
                        Coletânea de Práticas para Educação Ambiental 1

Sumário 

 
 
 
Apresentação 9 
 
Sugestões de textos e atividades com professores 11 
 
Dinâmica com equipe pedagógica 11 
Momentos de reflexão com equipe pedagógica 11 
Aprendendo a ler o mundo com sensibilidade 13 
A arte de sensibilizar 13 
Espaços especiais 14 
Somos a principal causa da extinção das espécies 14 
Razões para evitar as sacolas plásticas descartáveis 15 
Por que sensibilizar? 15 
Dificuldades da Educação Ambiental e falta de consciência 16 
Refletindo sobre produtos 17 
Junho, mês do ambiente 17 
Direcionando a educação para mudanças de atitudes 18 
Para viver mais e melhor com a Terra 19 
Educação Ambiental para crianças = integração com a vida 20 
De uma semente a uma floresta: Educação Ambiental 21 
Conservação dos solos 22 
Saúde e saneamento 22 
Educação Ambiental, prevenção e proatividade 23 
Educação Ambiental para sustentabilidade 23 
Educação Ambiental a partir da infância 24 
Educação Ambiental a partir da infância (2ª parte) 24 
Passeios com brincadeiras 25 
O que eu tenho a ver com isso? 25 
Interdisciplinaridade, uma estratégia da Educação Ambiental 26 
Tempo de vida 27 
Como está o ambiente onde vivo? 27 
 
Sugestões de atividades com crianças 29 
 
Sugestão para abordar uma temática de forma interdisciplinar 29 
Atividade de relaxamento 29 
Dinâmica com embalagens 30 
Atividades com o tema: “O que eu preciso para viver” 32 
Atividade com alimentos 32 
Atividade com uma frase 33 
Atividade com gravuras e fotos 33 
Atividades com o globo terrestre e o mapa mundial 33 
Dinâmica “Este produto é mesmo muito útil?” 34 
Dinâmica “Combina e não combina” 34 
Atividades com texto 35 
Atividades com sucata 35 



                        Coletânea de Práticas para Educação Ambiental 2

Argila, um tipo de solo 37 
Saúde através da alimentação38 
Atividade sobre outono 38 
Conhecendo nossas famílias 39 
Oficina de confecção de carimbos de cordão com restos de madeira 40 
Oficina de confecção de máscaras com massa de papel 40 
Dicas de atividades e brincadeiras diversas 41 
Atividade artística: pegada ilustrada 41 
Atividade a partir de uma história 42 
Sobre animais de jardim 43 
Faça um minhocário 44 
Mímicas sobre seres vivos 44 
Atividade com trecho de reportagem 46 
Problemas ambientais da cidade 46 
Atividade sobre floração das plantas 47 
Pitangueiras faceiras 49 
Sucos saudáveis 50 
Como montar uma horta em apartamento? 51 
Sugestões de atividades sobre inverno 51 
Vendo uma planta nascer 52 
Atividade com texto informativo sobre o mel 53 
Atividades com chás 55 
Araucárias em extinção 55 
Trabalhando a reciclagem 56 
Eu sei cuidar das plantas? 57 
As flores da região Sul (aqui cada um inclui a sua região) 57 
Desenhando um beija-flor 58 
Borboletas 58 
Refletindo e sentindo o poder transformador das frases 59 
Histórias sensibilizam 59 
Jogo “PARE E PENSE!” 60 
Uso da energia elétrica 61 
O que é o que é este resíduo? 61 
Frases sobre a Água 62 
Dinâmica corporal com o tema “Como utilizamos a água” 62 
Acróstico do meio ambiente 63 
A importância do lúdico em nossas vidas 63 
Sugestões de atividades diversificadas com o tema “Flora” 64 
Confecção da árvore de Natal 65 
 
Coletânea de poemas 66 
 
Chiclete, não, obrigada! 68 
Planeta Terra 69 
Despertar para a verdadeira cidadania 70 
A água no Planeta 72 
As sementes de Vicente 73 
Um presente de futuro 74 
O mel 75 
Das flores perfumes e sabores 75 
Suco em poema 76 
Finalmente primavera 77 



                        Coletânea de Práticas para Educação Ambiental 3

Adultos e crianças juntos, agora 77 
Vida de minhoca 78 
A praça da flor 79 
Referências   81 
 

 


