
DIOCESE DE AMPARO - PASTORAL DA EDUCAÇÃO- Setembro / 2017 

“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

 “Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em 

meu nome uma criança como esta é a mim que recebe. Do mesmo modo, o pai que está nos céus 

não deseja que se perca nenhum desses pequeninos.” Mateus 11, 4,5,14) 

 

Amados Educadores 

 

         Fomos escolhidos por ELE para possibilitar que os pequeninos não se percam.  

         Nosso trabalho é dos mais nobres, porque trabalhamos com promoção humana e todo 

         esforço é necessário para que a mensagem de Cristo seja difundida. 

         “ELE poderia ter feito tudo sozinho, mas preferiu contar com vocês.” 

 

                                                                    Carinhosamente, 

                                              Comissão Diocesana da Pastoral da Educação 

 

********************************************************************************** 

DIOCESE DE AMPARO- PASTORAL DA EDUCAÇÃO 

“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

 

Educação Infantil –1º ao 5º ano do Ensino Fundamental- Setembro de 2017 

 

1. Uma palavra aos professores:- Durante todo o ano temos lhes oferecido alguns subsídios 

relacionados com o desenvolvimento da CF/17, cujo tema “Fraternidade – biomas brasileiros e 

defesa da vida” evoca seu lema extraído do Livro do Gênesis (2.15) :”Cultivar e guardar a 

criação”. Temos procurado assim, ao longo dos meses, contribuir para que os alunos tenham uma 

visão da extensão de nosso país e da diversidade regional de seus biomas, O foco porém de nosso 

trabalho é que o aluno se torne sensível, consciente e responsável por ajudar a preservar a 

natureza e a vida nessas regiões, principalmente naquela em que vivemos. Entendemos que não é 

fácil transmitir às crianças noções sobre a riqueza de nossos recursos naturais, quando atravessamos 

um período de certo descrédito pelo acúmulo de dificuldades políticas, econômicas e sociais tão 

latentes a ponto de, cada vez mais, irem se revelando as mazelas sociais que nos afligem: corrupção, 

violência, ineficiência de serviços públicos, principalmente saúde e educação, deficiência do sistema 

de transportes, superfaturamento de obras públicas, falta de recursos, etc. Todavia, julgamos que não 

temos o direito de impedir que na criança se instale a esperança de que é possível ao Brasil, pelo 

seu povo e suas potencialidades venha ainda a situar-se entre as grandes nações do mundo para o 

que cada um deve cumprir a usa parte, por menor que ela seja. 

 

2. Conversando com os alunos – Oi, amiguinhos! Nesse ano temos tratado com vocês coisas 

interessantes que tem nos ajudado a conhecer melhor o nosso país, seus vários biomas, e a 

compreender porque uma região é diferente da outra. Neste mês vamos continuar nossa viagem 

imaginária e conhecer as duas últimas regiões: O PAMPA E A MATA ATLÂNTICA que é onde 

vivemos, mas, principalmente queremos ajuda-los a saber sobre a melhor maneira de agir a fim de 

preservar a natureza que nos cerca, que nos foi dada por Deus, como um presente maravilhoso. Vocês 

vão ver que podemos fazer isso com ações simples do dia a dia e assim conseguir de fato o título de 

GUARDIÕES DA NATUREZA, que é o que todos devemos ser. 

 

3. Desenvolvendo o Projeto: “Uma viagem imaginária” (4) Depois que conheceram o Pantanal 

Bimbo, o copiloto lhes propôs: - Bem meninos, agora só nos faltam conhecer dois biomas:- o 

PAMPA, no sul do Brasil e a MATA ATLÂNTICA que é  o fim de nossa viagem. 

   - Que pena! Disse Lucas, vimos coisas tão interessantes de que nunca mais vamos nos esquecer! 



   _ É mesmo, disse Cauã, quanta coisa tem o nosso país. Quando chegar, vou contar aos meus 

amigos da tribo tudo o que aprendi. 

   Mas Bimbo explicou:-  

   _ É mas vocês não imaginam quantas coisas bonitas temos ainda para ver.  Pegou então o 

mapa e lhes mostrou onde ficavam esses últimos biomas, dizendo:- 

   - Vamos primeiro ao PAMPA bem no sul do Brasil e depois terminamos na MATA 

ATLÃNTICA, no aeroporto de São Paulo. E continuou com o dedo apontando para o Pampa:-  

   - O Pampa, conhecido também como “Camppos Sulinos” abrange no Brasil somente o Estado 

do Rio Grande do Ul, mas também os países vizinhos: Argentina e Uruguai. A palavra Pampa é 

de origem indígena e que dizer “Chão do índio”, ou “região plana”. Podemos observar que um 

mesmo Estado pode ter mais que um bioma e que todos eles têm suas características, suas 

belezas e suas riquezas. Vamos então, meninos? 

   Lucas e Cauã se instalaram então no avião, cada um numa janela para observar o que se via lá 

fora. Era grande o seu entusiasmo por conhecer outras importantes regiões do Brasil. Depois de 

algum tempo, Cauã chamou a atenção de Lucas, dizendo: 

   - Olha lá em baixo Lucas. Dá para ver uma porção de vaquinhas e bois pastando... Lucas 

também já tinha visto. Então Bimbo lhes explicou que, como a região é muito plana, é propícia 

para a criação de gado porque há muitos pastos. Por isso é que houve muito desmatamento, para 

criar gado. Isso também por ganância e desejo de mais lucro.  

   Dessa vez, quando chegaram, foram recebidos por um gaúcho, usando suas roupas típicas: 

calça bombacho, camisa xadrez, colete de couro, lenço no pescoço e chapéu na cabeça. Tinha 

ainda uma espécie de corda presa na cintura e na mão uma bomba de tomar chimarrão. Seu 

nome era Tonho (de Antonio) , Explicou então que enquanto esperava o avião chegar tomava 

tranquilamente o seu mate, como é costume os gaúchos fazerem várias vezes ao dia e por isso 

levam a bomba sempre consigo. Quando recebem uma visita também é costume oferecer mate 

como uma forma de hospitalidade gaúcha. Tonho era um velho amigo de Bimbo, que, por viajar 

bastante, tinha amigos em vários lugares. Os dois se  abraçaram bem forte, com amizade. 

   Lá também ficaram hospedados numa fazenda, só que era uma fazenda de gado parecida com 

umas que existem na Argentina e Uruguai, lá conhecidas como “haciendas” e que Lucas já tinha 

visto na TV. Era diferente daquela da caatinga onde estiveram, uma casa maior e mais bonita. 

   Como em outros lugares, era costume se reunirem no fim do dia após o trabalho, naquela hora 

em que o sol se põe e quando a natureza fica ainda mais linda. Sempre tomando seu chimarrão e, 

como bom gaúcho muito orgulhoso de sua terra, Tonho foi falando sobre o Pampa. 

   - Aqui, como vocês viram, é um bioma bastante influenciado pelo clima subtropical, mais frio e 

pelo tipo do relevo que é formado principalmente por planícies, o que se presta à criação de 

gado. Por causa desse clima frio e seco, a vegetação não consegue desenvolver-se, sendo 

constituída principalmente por gramíneas, como capim-barba-de bode, capim-gordura, capim-

mimoso, e outros.  

   - Além da criação de gado, que outros animais vivem aqui, Tonho?  Quis saber Cauã. 

   - Aqui vivem o veado, a garça, lontras, capivaras e outros. – Respondeu Tonho. 

   - E existem ainda muitos desses animais vivendo por aqui ? quis saber Lucas. 

   Tonho então explicou o que os meninos também já tinham visto nos outros biomas: 

   - Tanto nos Pampas como no Pantanal, as terras cultivadas, com plantações, avançaram de 

forma desenfreada ameaçando a vegetação e a fauna naturais dos biomas e milhares de plantas e 

animais estão em fase de extinção. Outras até já estão extintas, o que causa um desequilíbrio na 

natureza própria do lugar. Assim o meio ambiente acaba sendo destruído pela ambição humana. 

   Naquela noite os meninos foram dormir mais cedo, pois Tonho prometeu levá-los no dia 

seguinte, logo cedo, para ver o trabalho dos vaqueiros conduzindo o gado de um pasto para 

outro. Nunca tinham visto tantas cabeças de gado e o mais interessante era como o gado seguia 

as ordens do vaqueiro, usando o laço, tocando seu berrante e chamando os animais pelo nome. 

Era preciso mudar sempre de um pasto para outro para que os animais encontrassem sempre 



vegetação nova para comer e engordar. Quanto mais gordo, o animal pesava mais e valia mais 

para vender e abater. Os meninos também notaram que eles falavam de uma forma diferente, 

meio cantada e, quando lhes perguntaram sobre isso, respondiam:- “ SOU GAÚCHO, TCHÊ!”. 

O “TCHÊ” é uma expressão só deles e os meninos então começaram a usá-la também Era TCHÊ 

pra, TCHÊ pra lá, como eles fazem. 

   Quando chegou a hora de partir, Tonho, que se afeiçoou muito aos meninos, deu-lhes de 

presente uma bomba de chimarrão para cada um. Eles agradeceram, abraçaram Tonho e se 

despediram, já com saudades de tudo o que viram e aprenderam. Porém, ao mesmo tempo, 

estavam tristes por saber que esse bioma, por causa do avanço do desmatamento para o aumento 

das terras de cultivo e de pastagens, tinha perdido boa parte de sua paisagem natural e agora 

ocupava só um pequeno pedaço do Brasil. 

 

   Na volta, já no avião, comentaram isso com Bimbo que lhes explicou: 

   - A MATA ATLÃNTICA, para onde estamos indo sofreu também com esse mesmo problema. 

É porque ficava perto do litoral e foi a primeira região a ser povoada, onde ficam as grandes 

cidades e os grandes centros comerciais e industriais; então foi muito desmatada também. 

   - E o governo não toma nenhuma providência? Perguntou Lucas – Bimbo continuou: 

   - Hoje há muitas associações, organizações, empresas interessadas em preservar a vida na face 

da terra. Há muitas campanhas para se fazer o reflorestamento, isto é, à medida que se desmata, 

planta-se no mesmo lugar outras árvores. 

   - É mesmo? Exclamaram as crianças, Bimbo continuou:- 

   - Há muitas empresas envolvidas nisso, até mesmo distribuindo mudas de árvores para serem 

plantadas. Em AMPARO, perto de Campinas, Estado de São Paulo, a QUIMICA AMPARO, 

fabricante dos produtos YPÊ , já faz isso há algum tempo e desenvolve um projeto capacitando 

professores para que ensinem às crianças a necessidade de se cuidar da natureza. 

   - Que bom saber! Disseram os meninos.  

 

   Depois de algum tempo de voo começaram a avistar do avião uma faixa de vegetação mais 

fechada, próxima do mar, ou seja, do Oceano Atlântico. Era ele o BIOMA DA MATA 

ATLÂNTICA. Era uma vegetação mais rica e viçosa, parecida com a vegetação da Amazônia, 

mas não tão fechada como aquela. Da janela, Bimbo ia lhes mostrando as cidades por onde 

passavam, dizendo seu nome:- Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro, Santos São 

Paulo... e lhes explicou que,  mais para cima, na faixa litorânea, ficavam muitas outras cidades 

importantes também :- Belo Horizonte, Vitória Salvador Maceió, Recife e outras. 

   Aterrissaram no aeroporto de São Paulo e, de lá, foram visitar um colégio em que o diretor 

também era amigo de Bimbo, onde também se hospedaram. Na manhã seguinte o diretor, 

sabendo que eles tinham chegado de uma viagem pelos biomas brasileiros, pediu que um 

professor, Sr. Gabriel os colocasse em sua sala, para que, junto com os outros alunos, assistissem 

uma aula sobre o Bioma da MATA ATLÂNTICA. 

   O Professor os apresentou à turma e contou à classe a aventura que tiveram. Então, usando 

um computador, foi projetando numa tela para toda a classe fotos e coisas interessantes sobre o 

bioma onde estavam. Entre outras coisas foi mostrando e dizendo:- 

   -  A MATA ATLÃNTICA hoje é apenas um exemplar da Floresta Tropical do Brasil, pois 

praticamente já desapareceu. Como estava localizada na faixa litorânea do país, grande parte de 

sua vegetação original foi devastada para ceder lugar à intensa ocupação do litoral. 

Originalmente a vegetação desse bioma encontrava-se localizada em uma extensa área do litoral 

brasileiro, que se estendia do Piauí ao Rio Grande do Sul e era uma vegetação florestal densa, 

fechada, com as mesmas características da Floresta Amazônica. Tinha árvores de diversos 

tamanhos, de folhas largas e grandes, folhas perenes, isto é, folhas que não caem”. Conforme 

falava, o professor projetava na tela as imagens correspondentes. 



   Mas a classe toda estava muito interessada em saber sobre os animais dessa região, pois, se 

parte da vegetação tinha desaparecido, eles ainda existiam? O professor continuou:- 

   - A fauna dessa região já foi praticamente extinta, mas aqui havia micos-leões, lontras, onça 

pintada, tatu-canastra, arara-azul e outros mais. 

   Lucas porém não se contentou e quis saber mais: 

   _ Professor, mas essa devastação foi tão grande assim? O professor respondeu:- 

   Quando os primeiros europeus chegaram ao Brasil, em 1500, a Mata Atlântica cobria quinze 

por cento do território nacional. Hoje, está reduzida quase à metade de sua área original, Vejam 

que tristeza:- É O SEGUNDO BIOMA MAIS AMEAÇADO DE EXTINÇÃO DO MUNDO!, 

perdendo apenas para as florestas da Ilha de Madagascar, na África. 

   - E isso mexe com a vida das pessoas, não é? Quiseram saber, e o professor explicou: 

   - Cerca de 120 milhões de pessoas vivem no Bioma da Mata Atlântica, o que significa que a 

qualidade de vida de setenta por cento (muito mais que a metade) da população brasileira 

depende da preservação dessa Mata, pois é ela que oferece as fontes de água e o equilíbrio do 

clima, as chuvas, assegura a fertilidade do solo e protege escarpas e encostas dos morros. 

   - Então é por causa disso que há deslizamentos, inundações e outras catástrofes? quis saber 

Cauã, e a classe toda apoiou a pergunta. Disse o professor:- 

   - Essas coisas acontecem porque a natureza vai se desequilibrando.  

   - E o que é necessário fazer para melhorar essa situação? Quiseram saber também 

   - Antes de tudo é importante que a população seja alertada sobre tudo isso. Há necessidade de 

PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, tanto para os adultos como para os jovens, 

desde as crianças. VOCÊS ALUNOS PODEM SER MUITO IMPORTANTES, LEVANDO 

ESSAS INFORMAÇÕES PARA SUAS CASAS E SUAS ESCOLAS. 

 

   Quando terminou aquela aula maravilhosa Cauã, Lucas e toda a classe agradeceram ao 

professor com uma grande salva de palmas. As crianças se abraçaram emocionadas por 

conhecer seus dois novos amigos, que então também contaram a todos a aventura maravilhosa 

que tiveram.  

   Nessa hora, Bimbo já os esperava para providenciar que voltassem às suas casas. Os três se 

abraçaram com força. Os meninos seriam eternamente gratos por tudo que Bimbo lhes 

proporcionou. QUE VIAGEM, HEIN!       ATÉ  PARECIA QUE TINHAM SONHADO!... 

 

OBSERVAÇÃO :  Por se tratar de um assunto longo, o professor pode ir apresentando aos 

poucos, durante todo o mês. Isso depende do nível dos alunos e, principalmente do interesse da 

classe. Sugere-se ainda que a exposição seja enriquecida com FIGURAS E ILUSTRAÇÕES que 

hoje podem ser obtidas com recursos de jornais, revistas e da própria Internet. 

RECOMENDAMOS AINDA QUE O PROFESSOR DA PRÉ-ESCOLA E DAS SÉRIES 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL FAÇAM UMA ADAPTAÇÃO DO 

VOCABULÁRIO, SIMPLIFICANDO A NARRATIVA E ESCLARECENDO AS IDEIAS 

PARA A COMPREENSÃO DA CLASSE. Lembramos que a criança é capaz de entender coisas 

complexas quando apresentadas de maneira simples. 

 

4. Sugestões de Atividades:- 

 

   4.1. Ler, ou contar com ênfase a aventura que os meninos viveram, ressaltando com auxílio de um 

mapa (se possível, o da CF /17) a extensão e a diversidade das regiões brasileiras, deixando que 

expressem livremente suas emoções e valendo-se sobretudo da experiência que os alunos já trazem 

(currículo oculto) sobre o assunto. É importante ressaltar os males trazidos pela devastação. 

 

   4.2. Hora da Conversa:- Em círculo, o professor aborda as ideias principais do texto:  que foi uma 

viagem imaginária – o que eles viram de interessante nessas regiões  – os tipos característicos – as 



diferenças de uma região para outra -  as consequências do desmatamento e do progresso para a 

natureza – os perigos que rodeiam  a vida das pessoas por causa do desequilíbrio ambiental – etc. 

  

   4.4. Jornal de Classe:- Procurar em revistas e jornais notícias ou reportagens sobre os biomas 

brasileiros e montar num painel um jornal da classe. A cada dia um assunto desse jornal vai sendo 

discutido pela turma. 

 

   4.5. Atividade de Pesquisa:-  Em revistas e jornais, as crianças recortam figuras de destruição da 

natureza pelo homem e colocam no mural de classe. 

 

  4.6. Atividades de Desenho, e/ou Recorte e Colagem:- Fazer cartazes ilustrando-os com tipos de 

plantas que existem nas regiões brasileiras, classificando-as. 

 

   4.7. Dia da árvore:- Plantar uma árvore em determinado lugar da escola. Se não for possível, plantar 

folhagens em vasos para que as crianças cuidem deles. 

 

  4.8. Hora da História:- (para aprender e se divertir)  

         Para entender essa história é preciso lembrar-se do hábito de tomar mate (chimarrão) no bioma 

dos PAMPAS, no sul do Brasil e também que o gaúcho é um povo muito hospitaleiro e costuma 

oferecê-lo às visitas. Para eles, o mate revigora e faz bem. 

   

        “Conta-se que certa noite,  um viajante andava pelos campos no Rio Grande do Sul, quando 

começou  uma tempestade muito forte . O vento era cortante e sua capa estava encharcada de 

chuva. Desesperado e sem saber o que fazer, o viajante rezava pedindo a proteção de Deus, 

quando, de repente,  enxergou ao longe uma luzinha que brilhava na escuridão da noite.  

         Então o pobre homem sentiu que sua oração foi atendida e, achando que lá devia haver 

uma casa, caminhou apressadamente em sua direção. Ao chegar, bateu com força na porta para 

que o morador viesse em seu auxílio. 

         O dono da casa prontamente abriu a porta e recolheu o viajante apavorado. Com a maior 

solicitude, ofereceu-lhe roupas secas e pediu ao empregado que o abrigasse oferecendo cama e 

comida. 

         Esfomeado e cansado da viagem e da tempestade que enfrentou o homem não sabia como 

agradecer tanta hospitalidade! Só mesmo por graça de Deus encontrou aquelas pessoas tão 

boas.. 

         Depois de estar bem alimentado e aquecido, o viajante pediu licença para ir para seu 

quarto, pois tudo o que queria então era dormir. Mesmo assim, custou um pouco para pegar no 

sono. Foi quando da cama ouviu o dono da casa dizer ao empregado:- 

       - LEMBRE-SE: AMANHÃ, LOGO CEDO, QUANDO ELE SE LEVANTAR, MATE A 

ESSE HOMEM! 

       Mais apavorado ainda o viajante não conseguiu mais dormir, achando que seria morto pelo 

empregado assim que acordasse... 

       Logo cedo, vendo que a chuva tinha passado, o viajante quis fugir depressa daquela casa e, 

sem fazer barulho, pé-ante-pé, foi se esgueirando pelas paredes para escapar de lá. 

       Foi então que o empregado, percebendo que ele tinha se levantado, trouxe-lhe numa 

bandeja, cuidadosamente arrumada, pãezinhos frescos e... UMA BELA VASILHA DOM 

MATE, dizendo:- 

      - O PATRÃO RECOMENDOU QUE O SENHOR NÃO FOSSE EMBORA SEM TOMAR O 

MATE! 

      Só então, aliviado, o viajante entendeu a recomendação do dono da casa que só queria lhe 

fazer bem...” 

 



4.9. Teatro de Classe:- Dividir a classe em grupos e cada grupo prepara uma dramatização da história 

usando fichas colocadas no peito para identificar os personagens: VIAJANTE – PATRÃO – 

EMPREGADO - 

 

4.10.Hora da Poesia:-  preparar com a classe para que cada grupo apresente uma parte do JOGRAL :-.  

  

                                                          POVOS DOS BIOMAS 

 

Indígenas na Mata Atlântica / Comunidade pesqueira / Os povos tradicionais / Lutam pela terra 

inteira. 

Ribeirinhos, seringueiros / Indígenas da Amazônia / Defendem nossa floresta / Do mal que vem 

da ganância. 

Camponeses do Cerrado / Assentados, acampados / Preservar a natureza / Nessa meta são 

doados 

O vaqueiro na Caatinga / Indígenas no Pantanal / O gaúcho lá no Pampa / Todos têm um ideal. 

Todos querem que a terra /  Possa sempre florescer / E que nossos seis biomas / possam enfim 

permanecer. 

 

4.11. Hora da Música:- 

         A) Cantar na música de CIRANDA, CIRANDINHA os mesmos versos acima  que nos falam 

dos povos de cada um dos nossos biomas. 

         B)  Para as CRIANÇAS MENORES , recomenda-se cantar na mesma música os versos abaixo:-                                                                          

 

                                                  CIRANDA ECOLÓGICA 

 

          Vejam só esse jardim 

          Como é lindo esse lugar! 

          Foi Deus Pai, o Criador 

          Que nos deu para cuidar 

 

                                                                         Toda a Terra´s nossa casa 

                                                                          O jardim do coração 

                                                                          Vamos juntos preservá-la 

                                                                          Por amor à criação 

 

4.12. Comemorar a Entrada da Primavera:- Confeccionar flores e bandeirinhas de papel colorido 

para enfeitar a classe expondo também os cartazes feitos durante o mês com flores e plantas. Preparar 

uma festinha com cantos e poesias homenageando a natureza que fica mais bonita nessa estação do 

ano. 

 

5. Atividade de seguimento:- Contar em casa essa última parte da VIAGEM IMAGINÁRIA, 

relatando o que os meninos viram nesses outros Biomas. 

   

  PROFESSOR! FAÇA A SUA PARTE! ENSINE SEUS ALUNOS A AMAR, RESPEITAR E 

PRESERVAR A NATUREZA!                                                                           

                                              

BOM TRABALHO! 

 

********************************************************************************** 

                                           

  



DIOCESE DE AMPARO- PASTORAL DA EDUCAÇÃO 

“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

 

Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental- setembro de 2017 

 

Olá Professores e alunos! 

Vivemos em um país com vários biomas, uma grande variedade de fauna e flora, porém ao mesmo 

tempo toda a vida que está nestes biomas está correndo risco por conta de exploração desenfreada do 

homem. Por isso em 2017 a Campanha da Fraternidade tem como objetivo geral: “Cuidar da criação 

de modo especial dos biomas brasileiros, dons de Deus, e promover relações fraternas com a vida e a 

cultura dos povos, à luz do Evangelho”. (http://www.nossasagradafamilia.com.br) Como temos feito 

em meses anteriores, neste mês o foco será sobre o bioma Pantanal. 

Texto 1: Pantanal 

O Pantanal é caracterizado por inundações de longa duração. A vegetação predominante é a savana. 

A cobertura vegetal original de áreas que circundam o Pantanal foi em grande parte substituída por 

lavouras e pastagens. 

O Pantanal é muito influenciado pelos regimes dos rios presentes nesses lugares, pois, durante o 

período chuvoso (outubro a abril), a água do Pantanal alaga. Durante a cheia, os rios, lagos e riachos 

ficam interligados por canais e lagunas ou desaparecem no mar de águas permitindo o deslocamento 

de espécies.  

O peixe é o bem natural que mais gera renda no Pantanal. Essa condição pode mudar devido o 

desmatamento que cresce no planalto e na planície para o plantio de pastagens e grãos.   Isso somado 

às queimadas, afeta negativamente os sistemas aquáticos e consequentemente, toda fauna aquática, 

principalmente os estoques pesqueiros. 

A gravidade do quadro é mais evidente quando se considera que os peixes constituem um dos maiores 

compartimentos de reserva viva em nutrientes e energia, garantindo a sobrevivência de inúmeras 

outras espécies e o equilíbrio do sistema. 

O tráfico, a caça e a venda de peixes, couro ou artefatos provenientes de animais silvestres são 

práticas, que embora ilegais, ainda ocorrem. 

Várias espécies de animais já estiveram sob forte ameaça de extinção. As situações mais conhecidas 

nacional e internacionalmente são o jacaré do pantanal e a onça. 

Com toda esta diversidade, preservar os biomas é preservar a vida, e preservar toda a criação, pois 

assim como todos os seres do planeta, nós seres humanos também dependemos da natureza para 

sobreviver. 

Sugestões de atividades: 

1- Leitura e compreensão do texto: Para a compreensão do texto nossa atividade sobre o tema 

será realizada de forma diferente. Ao invés de fazermos perguntas para que os alunos as 

respondam, solicitamos que a classe seja dividida em pequenos grupos. 

1º momento: cada grupo deve discutir e formular três perguntas sobre o texto, colocando cada uma 

delas em papeletas. 

2º momento: As perguntas de todos os grupos seriam misturadas e colocadas em uma caixa, para que 

fossem retiradas pelos alunos e respondidas. 

2- Pesquisa: Pesquisar imagens, e informações para o enriquecimento do texto acima. 

 

3- Produção de texto: Com os dados coletados escreva um texto, para  organizar  um mural e 

ilustre com as imagens. 



4- Atividade Artística: Com as imagens pesquisadas crie um quadro em papel sulfite justapondo 

artisticamente as imagens. Dê um título ao seu trabalho. Escreva uma frase que caracterize sua 

obra. 

 

5- Acróstico: Tipo de poesia em que as letras iniciais de uma palavra são escritas em sentido 

vertical. 

Você pode também escolher outras posições (no meio ou final) para escrever a palavra. A partir daí 

você compõe os versos. È importante que tenha sentido.  

Forme um acróstico com a palavra: 

 

Peixes em profusão 

Alimentam, nutrem, e geram ambição 

N 

T 

A 

N 

A 

L 

 

Professor você pode criar outros acrósticos com o nome dos outros biomas, ou usar as palavras: 

CUIDAR, AGIR,   PRESERVAR, entre outras. 

 

6- Palestra: Em grupo organize uma pequena palestra sobre o Bioma Pantanal, para ser 

apresentada em outras classes da escola (Pode ser uma tarefa dos anos mais adiantados).                                                                                                                       

 

7-  Curiosidades: Pesquise em jornais, revistas, internet, alguma curiosidade relacionada ao 

bioma Pantanal. Seu trabalho de pesquisa deverá ser comentado com os colegas de classe. 

 

8-  Visita Virtual: Programe com os estudantes uma visita virtual à exposição Biomas do Brasil, 

pelo site: <http://www.biomasdobrasil.com>. Esta exposição oferece acesso a informações e 

imagens sobre cada um dos biomas. 

9- Divulgação: Os alunos poderão visitar as salas de aula e apresentar seu trabalho. É uma forma 

de levar toda a escola a refletir sobre o tema. 

 

10-  Atitudes e ações em relação ao bioma Pantanal: O que você pode fazer em relação ao que 

está acontecendo com esse bioma em estudo. Escreva em papel sulfite as suas ideias e discuta 

com os colegas. 

Atividades de seguimento: 

a) Incentive os estudantes a fazer a visita virtual com seus familiares. 

b) Peça auxílio aos pais e demais professores da escola sobre as ações a serem feitas para a 

preservação desse bioma. 

 

 

Bom trabalho. 

 

*************************************************************************** 
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“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

 

Ensino Médio - setembro de 2017 

 
  

TEXTO 1  -   O desejo de buscar paz  
 

Quando se viaja de trem, pela janela vemos correr fios sem fim dos postes de alta tensão da rede 
elétrica. Desta central parte para centenas de cidades a luz, o calor, a energia; porém, se um fio se 
rompe, a região fica na escuridão, no frio e imobilizada. Nesta linha de pensamento, podemos situar 
a fala de um médico americano, Dr.Charles May, quando afirma que, atualmente, nos hospitais dos 
Estados Unidos, de cada dois leitos, um está ocupado por um louco ou desequilibrado, por um idiota 
ou alguém com velhice prematura; a causa: a vida agitada que arruína a razão, a força e a 
inteligência. O ritmo moderno exagerado desperta em muitos o desejo de buscar repouso a qualquer 
custo. Vivemos inquietos, perturbados, sem poder ter paz. Se o homem moderno tivesse tempo para 
refletir um pouco sobre si mesmo, olhar para os problemas aparentemente sem soluções, 
certamente encontrariam Cristo. A ciência ajuda a humanidade a dominar as forças da natureza, mas 
a tarefa maior é domar a natureza humana, assim se tornando verdadeiramente homem de paz e 
bem  

TEXTO 2 - Para refletir : Inserção do jovem na sociedade atual  
 

Em pleno século XXI, muitos se tornam cegos, isto é, os que não encontram direção, rumo certo em 
sua vida por excluir Deus, o Criador, do pensamento. Esses caminham em direção ao ateísmo, ao 
indiferentismo, às manifestações científicas, culturais, sociais, econômicas. Levam uma vida moral 
segundo gostos e fantasias, apoiam o aborto, o adultério, o caminho da perversão e assim por diante. 
Acreditamos, porém, que “podemos ser luzes de esperança”. “Os jovens podem ser protagonistas da 
construção da sua história e de um mundo melhor, podem ser um motor poderoso para a 
sociedade.” Assim, torna-se imperiosa esta vivência para os jovens de hoje: ser coerentes, autênticos 
( não com palavras, mas com ação, uma prática voltada para o bem comum), enfrentando os desafios 
que a vida se lhes impõe, dando sempre um passo à frente, seguindo o caminho da verdade, da 
moral.  
  
  

ATIVIDADES SUGERIDAS  
 

 Entramos praticamente em uma nova estação: A Primavera, que enfeita o mundo com sua 
simplicidade e beleza. Tornam-se oportunas estas considerações: 

 Todos possuem uma Primavera Interior, que cultivamos com muito carinho pois trata-
se de um dom precioso: nossa vida. Que pontos em nossa vivência são importantes para que 
ela frutifique de maneira saudável e prazerosa? 

 A natureza é um dom divino. Érico Veríssimo batizou uma de suas obras com o título 
Olhai os lírios do campo. Será que o jovem tem tido esta experiência de vida: observar o 
quanto a natureza proporciona paz e tranquilidade quando se tem olhos de enxergar sua 
existência? 

  

 Como você interpretaria a visão do médico americano quando afirma o seguinte: “O ritmo 
moderno exagerado desperta em muitos o desejo de buscar repouso a qualquer custo”. 



  

 A vida agitada que arruína a razão, a força, a inteligência. Como podemos conceituar essa 
realidade de nossos dias? 

 

4. Retirar do Texto 1 as ideias que forem importantes para uma reflexão de vida.  
  

5. Diante de tantos desafios, como podemos ser “luzes de esperança”?  
  

6. Com base no texto 2, como o jovem poderia ser protagonista de sua própria história?  
  

Desejamos a todos um bom trabalho!  
 
********************************************************************************* 

  
  

  
 


