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“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

“Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me 

oriente e me conduza.” (Salmo 24) 

 

Amados Educadores 

 

         Dispostos a trilhar o caminho da justiça e unidos no mesmo amor, vamos nos colocar diante da 

ternura e da compaixão de nosso Deus, que acolhe pobres e pecadores. Não o nosso falar, mas o nosso 

agir é que demonstra se cumprimos ou não a vontade divina. Se somos cristãos,  estamos 

comprometidos com o evangelho e com a  divulgação da boa nova.   

 

                                                                    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 - Outubro de 2017 

 

1. Uma palavra aos professores - Neste ano em que nos empenhamos  em oferecer subsídios para que a 

Campanha da Fraternidade/17, voltada para a necessidade da preservação da natureza encontrasse eco em 

nossas escolas, gostaríamos de lembrar aqui algumas palavras do Papa Francisco na Encíclica Laudato si 

quando se refere à importância da educação  para cuidar e preservar o meio ambiente. Diz ele:- “É muito 

nobre assumir o dever de cuidar da criação (e no nosso caso, de ensinar aos alunos), com pequenas ações 

diárias, e é maravilhoso que a educação seja capaz de motivar para elas até dar forma a um estilo de vida. 

A educação na responsabilidade ambiental pode incentivar vários comportamentos que têm incidência 

direta e importante no cuidado do meio ambiente (...) “Assim, ao enfocarmos alguns aspectos dos Biomas 

Brasileiros, temos tentado, sobretudo, sensibilizar os alunos para cuidar e preservar o ambiente que o cerca, 

preparando-os para o exercício de uma cidadania consciente, que começa agora, ainda na infância. 

Agradecemos a sua colaboração e o seu empenho ao assumir conosco esse trabalho, sem os quais estaríamos 

atuando em vão.  Queremos ainda, neste mês em que se comemora o DIA DO PROFESSOR homenageá-lo 

por estar sempre pronto a resgatar o ideal de transformar o mundo e fazer com que as novas gerações 

aprendam a respeitar o ser humano e o planeta em que vivemos. PARABÉNS PROFESSOR PELO SEU 

TRABALHO! 

 

2. Conversando com os alunos:- Oi, amiguinhos!  Vocês costumam observar a natureza?  Olhar o mar, os 

animais se movimentando, contemplar as flores e os bichinhos de um jardim? O que vocês já aprenderam 

observando a natureza?  Jesus diz que Deus cuida de nós como cuida da natureza. Ele afirma que nós 

precisamos confiar em Deus e acreditar que Ele zela por nós. 

   Durante esse ano, vocês viram que muitas coisas ruins estão acontecendo nos nossos biomas pela ambição 

dos homens que realizam muitos negócios, ganham muito dinheiro, mas não têm o cuidado de preservar a 

natureza. Nesse mês em que se comemora o DIA DA CRIANÇA, vamos mostrar a todos que, mesmo sendo 

crianças, estamos tentando nos tornar “GUARDIÕES DA CRIAÇÃO”, como nos propusemos ser, desde o 

início do ano. FELIZ DIA DA CRIANÇA PARA VOCÊS! 

 

3. Desenvolvimento do Projeto: “Uma viagem imaginária” (Final)   

    Quando Lucas chegou em casa, foi logo contando aos seus pais a grande aventura que tiveram viajando 

pelas regiões do Brasil. Não parava mais de falar, de tão emocionado estava!  Na tribo também, Cauã fez a 

mesma coisa e principalmente os indiozinhos se surpreenderam com tudo o que ele contava. Lucas e Cauã 

continuaram amigos, pois se afeiçoaram muito um com o outro. Nasceu mesmo entre eles uma grande 

amizade e, às vezes até se comunicavam pela Internet, pois na tribo também tinham esse recurso do mundo 

moderno. 



    Ao voltar para sua escola, a professora pediu a Lucas que contasse à classe a sua viagem e, como se 

esperava, os colegas se interessaram muito e disseram que gostariam de conhecer Bimbo, o copiloto que foi 

o grande organizador dessa grande aventura. Então a professora levou esse interesse para a diretora e 

resolveram convidar Bimbo para visitar a escola e dar uma palestra para os alunos. Bimbo aceitou o convite 

e, no dia marcado, todas as classes se reuniram no auditório para ouvir o que Bimbo ia falar. A diretora 

pediu que os alunos se preparassem para receber essa visita tão importante de maneira educada e 

interessada.  O pai de Lucas preparou-lhe ainda uma surpresa: mandou buscar Cauã na tribo para participar 

também! Imaginem a alegria de Lucas, ao ver o amigo, abraçá-lo e apresentá-lo aos colegas e à professora! 

    No dia e hora marcados, as classes já estavam no auditório quando Bimbo chegou. Então os alunos 

respeitosamente se levantaram e o receberam com uma grande salva de palmas. A diretora fez a 

apresentação do visitante, agradecendo por aceitar o convite e pedindo que ele contasse à plateia a aventura 

maravilhosa que tiveram. 

    Bimbo mostrou muitas fotografias que tirou e foi contando sobre cada um dos biomas brasileiros e, 

usando um grande mapa, foi falando sobre cada região:- sua localização, seu tamanho, seu clima, sua 

vegetação, sua flora, sua fauna e sobre as pessoas que habitavam esse lugar e seus costumes. Usando os 

recursos de um computador, ia projetando numa tela aspectos de cada lugar, mostrando as diferenças entre 

uma região e outra. Ao final da palestra, Bimbo fez questão de ressaltar os perigos que cercam essas regiões 

e da necessidade de se fazer, em todo o país, uma grande campanha para evitar que a natureza continuasse a 

ser ameaçada. E foi dizendo:- 

 

    “O bioma AMAZÔNIA é riquíssimo em águas e tem uma floresta extraordinária, que é 

considerada o PULMÃO DO MUNDO. No entanto, vem sofrendo muito com o desmatamento o que 

representa um grande risco para o futuro do planeta. 

    No CERRADO, a exploração dos solos e das águas pelos grandes negócios ligados à agricultura 

afasta da terra os povos tradicionais que a defendem e contribui também para o desmatamento. 

    A CAATINGA ainda é vista por muitos como um lugar seco e pobre, porém hoje, já se percebe que 

existem possibilidades nesse bioma, na utilização de recursos como o sol e o vento para a produção de 

energia limpa. 

    O PANTANAL é uma das áreas mais importantes para aves aquáticas e espécies migratórias (que 

mudam de lugar conforme a época do ano); para elas a região serve de abrigo e fonte de alimentação e 

reprodução. Embora seja o mais preservado dos biomas do Brasil, vem sofrendo com a expansão da 

agricultura e pecuária que traz o envenenamento dos rios, o desmatamento, as queimadas. 

   O  PAMPA é o palco principal da cultura gaúcha, com suas comidas, suas danças, seus costumes que 

são riquezas que precisam permanecer mesmo frente ao pouco espaço na mídia brasileira. 

Infelizmente, os jornais, revistas, TV, etc. dizem muito pouco sobre essa região. 

    A MATA ATLÂNTICA, onde estamos, é o bioma que tem a maior área urbana, pois é onde estão 

muitas cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Porto Alegre, todas com 

imensos problemas ligados ao saneamento básico, como abastecimento de água, coleta e tratamento de 

esgotos, tratamento do lixo, manejo de resíduos sólidos, existência de favelas, etc. Imaginem só:- 

existem 633 espécies de animais ameaçados de extinção no Brasil e desses, 383 estão no bioma Mata 

Atlântica”.   

 

    Enquanto falava, Bimbo mostrava os vídeos e as fotos que tinha trazido e permitia que os alunos fizessem 

perguntas quando queriam entender melhor. Mas uma coisa que os interessava bastante era sobre a presença 

de indígenas nessas regiões. Então, foi o próprio Lucas que perguntou:- 

    - Nessas regiões existem ainda muitos povos indígenas, Bimbo?  E Bimbo continuou:- 

 

    “Quando os portugueses chegaram ao Brasil não encontraram uma terra desabitada. Muitas nações 

indígenas habitavam nossa terra naquela época chamada de PINDORAMA. Foram muitos os que 

morreram, mas os que sobreviveram ainda hoje enfrentam problemas na defesa de seus territórios e 

de seus direitos. Em cada um dos seis biomas encontramos uma população que tem profunda relação 

de vida com a terra e possui uma rica cultura que se expressa em danças, cantos, produção de 

artesanato, fabricação de utensílios e objetos de arte, confecção de comidas saborosas e nutritivas. 

    Aos indígenas dos tempos antigos foram se juntando os negros vindos da África e brancos europeus 

que foram constituindo o nosso povo brasileiro. São os povos mais antigos e tradicionais os que lutam 



pela preservação dos biomas, pois sabem conviver com a terra e aprenderam como preservar a 

natureza.” 

 

    Então, Lucas novamente levantou uma questão:- 

    - Hoje se fala muito em campanhas para preservar o meio ambiente. Mas, como nós, que ainda somos 

crianças, podemos colaborar com essa campanha? Bimbo explicou:- 

 

    “São muitas as ações que podemos praticar para salvar a natureza; mas, a mais eficiente é a 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL, quer dizer, a importância de sabermos como devemos agir para sermos 

seus GUARDIÕES, isto é, parceiros de Deus, a fim de preservar o nosso planeta. Para isso, 

precisamos saber algumas coisas como: 

    1º) Lançar produtos químicos industriais nos rios é crime ambiental que afeta os peixes, as plantas e 

toda a população que utiliza aquela água. Muitos desses produtos prejudicam a saúde das pessoas. 

    2º) Lugar de lixo é no lixo. Assim, não se deve jogar lixo nas ruas, nem em terrenos baldios, 

abandonados. Além de sujar a cidade, ele atrai animais e insetos que podem provocar doenças. E, 

quando chove, ele é ainda arrastado para os rios, poluindo suas áreas. 

    3ª) O desmatamento empobrece o solo, leva ao aparecimento de erosões ( fendas, buracos ) e 

contribui bastante para o aumento da temperatura do planeta. É por isso que, além de nós brasileiros, 

muitos países também estão preocupados com o que está acontecendo com a nossa Amazônia, pois ela 

contribui para o clima em todo o mundo. As matas são nossas amigas e purificam o ar que 

respiramos. 

    4º) Há alguns produtos chamados agrotóxicos que os agricultores usam e que provocam a 

contaminação química dos águas. Eles devem usar somente aqueles que não prejudicam a nossa 

saúde. 

    5°) As queimadas ameaçam a fauna e a flora silvestres, causam prejuízos à fertilidade do solo e 

provocam erosões. 

    6°) Não devemos usar foguetes e fogos  de artifício. Além de afugentar os animais, eles ainda podem 

provocar incêndios. Soltar balões também pode provocar a mesma coisa. 

    7°) O barulho em excesso em festas com música muito alta acarreta a POLUIÇÃO SONORA, que 

afeta tanto as pessoas como os animais.” 

 

    Dessa vez, então, foi um aluno das classes mais adiantadas que falou- 

    - Mas, muitas dessas coisas não dependem diretamente de nós que ainda somos jovens. Como podemos 

ajudar, então?   Bimbo continuou:- 

 

    “Em primeiro lugar, o mais importante é vocês fazerem o que estão fazendo: aprender sobre tudo 

isso, conhecer a realidade de nosso país e praticar as ações que dependem de vocês, como por exemplo, 

cuidar direito do lixo, conservar a limpeza do lugar onde estão, economizar água e energia elétrica, 

tudo isso vocês já podem fazer. Por outro lado, é muito importante também contar essas coisas às 

outras pessoas com quem convivemos, transmitindo esses conhecimentos a elas. Apoiar e participar 

das CAMPANHAS EDUCATIVAS que são feitas pelos órgãos públicos é sempre uma maneira de dar 

a nossa contribuição, de fazer a nossa parte”.  

 

    O indiozinho Cauã por sua vez, também deu a sua opinião: 

    - Sr. Bimbo, lá na escola de nossa tribo nossa professora nos contou uma historinha muito interessante 

que completa tudo isso que o senhor falou. Posso contá-la a esses novos amigos? 

    - Claro, Cauã, fique à vontade para falar! E Cauã, sem se envergonhar, contou com toda simplicidade:- 

 

    Conta-se que certa vez houve um grande incêndio na floresta e os animais ficaram todos 

alvoroçados, querendo fugir, ou se esconder em suas tocas. Enquanto isso, um papagaio ia e vinha, 

várias vezes até o rio, molhava suas penas e  voltava rápido batendo suas asas sobre as chamas, para 

apagá-las. Foi quando alguns bichos gritaram:- 

    - Oh, Papagaio!  Você está ficando louco? De nada adianta isso que está fazendo, a mata está se 

acabando! Vamos fugir daqui!  E o papagaio valente, respondeu:- 

    - PELO MENOS, EU ESTOU FAZENDO A MINHA PARTE! 



 

    Bimbo ficou emocionado com o que Cauã contou e, principalmente com a desenvoltura do indiozinho 

diante daquela plateia. Fez questão de abraçá-lo e agradecer pela maneira como ajudou a completar o 

assunto.  

    Mas Bimbo quis ainda terminar sua fala citando a atuação do nosso Papa Francisco que tem se mostrado 

um verdadeiro líder, um lutador na defesa da paz, da natureza, dos povos e do bem comum. Assim, ainda 

continuou mais um pouco:- 

         

    “– O papa Francisco escreveu uma carta chamada Laudato Si que fala sobre a necessidade de nos 

educarmos para cuidar e preservar o meio ambiente. E ele nos dá uma relação de coisas muito simples 

que podemos fazer no dia a dia e que podem influir bastante no cuidado com o meio ambiente. Vamos 

fazer uma lista delas. Vejam como são coisas fáceis e que valem para o resto de nossas vidas. Vocês 

também podem me ajudar com essa lista!”  

 

     Então, num grande cartaz, Bimbo foi fazendo com os alunos a relação que se segue:- 

 

RELAÇÃO DO PAPA FRANCISCO PARA PRESERVAR O MEIO AMBIENTE 

 

           # Evitar o uso de plástico e papel 

           # Reduzir o consumo de água (temos que economizá-la) 

           # Separar o lixo que pode ser reciclado 

           # Cozinhar apenas o alimento que razoavelmente se poderá comer 

           # Tratar com carinho os outros seres vivos (animais e plantas também) 

           # Usar os transportes públicos ou partilhar o mesmo veículo com várias pessoas 

           # Plantar árvores 

           # Apagar as luzes desnecessárias 

           # Ser gentil e agir com cortesia para com os outros 

 

E então, depois dessa lista do Papa Francisco, Bimbo sugeriu que cada classe elaborasse com a professora 

uma outra lista, com outros comportamentos que devemos ter para cumprir a nossa parte como pessoas que 

querem preservar a natureza:  EM CASA – NA CLASSE – NA ESCOLA – NOS LUGARES PUBLICOS – 

 

   Quando Bimbo terminou sua palestra, os alunos e professores aplaudiram em pé e Lucas, em nome de toda 

a escola, juntamente com a diretora agradeceram a Bimbo por ter lhes proporcionado essa oportunidade de 

aprenderem tanta coisa sobre o nosso país. A diretora então assumiu com todas as classes o compromisso de 

iniciar na escola uma GRANDE CAMPANHA EDUCATIVA PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO 

AMBIENTE. 

   E Bimbo, por sua vez, agradeceu o interesse de todos e disse que com essa Campanha já se sentia 

agradecido por ter contribuído para que isso acontecesse. 

     

   Essa escola deu um grande exemplo que deveria ser seguido por outras escolas brasileiras! 

 

3. Sugestões de Atividades 

 

    OBSERVAÇÃO:- O texto, em si, completa o assunto desenvolvido nos meses anteriores quando abordou 

uma viagem imaginária dos meninos pelos biomas brasileiros. A compreensão desse assunto pelos alunos 

depende da atuação do professor com a classe adaptando-o ao nível para o qual leciona, principalmente às 

classes de educação infantil.  Julgamos, todavia que hoje, qualquer criança, desde pequena, já tem alguma 

familiaridade com o mapa do Brasil e com a localização de seu Estado. Lembramos ainda que a mídia, 

principalmente a rede Globo, através do Programa GLOBO NATUREZA, tem mostrado aspectos muito 

interessantes sobre nosso país. É sempre bom alertar os alunos sobre as coisas boas que a TV apresenta e 

incentivá-los a assistir. Como atividades sugerimos:- 

  

    3.1. Hora da Conversa:- Explorar o texto com a classe, deixando que expressem livremente seus 

sentimentos e emoções:- o que acharam da aventura dos meninos – as coisas que viram – as diferenças entre 



as várias regiões do Brasil – como é o nosso bioma, onde fica, o que tem, quais os problemas – como se 

sentiriam se pudessem fazer uma viagem dessa – o que aprenderam com a palestra de Bimbo – como os 

alunos se comportaram – qual o papel da diretora da escola – quais as ações que podemos praticar desde já 

para ser um GUARDIÃO DA NATUREZA – etc. ( essa conversa pode continuar por vários dias, conforme 

o professor quiser ) 

 

    3.2. Atividades de Pesquisa:- 

           a) Identificar as plantas, os frutos e os animais que conhecemos, que existem em nosso bioma. Trazer 

fotos ou plantas, flores, frutos (naturais) para colocar na classe bem arrumados, debaixo de um cartaz: 

“COISAS DO NOSSO BIOMA” . 

           b) Procurar imagens de animais em extinção de cada um dos biomas e trazer para a sala. Os alunos 

podem pesquisar e decidir quais os animais que querem destacar. Como sugestão, propomos:- 

Mico-leão-de-cara-dourada da Mata Atlântica; Arara-azul-grande do Pantanal; Tatu-bola da Caatinga; 

Águia–cinzenta do Pampa; Tamanduá-bandeira do Cerrado; Tartaruga-do-.Amazonas, da Amazônia. 

 

    3.3. Excursão:- Planejar um passeio a um lugar onde seja possível observar as características do bioma da 

nossa região e fazer uma manifestação em defesa de sua preservação. 

 

    3.4. Gesto concreto na escola e/ou comunidade:- Organizar uma PASSEATA na vizinhança da escola, 

ou pelo bairro, levando cartazes em defesa da natureza. Se houver no percurso uma árvore pode-se abraçá-

la, principalmente se for uma árvore antiga Deixar que os alunos sugiram também outras maneiras de ações 

que possam repercutir e motivar outras pessoas a também lutarem por essa causa. 

 

    3.5.  Hora da história:- A menina que desenhava 

            Em uma cidadezinha do interior morava uma menina chamada Isabela. Ela morava com seus 

pais e seu irmãozinho. Isabela adorava desenhar. Vivia desenhando! 

            Sua cidade era muito bonita. Tinha um parque cheio de árvores, pássaros e um lago com 

muitos peixinhos coloridos, Isabela adorava a natureza que havia em sua volta! O céu de lá era de um 

azul tão azul, mas tão azul, que contrastava com aquelas nuvens tão branquinhas... E o ar? O ar dava 

gosto de respirar, de tão puro. 

             Mas, á medida que Isabela crescia, sua cidade também crescia. Só que tinha um problema: a 

cidade dela crescia desordenadamente e, por isso, foi acontecendo uma coisa horrível. De repente, as 

árvores foram desaparecendo e em seus lugares foram surgindo prédios, foram surgindo fábricas, 

lojas e outras coisas mais. 

            Então, Isa começou a ficar muito preocupada, pois aquelas cores de que ela tanto gostava, o 

verde das árvores, o azul do céu, o vermelho das flores, aos poucos foram desaparecendo. Foi aí que 

ela teve uma grande ideia: 

           Antes que aquelas cores deixassem de existir, ela foi desenhando e pintando, que era para não 

esquecer nunca mais de como era linda aquela natureza que um dia existiu ali. 

 

                                            Márcia Hazin – A menina que desenhava – Extraído do Site  

                                            http//sitededicas.uol.com.br/conto_leitor10a.htm 

 

    3.6. Hora da Discussão:- Em grupos, os alunos discutem com seus colegas sobre as ações que fizeram a 

cidade de Isabela mudar e por quem foram praticadas. Apresentar as conclusões à classe. (Os alunos da pré-

escola podem fazer um cartaz sobre o assunto)  

 

    3.7. Hora da Poesia:- JOÃO LAMBÃO     (Arlete de Andrade) 

 

    Era uma vez um menino chamado João. 

    João era bonitinho, mas não tinha educação. 

    Tudo o que João comia, jogava o resto pelo chão. 

  

    João comia um pão, e lá ia o embrulho no chão. 

    João chupava um picolé, e zunia o palito com o pé. 



    Onde o menino brincava, lá a sujeira se instalava. 

 

    Já tinha virado costume aquele jeito do João: 

    De achar muito natural jogar lixo pelo chão. 

 

    Podia ter uma lixeira bem ali, do seu lado, 

    e o menino não percebia que estava sendo mal educado. 

 

    Um dia choveu tanto, tanto, que era água pra todo lado! 

    E João teve que ficar em casa, sem poder sair, ilhado. 

 

   João olhou pela janela e viu um aguaceiro danado 

   que saia arrastando todo o lixo ali jogado. 

 

    João viu pela TV que a cidade estava inundada. 

    Que o lixo estava impedindo a água de ser escoada. 

 

    Depois na escola ouviu a professora explicar: 

    Que o lixo entope bueiros, impede a água de passar. 

    Entendeu que seu lixinho podia não causar enchente, 

    mas que esse, também era o pensamento de muita gente. 

    Resolveu então mudar, faria tudo com capricho. 

    Seria um menino educado: só jogaria lixo no lixo. 

 

OBSERVAÇÃO:- A poesia pode ser lida primeiro pela professora e depois dividida em partes e distribuída 

pelos vários grupos. Cada grupo decora sua parte e no final, a classe apresenta um jogral. 

 

3.8. Lista de procedimentos e/ou compromissos dos GUARDIÕES DA NATUREZA:- Diariamente, 

levantar com a classe uma lista de atitudes que os alunos devem tomar para preservar a natureza “fazendo 

sua parte”. Ex: jogar lixo no lixo – evitar o desperdício de água – cuidar das plantas, etc. Registrar em fichas 

e montar com elas um painel em isopor separando as ações em colunas: O que podemos fazer EM CASA – 

NA ESCOLA – NOS LUGARES PÚBLICOS – 

 

3.9. Motivar a classe para começar uma Campanha Educativa em toda escola: COLEGA! AJUDE A 

MANTER A ESCOLA LIMPA! 

 

4. Atividade de seguimento:- Plantar com os pais uma árvore ou folhagem própria do nosso bioma e  

cuidar dela para que cresça bonita e saudável.    

 

                                                                              BOM TRABALHO PROFESSOR!         

 

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

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIOCESE DE AMPARO- PASTORAL DA EDUCAÇÃO 

“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

 

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

 

Alunos e professores 

 

                  Durante este ano nos empenhamos em oferecer subsídios para que a Campanha da 

Fraternidade/17, voltada para a necessidade da preservação da natureza encontrasse eco em nossas escolas, 

estaremos abordando nesse mês alguns aspectos relacionados ao bioma Pampas, dentro da mesma 

perspectiva de abordagem: a sensibilização dos alunos para cuidar e preservar o ambiente que o cerca, 

preparando-os para o exercício de uma cidadania consciente, que começa, ainda na infância.  

               Agradecemos a sua colaboração e o seu empenho ao assumir conosco esse trabalho, sem os quais 

estaríamos atuando em vão.  Queremos ainda, neste mês em que se comemora o DIA DO PROFESSOR 

homenageá-lo por estar sempre pronto a resgatar o ideal de transformar o mundo e fazer com que as novas 

gerações aprendam a respeitar o ser humano e o planeta em que vivemos. PARABÉNS PROFESSOR 

PELO SEU TRABALHO! 

               

    Texto 1- BIOMA: PAMPA 

 

               O PAMPA é o palco principal da cultura gaúcha, com suas comidas, suas danças, seus costumes 

que são riquezas que precisam permanecer mesmo frente ao pouco espaço na mídia brasileira. Infelizmente, 

os jornais, revistas, TV, etc. dizem muito pouco sobre essa região. 

               O chimarrão, o churrasco, a música de fronteira, são riquezas que permanecem mesmo em tempos 

da indústria cultural. Essa cultura atravessa fronteiras, abrangendo também o território do Uruguai, 

Argentina. O Pampa faz parte da biodiversidade brasileira, que gera também a diversidade étnica e cultural. 

                Localizado no extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, esse bioma é bastante influenciado 

pelo clima subtropical e pela formação do relevo, que é constituído principalmente por planícies. Em virtude 

do clima frio e seco, a vegetação não consegue desenvolver-se, sendo constituída principalmente por 

gramíneas, como capim-barba-de-bode, capim-gordura, capim-mimoso etc. São exemplos de animais que 

vivem nesse bioma o veado, garça, lontras, capivaras e outros. 

                 No século XVIII os negros chegaram ao Rio Grande do Sul trabalhando nas lavouras de trigo e 

estância de criações. A partir do século XX surgiram as fazendas mudando as relações familiares. A mulher 

tem assumido o papel na conservação do Pampa: responsáveis pelas lidas domésticas, alimentação da 

família e cuidado com os filhos. Atualmente muitas mulheres rurais nos Pampas são responsáveis: pela 

economia doméstica, cooperativas, pecuária, artesanato, preservação dos recursos naturais.   

                    As atividades econômicas desenvolvidas na região do Pampa, ou seja, a agricultura e pecuária, 

marcadas pela expansão das pastagens e dos campos de cultivo, são os principais responsáveis pelo 

desmatamento e degradação desse bioma. 

O resultado é o desaparecimento de espécies nativas, aumento do processo de arenização do solo, bem como 

a invasão de espécies que levam ao desiquilíbrio do ecossistema. 

 

Sugestões de Atividades 

 

1- Exploração do texto: Podemos deixar que os alunos se expressem livremente:  o que entenderam, 

ou seja: clima, vegetação, riquezas, localização, clima, vegetação, atividades econômicas 

desenvolvidas na região, responsáveis pela degradação  e pelo desmatamento desse bioma.             

2-  Elaboração de um quadro síntese na lousa: Fazer um quadro na lousa colocando os aspectos 

acima e solicitar que os alunos façam o mesmo em seu caderno. Ir completando tanto na lousa, 

quanto no caderno, com a participação de todos. 

3- Pesquisa em jornais e revistas, bem como na Internet: Imagens de animais, vegetação, aves, 

danças, culinária, referente ao bioma em estudo. 

4- Mural ou murais: Dependendo da quantidade de imagens trazidas organizar: um mural ou vários, 

como por exemplo, animais e aves, dança e culinária, vegetação. O critério deve ser discutido, 

aprovado e realizado coletivamente. 



5- Jornal falado:- Instituir um momento em que as crianças possam elaborar e relatar uma notícia 

sobre o Bioma pampa, como se fosse um noticiário de TV. 

6-  Poesia:- Organizar com a classe uma poesia que tenha os elementos destacados no quadro sugerido 

acima.  

7-  Reflexão:- Depois do estudo dos biomas, que nos levou a refletir sobre a nossa responsabilidade de 

cuidar de nosso país apresentar à classe dois tipos de gravuras: uma que represente aspectos da 

natureza calma e tranquila (árvores, montanhas, praias, sol nascente e poente, flores, aves, animais, 

etc). A outra deve representar cenas de destruição da natureza  

(queimadas, enchentes, poluição, desmatamento, etc.). Pedir para cada aluno escrever (ou desenhar) 

numa ficha dizendo o que sente ao ver tudo isso. Socializar para a classe, colocar no mural, etc. 

8- Entrevista com um representante da Polícia Florestal – fazer contato com a Guarda Florestal para 

uma entrevista, a fim de conhecer o serviço que presta na preservação das matas e do meio ambiente. 

Planejar com a classe os convites, as perguntas a serem feitas, seu comportamento durante o evento, 

o agradecimento, como alunos bem educados. 

9- Direitos e deveres de todos – Crie duas listas: uma de direitos e outra de deveres que todos 

deveriam em relação ao meio ambiente. 

10- O agir nos Biomas: Tendo como exemplo a imagem abaixo você seria capaz de organizar cinco 

grupos e fazer o mesmo com os outros cinco idiomas estudados: Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, 

Caatinga, Pantanal. Você pode fazer em papel sulfite. Precisa voltar aos biomas estudados para ter 

elementos para realizar o trabalho. 

 

 

 

 

11-  Painel: Fazer um grande painel colocar um título e expor no pátio da escola. 

Atividade de Seguimento: Você poderá levar para casa uma das atividades desenvolvidas em sala de aula 

apresentar a seus pais: uma reflexão, uma complementação, uma sugestão, ou apenas uma leitura explicando 

a atividade. 

Bom trabalho! 

 

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

 

 



DIOCESE DE AMPARO- PASTORAL DA EDUCAÇÃO 

“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

 

ENSINO MÉDIO – OUTUBRO de 2017 

 

TEXTO I – Encosta Fértil  
 

Estamos por encerrar mais uma etapa de nossa vida pois que o presente ano está por se findar. O balanço 
geral de nossas atitudes neste ano está contido no peso e na base de nossa consciência. O jovem tem 
pressa de viver e, talvez, não tenha tido pequenos espaços de tempo para se perguntar: O que eu poderia 
ter feito a mais por minha vida e não fiz? Poderia ter produzido mais atitudes positivas no meu caminhar 
comigo mesmo, com minha família, com meus amigos e, entretanto, me deixei levar por coisas 
vazias?  Onde posso encontrar bons frutos em minha vida? Todos esses questionamentos e tantos outros 
podemos fazer quando realmente pensamos em nossa vida, que é um dom, um presente gratuito que 
recebemos do Criador ainda no ventre de nossas mães. Sempre há tempo de se retomar o caminho não 
selvagem da vida através de pequenas atitudes: pedir perdão a alguém que havemos ofendido, cultivar a 
nossa vinha ( vida ) para que não  produza uvas amargas, que nos levam à decepção, à tristeza, à discórdia, 
etc;  por que não converter as realidades terrenas ( os estudos, a família, as preocupações, as infidelidades 
que, por vezes, surgem em nosso dia a dia ) em frutos de pequenas alegrias, de amizade, de obediência? 
Acreditamos que este balanço de nosso viver neste final de ano nos proporcione paz e bem para 
terminarmos mais esta etapa com a consciência leve, de dever cumprido.  
  

TEXTO II - Para Refletir  
 

A vida de todo homem um dia terá fim, mas um fim no qual deverá defrontar-se e enfrentar-se com o 
exame de sua vida. Todos desejamos sair aprovados desse exame.  
Para garantir-nos a “aprovação”, não nos esqueçamos de que no exame de nossa vida o homem não será 
examinado tanto pelos trabalhos que tenha realizado, quanto pelos motivos que tenha tido nas coisas que 
tiver executado.  
Para nós nos serão creditados mais os esforços que os resultados, pois estes nem sempre respondem à 
generosidade daqueles. Sempre são mais olhados, analisados nosso coração, nossas atitudes no decorrer 
dos dias de nossa vida do que nossas mãos, nosso trabalho, por vezes infrutífero. No final, se o coração 
estiver limpo, será impossível que as mãos não atuem limpamente.  
  
 ATIVIDADES SUGERIDAS   

1. Vivemos em um mundo dominado pela tecnologia, pelo celular e por uma rotina que não nos dá 
trégua. Dessa forma, 2017 está por se despedir. Então, que balanço geral você, que é jovem, faz de sua 
vida em todos os aspectos; pessoal, familiar, amigos, estudos?  

  
2. Poderia você, fazer um quadro em que figurem suas atitudes positivas e as negativas processadas 
durante este ano? Acreditamos que seja um espaço de tempo produtivo frente a tantas situações 
diárias que não nos são tão benfazejas.  

  
3. Você acredita que será aprovado no exame da vida ou lhe falta algo a ser feito?  

  
4. A vida terrena, por certo, tem um fim. Ora, como você colocaria os pontos positivos acerca de mãos 
limpas e coração pronto para dizer: missão bem cumprida?  

  
5. Vivemos em um momento de crise em vários pontos da vida moderna. Qual seria sua parte para 
ajudar a vencer essa crise, principalmente a crise moral, de falta de sentido em nossa vida?  

  
Nós, membros da Pastoral da Educação, lhes desejamos um bom trabalho com paz e amor!  


