Conscientizar os alunos sobre a enorme quantidade de lixo produzida diariamente no mundo todo;
◊ Apresentar algumas possibilidades de redução na produção diária de lixo;
◊ Promover reflexões e ações para economizar energia elétrica e evitar usos inadequados e predatórios dos 

recursos naturais disponíveis;
◊ Conhecer fontes alternativas de geração de energia;
◊ Analisar prática e situações que comprometem o meio ambiente;
◊ Compreender a definição e práticas que envolvem a sustentabilidade, ampliando a visão de futuro do 

meio ambiente.
•	 Contribuir	para	formação	de	cidadãos		conscientes		de	seus		direitos	e	deveres.

Público alvo:
Alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.
Conteúdo: Escassez da água, Economia de Energia elétrica, Fontes alternativas de energia,reciclagem do 

lixo,Coleta Seletiva, Consumo Consciente, Desperdício, Desmatamento e suas conseqüências,sustentabilidade, 
exercício de direitos e deveres de cidadão.

Etapas gerais:
◊ Sensibilização dos alunos;
◊ Apresentação do projeto;
◊ Desenvolvimento da Seqüência Didática apresentada;
◊ Realização da passeata: Conscientizar para melhorar o mundo, que será realizada no Dia 05 de junho;
◊ Plantio de árvore ou mudas nas escolas que deverão ser cuidadas pelos alunos.
•	 Cultivo	de	hortaliças	na	horta		da	escola;
•	 Arrecadação	e	venda	de	latas	recicláveis;

PRODUTO FINAL

PRODUÇÕES  ESCRITAS DOS  ALUNOS.
AÇÃO  SOCIAL: Entrega de Produtos de higiene no asilo municipal, arrecadados com a venda de recicláveis.

Fontes: Nova escola, Pesc, Ler e escrever, Vídeos Planeta 10, revista amigos da natureza, Fazesp-Educação Fiscal.
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Sequência Didática:

Público alvo: 1º anos 

Duração de  Julho  à Dezembro de 2014 (Uma aula por semana).

◊ Apresentar  a proposta de trabalho aos alunos aos alunos e algumas ações de 
cidadania para iniciar o Projeto.

◊ Propor que  iniciem uma coleta de latas de alumínio, pois irão arrecadar com o 
objetivo de preservar o meio ambiente(reciclar) e ainda realizar doações ao asilo dos idosos.

◊ Cada sala deverá plantar uma muda de árvore ou planta ,colocar uma placa com o 
nome da turma e cuidar da mesma o ano todo.

◊ Propor também o início da horta suspensa, plantando uma hortaliça para consumo 
na escola com o grupo.

◊ Desperdício - Cada sala irá colocar sua sobra no balde correspondente a sua sala 
de aula no final da hora do lanche o desperdício será pesado e assim divulgada a sala que 
menos desperdiçou. Essas ações já iniciam uma conscientização sobre exercício da cidadania.

1ª aula:
Realizar um diagnóstico com os alunos, propondo as seguintes perguntas.
Vocês sabem o que é meio ambiente?
Na sua cidade o meio ambiente é bem cuidado?
Vocês  sabem que para cuidar da cidade e do meio ambiente ,os responsáveis precisam 

de dinheiro para investir em melhorias e cuidados com a cidade?
Vocês sabem de onde vem esse dinheiro necessário para cuidar de todo o meio ambiente 

da sua cidade?
Vocês  sabem de quem devemos cobrar as melhorias e cuidados com meio ambiente?
Vocês sabem que contribuir para as melhorias é muito importante,pois estamos cuidando 

de nós mesmos, da nossa sociedade e de toda a cidade?
Em seguida apresente aos alunos a proposta de atividade (ANExO A). Você sabe o que 

é Meio Ambiente. (Leitura realizada pelo professor e ilustração pelos alunos).
Leia e responda  junto com os alunos a atividade (ANExO B) - Meio Ambiente.
 

2ª aula:
Destaque junto com os alunos que nós somos os maiores responsáveis pelos cuidados com 

meio ambiente, por isso quando cuidamos do meio ambiente, exercemos a nossa cidadania,ou 
seja nossos deveres e que também temos nossos direitos, fiscalizando por exemplo se tudo 
está sendo bem cuidado  em nossa cidade. Assista o filme: A mágica da Cidadania.

(ANExO-C) - Pare o filme nas partes mais importantes, conscientizando os alunos sobre 
os cuidados com o meio ambiente, as pessoas responsáveis e como podemos cobrar os 
governantes exercendo nossos direitos. Solicite que os alunos desenhem os bens públicos 
citados no vídeo, escrevendo o nome abaixo do desenho. (ANExO CBA).
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6  –  “Conscientizar para preservar o mundo”

3ª aula: 
Leia e responda com os alunos, a atividade (ANExO CA) - Ambiente poluído e ambiente 

limpo.

4ª aula:
Assista  ao filme Sid Sementinha (ANExO D). E em seguida solicite que os alunos desenhem 

atitudes corretas em relação ao meio ambiente (ANExO- DA).

5ª aula: 
Agora, através da  realização da atividade (ANExO DC), comente com os alunos que 

para realizar todos os cuidados com o meio ambiente e obter bens para toda a população, 
todos os cidadãos pagam seus impostos, portanto merecemos um ambiente bem cuidado.

6ª aula:
Realize a atividade (ANExO DCA) - IPTU - Faça a leitura com os alunos e em seguida 

eles farão a ilustração da atividade com a sua orientação.Para complementar o trabalho leia 
com seus alunos  a revistinha. OS DONOS DA CIDADE.

7ª aula:
Leia com os alunos a  atividade (ANExO E), Como está o mundo ao seu redor?
Cada aluno deverá responder de acordo com o que observa em seu bairro ou seja será 

que o dinheiro dos impostos está sendo bem aplicado?

8ª aula:
Realizar as atividades de Coleta Seletiva (ANExO F) - Coleta Seletiva e (ANExO FA).

9ª aula:
Dando continuidade ao assunto do lixo - Propor a atividade (leitura pelo professor) 

(ANExO FU) - Leitura - Reciclagem, apresentar a Música – É preciso reciclar (ANExO- GI) - 
propor a escrita do refrão. (ANExO  GO).

10ª aula:
Realizar a atividade (ANExO-GA) - Escrita - Reciclagem. Após a realização da atividade 

solicitar que tragam de suas casas embalagens vazias que apresentem os rótulos de reciclagem 
conforme o apresentado na ATIvIDADE GA. Destacar a importância de consumir produtos 
com embalagens recicláveis alertando seus pais, promovendo a sensibilização.

Para complementar o trabalho assistir ao filme: Planeta 10 - LIXO - (ANExO GE).

11ª aula:
Dando continuidade ao trabalho de conscientização. Conversar com os alunos sobre a 

importância de consumirmos somente o necessário, economizando o suficiente para preservar 
o meio ambiente (embalagens recicláveis) e também fazer economia em casa, pois sempre que 
compramos algum produto pagamos o imposto chamado ICMS - (Imposto sobre circulação 
de mercadoria e serviço). Assista o filme ICMS (ANExO HA) e realize a atividade (ANExO H).
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12ª aula:
Notinha Fiscal! O que é isso?
Apresentar aos alunos o filme – Que nem gente grande! (ANExO HAA). E o filme: Com 

ou sem Nota. (ANExO HAE).
Destacar a importância de pedir nota fiscal , para que o dinheiro possa ser devolvido 

para os cidadãos (pais), exercendo a cidadania, propor a análise da notinha na atividade do 
(ANExO HBA).

PREPARAR ESSA AULA COM ANTECEDÊNCIA.

13ª aula:
Aproveitar as embalagens que os alunos trouxeram na 10ª aula para colocar preços (valores 

baixos) simular vendas (mercadinho), e a simulação do preenchimento de uma nota fiscal. 
Para verificar se os pais pedem nota fiscal exercendo seu direito, deixe na sala uma caixinha 
chamada de (caixinha fiscal) onde as crianças podem trazer notas fiscais,neste momento eles 
poderão ser chamados de FISCAIS DA CIDADANIA e o professor destacar que os pais estão 
exercendo seus direitos que em seguida esse dinheiro será devolvido para eles mesmos.

14ª aula:
Assistir ao vídeo: Plantinha (ANExO I), realizar a atividade (ANExO IA). E realizar, ainda  

o plantio de hortaliça para consumir fortalecendo a merenda. (HORTA SUSPENSA). Aproveite 
para destacar com os alunos que a merenda da escola também é adquirida com dinheiro que 
pagamos aos governantes, verifiquem se está bem saborosa e nutritiva.

15ª aula:
Retornando ao meio ambiente, realize a atividade Ciclo da água - Filminho - (ANExO 

J) e Poluição das águas (ANExO JAA), destacando a importância da água em nossas vidas.

16ª aula:
Ainda trabalhando com o Tema Água. Apresente a música: TURMA DA MÔNICA - Economizar 

água (ANExO K) e em seguida solicite a reescrita do refrão (ANExO-KA).

17ª aula:
Tema Água: Assista com os alunos o vídeo Planeta 10-Uso racional da água. (ANExO M).
E em seguida realize a proposta de escrita do Você sabia quê? (ANExO N).

18ª aula:
Apresente aos alunos a conta de água (ANExO O) - Destaque o valor pago, mostre a eles 

que para utilizarmos água bem tratada pagamos uma taxa, portanto devemos economizar 
água para preservação ambiental, para o futuro e diminuirmos o valor da taxa que os pais 
pagam. Solicite que tragam de casa contas de água para elaboração de um GRÁFICO  (ANExO 
NA) que deverá mostrar a média de consumo de  algumas famílias e em seguida promover 
a conscientização. 
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8  –  “Conscientizar para preservar o mundo”

19ª aula:
Assista com os alunos o vídeo - Planeta 10- Uso racional de energia (ANExO-P), elabore de 

maneira coletiva uma lista com ações que demonstrem de que maneira podemos economizar 
energia, solicite que os alunos ilustrem.

20ª aula:
Apresente aos alunos a conta de Luz (ANExO Q) mostrando que para obtermos iluminação 

nas ruas e em casa pagamos uma tarifa, mostre o valor e peça que em casa vejam as contas de 
energia e procurem economizar. Em seguida realize o você sabia quê? (ANExO(R), incentivando 
a escrita individual ou em dupla da turma toda.

21ª aula:
Tema Desmatamento - Leia com os alunos o texto Desmatamento (ANExO-S) - Solicite 

que os alunos ilustrem.

22ª aula:
Assista com os alunos o filme – Um plano para salvar o planeta. (ANExO T).
Realizar as atividades  da revista: CIDADANIA DIVERTIDA.

23ª aula:
Escreva de maneira coletiva o texto chamado - UM MUNDO IDEAL - (ANExO  U) - SOLICITE 

QUE OS ALUNOS ILUSTREM.
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MEIO AMBIENTE 

VOCÊ SABE O QUE É O MEIO AMBIENTE? 

PODEMOS DIZER QUE MEIO AMBIENTE SÃO TODOS OS 

SERES VIVOS E NÃO VIVOS.POR ISSO, ELE É TÃO IMPORTANTE E TODOS 

NÓS DEVEMOS PRESERVÁ –LO. 

 

DESENHE O MEIO AMBIENTE. 

 

 

 

ANEXO  A
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ANEXO  B

B) OBSERVE A FIGURA ABAIXO E COMPARE-A AO AMBIENTE DE SUA 

ESCOLA, DISCUTAM AS SEGUINTES QUESTÕES:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) COMO O MEIO AMBIENTE É REPRESENTADO NESSA FIGURA?FAÇA 

UMA LISTA. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
2) AS PLANTAS,ÁRVORES, A ÁGUA DOS RIOS, OS SERES HUMANOS, SUA 

ESCOLA , AS RUAS, AS CASAS, OS ANIMAIS, FAZEM PARTE DO MEIO 

AMBIENTE? 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3) VOCÊ  ACHA IMPORTANTE CUIDAR DE TUDO QUE EXISTE NO MEIO 
AMBIENTE? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4) QUEM SÃO OS MAIORES RESPONSÁVEIS PELOS CUIDADOS COM O 

MEIO AMBIENTE? 
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ANEXO  CA

B) OBSERVE AS DUAS IMAGENS E RESPONDA AS PERGUNTAS: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUAL DESSES LUGARES SERIA BOM PARA MORAR, 

POR QUÊ? 
 
 
 
 
O QUE VOCÊ FARIA PARA SALVAR O AMBIENTE POLUÍDO E DEIXÁ-LO IGUAL AO 

AMBIENTE PRESERVADO 

 
 
 
 
O QUE O HOMEM FEZ PARA QUE O AMBIENTE FICASSE POLUÍDO DESSA MANEIRA? 

 
 
 
 
O QUE ACONTECEU COM OS ANIMAIS QUE VIVIAM NO AMBIENTE POLUÍDO? 
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12  –  “Conscientizar para preservar o mundo”

ANEXO  CBA
DESENHE OS BENS PÚBLICOS E ESCREVA SEUS NOMES
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ANEXO  DA

DESENHE APENAS AS ATITUDES CORRETAS EM RELAÇÃO AO MEIO AMBIENTE. 

JOGAR LIXO NAS RUAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOGAR LIXO NAS LIXEIRAS 

POLUIR OS RIOS DEIXAR OS RIOS LIVRES DE SUJEIRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTAR TODO O LIXO SEPARAR O LIXO PARA A COLETA SELETIVA. 
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ANEXO  DC

MEIO AMBIENTE 

AMPLIANDO O CONHECIMENTO. 

1) VEJA O QUE VOCÊ PODE FAZER PARA AJUDAR O MEIO AMBIENTE, 

EM SUA CASA: 

 SEPARE OS LIXOS QUE PODEM SER RECICLADOS (SEPARE O LIXO SECO: 

PAPÉIS EMBALAGENS DESCARTÁVEIS, PLÁSTICOS DO MOLHADO: RESTOS 

DE ALIMENTOS E FOLHAS).  

 ORIENTE SUA MAMÃE A NÃO JOGAR A SOBRA DO ÓLEO NA PIA. PEÇA 

PARA QUE ELA COE E GUARDE EM GARRAFAS PLÁSTICAS E  ENTREGUE EM 

LUGARES QUE O RECICLEM. 

 FALE PARA SEUS PAIS QUE JÁ EXISTEM LUGARES QUE RECOLHEM AS 

PILHAS E BATERIAS USADAS. 

 

2) E  AS  PRAÇAS  E  RUAS DA SUA CIDADE , DE QUE MANEIRA 

PODEMOS PRESERVAR?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3) VOCÊ CONHECE O DONO DAS PRAÇAS DE SUA CIDADE? 

__________________________________________________________ 

LEIA COM O SEU PROFESSOR: 

OS DONOS DA PRAÇA E DE TODOS OS BENS PÚBLICOS SOMOS NÓS 

MESMOS, POIS PAGAMOS IMPOSTOS AO GOVERNO  E ESSE DINHEIRO 

DOS IMPOSTOS ,VOLTA PARA O POVO  QUANDO  OS GOVERNANTES 

INVESTEM EM MELHORIAS  PARA A POPULAÇÃO. 

VEJA A SEGUIR COMO ISSO ACONTECE: 
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 ↓↓ 

 PAGAM  IMPOSTOS  PARA O GOVERNO(RESPONSÁVEIS PELA CIDADE) = 

= BENS PÚBLICOS   

 + +  + 

+     PARA   TODA  POPULAÇÃO. 
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ANEXO  DCA
VOCÊ SABIA QUÊ? 

Existe o imposto que seus pais pagam chamado IPTU- Imposto PREDIAL territorial urbano, e 
que é muito importante, pois com esse dinheiro do imposto o governo investe em melhorias 
para a população veja : 

IMPOSTO SOBRE  PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA 

 

 

↓ 

 
PAVIMENTAÇÃO 

LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS-Quando as pessoas jogam lixo no 
chão. 

COLETA DE LIXO, COLETA SELETIVA E RECICLAGEM. 

- FAÇA SEU DESENHO SOBRE INVESTIMENTO DO IPTU.                     
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ANEXO  E

COMO ESTÁ O MUNDO A SUA VOLTA? 
 
         A construção de um planeta mais saudável deve começar pelo local 
onde a gente vive. 
         Faça o teste e verifique se a sua cidade está preocupada com o Meio 
Ambiente. 
 
1) O esgoto produzido nas casas e fabricas: 
+( ) É conduzidos a canais ou rios sem 
tratamento. 
*(  ) É tratado antes de ser lançado no Meio 
Ambiente. 
 
2) Os  muros da sua cidade: 
+ (  ) São repletos de desenhos e pichação. 
* (  ) São conservados limpos e pintados.  
 
 
3) Nas ruas e praças: 
+(  ) Existem poucas lixeiras e a maioria estragada. 
*(  ) As lixeiras são encontradas por toda a cidade e estão 
em  ótimo estado de conservação. 
 
 
4)Quanto ás áreas reflorestadas: 
+( ) Não existe nenhum programa de reflorestamento 
ou reposição de árvores em seu município. 
*( ) Uma das metas do município na área do Meio 
Ambiente é recuperar áreas degradadas.10 
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18  –  “Conscientizar para preservar o mundo”

5) Com relação ás áreas de captação de água que abastece 
o seu município: 
+(  ) Não há preocupação alguma com o problema de 
escassez ou contaminação da água.  
*( ) Existe um programa de preservação das nascentes, 
reposição de mata ciliar e cuidados para evitar a 
contaminação dos lençóis freáticos. 
 
 
6) Na sua cidade ou bairro as rua: 
+(  ) São arborizadas e bem conservadas. 
*( ) Não há preocupação alguma com a plantação de 
árvores e flores. 
 
 
 
7) O lixo doméstico: 
+(  ) É depositado em lixão. 
*(  ) Existe coleta seletiva de lixo e aterro sanitário. 
 

8)Quanto a emissão de gases poluentes: 

+(  ) O fluxo de veículos é muito grande, sem 
preocupação alguma com o grau de poluição do ar. 

*(  ) O uso  de transporte coletivo e bicicleta são 
opções muito usadas em sua cidade. 

 

9) Com relação a mata nativa: 

+( ) Grandes extensões de florestas nativas foram 
devastadas dando lugar á agricultura e pastoreio. 

*(  ) existem grandes áreas de matas conservadas que 
garantem a preservação das espécies animais e vegetais. 

Apostilia - Projeto Licoes de Cidadania - 1 anos - 2014.indd   18 21/07/2014   13:30:13



“Conscientizar para preservar o mundo”  –  19

10)A preservação do Meio Ambiente no município: 

+( ) Nunca foi feito nenhum trabalho envolvendo a comunidade no 
sentido de conscientizá-lo a cuidar da planeta. 

*( ) Frequentemente acontecem campanhas mobilizando e informando a 
população sobre a preservação dos Recursos Naturais. 

 

 

 

 

 

 

Fique esperto! 

- Você marcou mais cruzinhas? Então discuta com seus colegas e 
professores sobre o assunto. Seu município está precisando de mais 
cuidado. Com a turma, levante algumas ideias do que é possível fazer para 
mobilizar as autoridades sobre os problemas ambientais que a 
comunidade enfrenta. 

Se marcou mais estrelinhas, conscientização e preservação andam juntas. 
A sua cidade está de parabéns. Participe das campanhas de preservação 
do Meio Ambiente. Ajude a construir um mundo melhor! 
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ANEXO  F

O  QUE  É  COLETA  SELETIVA? 

COLETA  SELETIVA – É  A  ATIVIDADE  DE  SEPARAR  O  LIXO, PARA  QUE  ELE  SEJA  ENVIADO  

PARA  RECICLAGEM. 

PARA  ISSO  FORAM  CRIADAS  LIXEIRAS  COM  CORES  VARIADAS  PARA  FACILITAR  A  

SEPARAÇÃO  DO  LIXO,  DE  ACORDO  COM  O  TIPO  DE  MATERIAL  QUE  SERÁ  RECICLADO. 

PARA  ORGANIZAR  UM  PROGRAMA  DE  COLETA  SELETIVA  NÃO  É  TÃO  COMPLICADO  MAS 

EXIGE  UM  PLANEJAMENTO  CUIDADOSO. 

 

OBSERVE  AS  CORES  DAS  LIXEIRAS  E  PROCURE  USÁ-LAS  EM  SUA  
ESCOLA. 
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ANEXO  FAAnexo   FA 

 

 

14 
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ANEXO  FU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           
15 

Apostilia - Projeto Licoes de Cidadania - 1 anos - 2014.indd   22 21/07/2014   13:30:13



“Conscientizar para preservar o mundo”  –  23

ANEXO  GA
ANEXO  GA 

OS BENEFÍCIOS  DA  RECICLAGEM. 

 

FAZER COMPRAS  É, SEM  DÚVIDA, UMA  TAREFA  BEM  PRAZEROSA. MAS VALE  LEMBRAR  
QUE  TEMOS  DE  TER  CONSCIÊNCIA  NA  HORA   DE  COMPRAR. 

PREFIRA PRODUTOS  QUE  TENHAM  OS  SÍMBOLOS  ABAIXO. AS EMBALAGENS  COM  ESSES  
SÍMBOLOS  SÃO  FEITAS  COM  MATERIAIS  QUE  PODEM  SER  RECICLADOS. 

LISTE ABAIXO  DE  CADA  SÍMBOLO  OS  PRODUTOS  QUE  VOCÊ  
COMPRA E  QUE  POSSUEM  ESSES  SÍMBOLOS. 

 

 

________________          ________________     _________________     __________________ 

________________          ________________     _________________     __________________ 

________________          ________________     _________________     __________________ 

________________          ________________     _________________     __________________ 
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ESCRITA  DE  TEXTO DE  MEMÓRIA -  RECICLAR 
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ANEXO  HANEXO  H 

TODAS A VEZES QUE COMPRAMOS UMA MERCADORIA, UMA PARTE DO PREÇO VAI PARA O 
GOVERNO INVESTIR EM MELHORIAS PARA TODOS OS CIDADÃOS. NOMEIE AS MERCADORIAS. 

______________________ 

___________________ 

____________________ 

__________________ 

 

 

 

 

                         ____________________ 

 

_______________________ 

__________________________                                                                    
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ANEXO  HBA
ANEXO  HBA 
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ANEXO  IA
ANEXO  IA 
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ANEXO  JAA

                     POLUIÇÃO DOS CURSOS D’ÁGUA 
 
 

A  ÁGUA  É  UM  DOS  BENS  MAIS  VALIOSOS  QUE  

EXISTEM  NO PLANETA. 

ISSO ACONTECE PORQUE APENAS UMA PEQUENA PARTE DE 

TODA ÁGUA DO MUNDO É POTÁVEL E PODEMOS CONSUMIR.   

MESMO A ÁGUA SENDO MUITO IMPORTANTE AS PESSOAS 

CONTINUAM COM A POLUIÇÃO DAS ÁGUAS. 

JOGAM LIXO E ESGOTOS DAS INDÚSTRIAS E CASAS 

DIRETAMENTE NOS RIOS, CAUSANDO CONTAMINAÇÃO E DEIXANDO A 

ÁGUA IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO. 

 

 

DESENHE ÁGUA POLUÍDA  ÁGUA LIMPA (boa para consumo) 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Apostilia - Projeto Licoes de Cidadania - 1 anos - 2014.indd   28 21/07/2014   13:30:15



“Conscientizar para preservar o mundo”  –  29

ANEXO  KA

ESCRITA DE MEMÓRIA - ÁGUA 
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ANEXO  NA
GRÁFICO - CONTAS DE ÁGUA DA TURMA.ANEXO  NA-   GRÁFICO  -CONTAS DE ÁGUA  DA  TURMA. 
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ANEXO  N   Anexo N 

VOCÊ SABIA QUÊ? 

 

 

 
PARA ECONOMIZAR ÁGUA......... 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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ANEXO  O
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ANEXO  Q
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Registre nos quadros abaixo as várias maneiras de se economizar energia. 
 
 
Você sabia quê? 
Para evitar o desperdício de energia......... 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                       14 
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ANEXO  S
Anexo  S 
 

ÁRVORES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO (Podem acabar). 

 

MUITAS ÁRVORES BRASILEIRAS CORREM RISCO DE DESAPARECER. 

 
MAS VOCÊ SABE POR QUE ISSO ESTÁ ACONTECENDO? 

 
  

AS PESSOAS  DERRUBAM  AS FLORESTAS PARA PLANTAR E CRIAR  

ANIMAIS. 

A  DERRUBADA  DESSAS  ÁRVORES  TAMBÉM  É  CHAMADA DE 

DESMATAMENTO.  

A TAREFA DE TODOS NÓS É AJUDAR A PRESERVAR A NATUREZA, 

RECUPERANDO  AS  ÁRVORES  DERRUBADAS E PLANTANDO OUTRAS NO LUGAR, 

FAZENDO  ASSIM  SUA  REPOSIÇÃO.  

JÁ  O  PAPEL DO GOVERNO É FISCALIZAR PARA QUE NÃO HAJA 

DERRUBADA  DE  ÁRVORES  NAS  NOSSAS  FLORESTAS. 

 

FAÇA  UM DESENHO  MOSTRANDO O DESMATAMENTO  E O REFLORESTAMENTO: 

 

DESMATAMENTO                                        REFLORESTAMENTO   
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ANEXO  U
PRODUÇÃO DE TEXTO

Para você, como seria um lugar ideal para viver?
Escreva um texto, contanto sobre esse lugar, sem seguida 

represente-o sob a forma de um desenho, no espaço abaixo.
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