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Na escola do menino havia algo diferente:
as brincadeiras, as conversas, algo que aquecia o coração da gente...

e as crianças já haviam percebido que no lugar de falar e falar,
a professora da turminha preferia escutar.

Certo dia, a professora perguntou sobre um lugar. 
Era preciso parar, sossegar o pensamento e relaxar.

Só aí seria possível escolher, e depois falar
de um lugar onde você gostaria de estar.

Os colegas falaram de grandes cidades do mundo e de outras no Brasil,
de shopping, de cinema,  da sorveteria,  da praia e da fazenda do tio.

Mas na vez do menino, ele disse, numa simplicidade sem igual:
- o melhor lugar do mundo é o meu quintal! 

- O quintal? Os colegas perguntaram sem entender.
E a professora, com olhar curioso, certamente queria saber.

O jeito foi explicar o que fazia do quintal,
um lugar tão especial. 

(Meu quintal - Ana Neila Torquato)

Apresentação
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A Subsecretaria de Educação Básica, 
por meio da Coordenação de Polí-
ticas Educacionais e da Diretoria de 
Educação Infantil (DIINF), apresenta 

o Guia da V Plenarinha da Educação Infantil que tem 
por tema “A criança na natureza: por um crescimento 
sustentável”.

Se, assim como a professora e os colegas do me-
nino no trecho do poema Meu quintal, você tam-
bém está curioso para conhecer esse quintal, sinta-se 
convidado a passear por este guia e envolver-se com 
questões relacionadas à importância da relação das 
crianças com a natureza e como ajudá-las a redesco-
brir esse caminho. 

A questão ambiental está em evidência por uma 
razão simples: necessidade de sobrevivência. Quan-
to mais cedo o tema for abordado com as crianças, 
maiores as chances de despertar a consciência pela 
preservação. Por isso, a educação para uma vida sus-
tentável deve começar já na Educação Infantil.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Edu-
cação Infantil (Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 
2009), documento de princípios, fundamentos e pro-
cedimentos do trabalho nas escolas para as crianças 
pequenas, orientam que, por meio dos brinquedos e 
brincadeiras, as práticas pedagógicas “incentivem a 
curiosidade, a exploração, o encantamento, o questio-
namento, a indagação e o conhecimento das crianças 
em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à na-
tureza” (Art.9, VIII) e também “promovam a intera-
ção, o cuidado, a preservação e o conhecimento da 
biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, 
assim como o não desperdício dos recursos naturais” 
(Art.9, X).

O termo Sustentabilidade significa a maneira de 
organizar a sociedade e as pessoas de forma que suas 
necessidades sejam supridas sem prejuízos ao meio 
ambiente e as outras espécies de seres vivos, garantin-
do o futuro das próximas gerações. Para tanto, é pre-
ciso ter boa vontade, organização e deixar de pensar 
individualmente para pensarmos no coletivo.

Para que o termo Sustentabilidade tenha um sig-

nificado para a criança é preciso que ela se reconheça 
como natureza e se sinta parte integrante, aprenden-
do a cuidar e preservar por meio de ações e atitudes. 
As crianças são a natureza tornando-se humana. É 
importante que elas tenham o direito à convivência 
com os outros seres vivos com os quais  sentem gran-
de proximidade. As vivências com a natureza devem, 
nesse sentido, conservar o vínculo que as crianças já 
têm, preservando, assim, sua essência. Afinal, o de-
sejo de conviver com outros seres vivos toca tanto as 
crianças que vivem na cidade como as que vivem no 
campo.

Isto posto, a proposta da V Plenarinha visa apro-
ximar a criança da natureza com o intuito de desper-
tar o interesse de conhecer, usufruir, cuidar e con-
servá-la a partir de atividades, interações e vivências 
que estimulem o desenvolvimento da sensibilidade 
e a construção de uma relação de reciprocidade da 
criança com a natureza, compreendendo o quanto ela 
é necessária. 

O Guia da V Plenarinha está organizado de 
modo a esclarecer quais são os objetivos da proposta 
temática de 2017 e a justificativa do tema eleito, bem 
como sugestões de atividades, leituras e vídeos. 

Esta publicação visa suscitar discussões e refle-
xões nas Coordenações Pedagógicas, bem como sub-
sidiar os professores para desenvolverem as atividades 
com as crianças, de forma a contribuir para uma nova 
realidade sócio-ambiental, primando pela sustentabi-
lidade do nosso planeta.

Desejamos a todos um bom trabalho!

A criança na natureza:
por um crescimento sustentável 
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No meu quintal há um encanto sem fim, 
um universo inteiro pertinho de mim. 

Meu pai já quis cimentar, mas desistiu de fato
quando me viu ensinando a mamãe a caminhar sem usar sapato 

(Torquato, 2017).
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Justificativa
do tema para 2017

A temática sustentabilidade é fruto das 
sugestões das Unidades Escolares de 
Educação Infantil públicas e parceiras 
da Secretaria de Educação do Distrito 

Federal (SEEDF), colhidas por meio do instrumento 
de avaliação da IV Plenarinha realizada em 2016.

 A V Plenarinha propõe como tema “A criança na 
natureza: por um crescimento sustentável” e tem por 
objetivo aproximar o contato das crianças da Educa-
ção Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
com a natureza, o interesse do cuidado consciente, a 
preservação e o conhecimento da biodiversidade e da 
sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não 
desperdício dos recursos naturais. Tornar a ideia de 
Sustentabilidade atrativa é fundamental para que as 
crianças se interessem e passem a descobrir uma nova 

maneira de ver o mundo. 

Para tanto, faz-se necessário superar limites e 
conquistar os espaços que estão para além dos mu-
ros escolares, pois tanto as salas de atividades como 
os demais lugares (quintais, áreas verdes, parques, 
jardins, plantações, riachos e outros) são propícios às 
aprendizagens. Também constituem-se como espaços 
de brincar livremente e relaxar, podendo ser explo-
rados como ambiente de ouvir histórias, desenhar 
e pintar, explorar, investigar, ou seja, são espaços de 
aprendizagem em que se trabalha uma diversidade de 
conhecimentos.

Assim, o envolvimento e mobilização da comu-
nidade escolar é fundamental nesse processo, que ob-
jetiva a formação de cidadãos conscientes da necessi-
dade da natureza para crescerem saudáveis. 
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Com o tema “A criança na natureza: por um crescimento sustentável”, 
a V Plenarinha se esforça para que a ideia de Sustentabilidade seja atrativa 
para as crianças e essas passem a descobrir uma nova maneira de ver e 
interagir com o mundo. Logo, o objetivo geral do projeto é de propiciar às 
crianças da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental expe-
riências com a natureza, o interesse do cuidado consciente, a preservação e 
o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, 
assim como o não desperdício dos recursos naturais. 

Já os objetivos específicos podem ser elencados da seguinte maneira:

• Dar visibilidade à primeira etapa da Educação Básica;

• Efetivar a participação infantil nos projetos desenvolvidos pelas 
unidades escolares;

• Criar oportunidade para os estudantes conhecerem o ambiente 
que vivem e se sentirem parte integrante desse;

• Promover o cuidado consciente, a preservação e o conhecimento 
da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra;

• Introduzir temas pertinentes e atuais, como a escassez de recursos 
naturais;

• Estimular uma aprendizagem mais ativa e exploratória;

• Promover o desenvolvimento integral por meio de brincadeiras 
ao ar livre.

Objetivo
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No meu quintal há bichos pequenos que ocupam todos os lugares e enchem o lugar de alegria.
São besouros, grilos, lagartixas... que apesar de diferentes, vivem em harmonia.

Acho que os seres humanos, devemos aprender desde a infância.
Aprender que para a natureza todos os seres têm a mesma importância 

(Torquato, 2017).
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Histórico

Em 2014, a II Plenarinha 
da Educação Infantil foi desen-
volvida a partir das temáticas 
descritas no Plano Distrital pela 
Primeira Infância – PDPI, que 
marcou a construção coletiva 
de uma política pública interse-
torial, entre instâncias do poder 
público e sociedade civil, desti-
nada a garantir os direitos das 
crianças na primeira infância, 
assim como a consolidação e a 
implementação de uma políti-
ca específica que materializasse 
melhores condições de desen-
volvimento desses sujeitos.

Em 2016, a IV Plenarinha teve como temática: A Cidade e o Campo que as 
Crianças Querem. As crianças exerceram seu papel de cidadãos ativos, participa-
tivos e conhecedores dos seus direitos e deveres por meio de rodas de conversa, 
passeios pelos arredores da unidade escolar e da cidade, observação do trajeto de 
casa para escola, fotografias, entrevistas  e conversas com membros da comunidade, 
administradores das Regiões Administrativas e de hospitais, além de deputados.

Dessa forma, as crianças puderam sugerir melhorias para as diversas Regiões 
Administrativas do Distrito Federal e encaminhar as propostas para a Câmara Le-
gislativa do DF. Na atividade culminante  da IV Plenarinha, duas mil crianças, re-
presentantes dos estudantes da primeira etapa da Educação Básica e dos anos ini-
ciais, socializaram suas percepções acerca do que gostam e de possíveis melhorias na 
suas localidades, consolidadas em cartas entregues aos Deputados Distritais.

2014
2013

Em 2013, a I Ple-
narinha da Educação 
Infantil iniciou o mo-
vimento efetivo de in-
cluir a voz das crianças 
a respeito dos tempos, 
espaços e materiais 
que foram inseridos no 
Currículo da Educação 
Básica - Educação In-
fantil.

No ano de 2015 ocorreu a 
III Plenarinha que buscou re-
construir e reestruturar o Proje-
to Político Pedagógico (PPP) das 
unidades escolares com a efetiva 
participação das crianças da pri-
meira Etapa da Educação Básica. 
Dada a importância ao processo 
de organização desse momento de 
construção junto com as crianças, 
a intenção era que a priori estas, 
cidadãs em construção, se cons-
tituíssem um poder coletivo com 
voz ativa no que concerne a seus 
interesses e necessidades. Isso per-
mitiu  que o Projeto Político Peda-
gógico da escola cumprisse seu 
papel de fazer valer o que nele se 
insere.

2015
20

16
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Ele descobriu que adultos podem reaprender coisas que já sabem
Basta olhar diferente para o que já conhecem, do jeitinho que as crianças fazem.

Se reparar direito, a natureza esconde sempre uma surpresa.
E aonde menos se espera encontramos a beleza.

(Torquato, 2017).
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O protagonismo
infantil

As legislações pertinentes, a exemplo 
do Marco Legal da Primeira Infância, 
lembram que obter informações, ex-
primir seu ponto de vista, bem como 

pesquisar para conhecer ideias, são direitos inerentes 
às crianças, pois estas têm opiniões e informações ri-
cas sobre o universo que estão inseridos. Incluí-las 
significa percebê-las como seres dotados de compe-
tência argumentativa e como sujeitos ativos, capazes 
de promover ações que perpetuem resultados signifi-
cativos ao meio ambiente no qual estão inseridas. 

 É preciso esclarecer, 
no entanto, que o protago-
nismo infantil não se limita 
a pensar ações para promo-
ção dos direitos e garantias 
das crianças. É necessário 
escutá-las para dar novos 
significados a partir dos 
seus interesses expressos 
nessa escuta. Borba (2009) 
afirma que a participação de 
diferentes gerações qualifica 
as ações, pois efetiva sua identidade e posição como 
ser social. 

 A primeira etapa da Educação Básica tem na 
unidade escolar lugar privilegiado para fomentar a 
participação das crianças e o exercício pleno da cida-
dania. Nesta perspectiva, a Plenarinha é um dos espa-
ços abertos para que nas escolas as crianças exercitem 
seus fazeres como sujeito da história, da cultura e da 

infância. Isto é confirmados pelos direitos das crian-
çasna sociedade desde o início do processo em 2013.

 Ao aproveitarem a oportunidade de expres-
sarem o que gostariam de aprender (I Plenarinha), 
refletirem sobre seus direitos (II Plenarinha), se faze-
rem presentes no PPP da sua escola (III Plenarinha) 
e, extrapolando os muros da escola, falarem o que 
querem para sua cidade e campo (IV Plenarinha), as 
crianças confirmam a importância de serem ouvidas 
e levarem adiante suas reivindicações para a efetiva 

concretização de seus pro-
jetos infantis para desfrutar 
o aqui e o agora, dando evi-
dências para os momentos 
significativos de brincar e 
aprender hoje. 

A inspiração da V Ple-
narinha traz consolidado o 
protagonismo das crianças 
na co-participação neste 
projeto especialmente pen-
sado e realizado por elas e as 

coloca no papel de cidadãs ativas. Incluí-las significa 
percebê-las como seres dotados de competência ar-
gumentativa e como agentes ativos, capazes de pro-
mover ações que perpetuem resultados significativos 

Saiba mais como materializar a escuta infantil 
nos guias das Plenarinhas anteriores e nas sugestões 
de atividades elencadas ao longo de todo texto. 

as crianças, além do direito de serem ouvidas, 
têm coisas importantes a dizer – é preciso, en-
tretanto, que os adultos, em especial, os edu-
cadores desenvolvam capacidade para enten-
dê-las. O compromisso de escutar as crianças e 
consultá-las é fundamental para se pensar, de-
senvolver e praticar o currículo nos ambientes 
pré- escolares”

 (KINNEY, WHARTON, 2009, p.21).
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No meu quintal, se corro ou se me sento,
Se brinco ou se fico parado, sinto o vento.

Ele mexe com meus cabelos, com minha roupa, com minha inspiração...
E de tanto mexer, faz bater mais forte o meu coração.

(Torquato, 2017).
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Natureza
definições e reconexão

A palavra “natureza” provém do latim 
natura, que significa “qualidade es-
sencial, disposição inata, o curso das 
coisas e o próprio universo”.

Segundo Regner (2001), Darwin fornece duas 
definições de natureza no cap. VI, intitulado: Seleção 
natural; ou a sobrevivência do mais apto.

 Definição I: é difícil evitar personificar a 
palavra natureza; mas por natureza entendo apenas a 
ação conjunta e o produto de muitas leis naturais; e 
por leis, a seqüência de eventos tal como asseverada 
por nós (Darwin, 1875, p. 63). 

 Definição II: “Natureza, se me for permitido 
personificar a natural preservação ou sobrevivência 
do mais apto, não se importa nada com as 
aparências, a menos que sejam úteis a qualquer ser. 
Ela pode agir sobre cada órgão interno, sobre cada 
sombra de diferença constitucional, sobre a inteira 
maquinaria da vida. O homem seleciona apenas 
para seu próprio bem; a natureza, apenas para o bem 
do ser de que cuida.” 

A palavra “Natureza” oferece diversas acepções 
para o seu significado, como por exemplo, em seu 
sentido mais amplo, é equivalente ao “mundo natural” 
ou “universo físico”. O termo “natureza” faz referência 
aos fenômenos do mundo físico e à vida em geral, não 
incluindo os objetos construídos pelo homem.  

 Dentro dos diversos usos atuais desta pala-
vra, “natureza” pode-se fazer referência ao domínio 
geral de diversos tipos de seres vivos como plantas e 
animais e, em alguns casos, aos processos associados 
com objetos inanimados - a forma em que existem os 
diversos tipos particulares de coisas e suas mudanças 
espontâneas, assim como o tempo atmosférico, a geo-
logia da Terra e a matéria. 

 Quando dizemos que a criança é a natureza se 
tornando humana já estamos olhando para a natureza 
(e para o mundo) de uma outra forma: enxergamos o 
nosso pertencimento ao mundo vivo, buscamos in-
cluir um elo frequentemente esquecido – por ser in-
visível aos olhos – de nossa experiência viva com os 

demais habitantes da Terra. Estamos nos esforçando 
a religar as partes cindidas. Essa reconexão pode se 
dar a todo instante, com pessoas de todas as idades 
(Mendonça, 2017).

Essa reconexão se dá por uma quebra de para-
digma, onde pais, educadores e todos os adultos em 
geral se tornam responsável por desenvolver ações 
sustentáveis e de oportunizar as nossas crianças o 
acesso ao mundo natural.
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É o vento quem faz minha pipa dançar lá no céu,
Que faz girar o cata-vento que fiz usando um graveto e um papel, 

Quem leva meu barco de faz de conta
pelas ondas da poça d'água que me encanta  

(Torquato, 2017).
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Sustentabilidade
ações a serem praticadas no dia a dia

A Comissão Mundial sobre o Meio Am-
biente e Desenvolvimento da Organi-
zação das Nações Unidas, em 1987, 
apresentou a definição de “desenvol-

vimento sustentável”: “Aquilo que atende às necessi-
dades do presente sem comprometer a possibilidade 
das gerações futuras suprirem às suas próprias neces-
sidades”. Esse conceito foi estabelecido no Relatório 
Brundtland, na carta Our Common Future (Nosso 
Futuro Comum). 

 O conceito apresentado no Relatório é impor-
tante e, inclusive, foi considerado por muitos bastan-
te avançado para os pensamentos da época, pelo seu 
foco antropocêntrico, sem considerar os outros seres 
vivos, a biosfera e o contexto global (e universal) do 
qual fazemos parte.

Diante disso, outras definições aparecem, como 
a do escritor Boff (2012, p.), que é mais holística, in-
tegradora, baseada nas conexões entre tudo e todos:

Quando eu falo sobre sustentabilidade com 
as crianças, tento explicar o que é “essa coi-
sa”, dizendo: “sustentabilidade é saber cuidar 
e saber usar, saber usar e saber cuidar, cuidar 
usando, usar cuidando…”

 (Rex, 2014)

Sustentabilidade pra mim é construir sem 
destruir” 

(Rex, 2014)

Sustentabilidade é toda ação destinada a man-
ter as condições energéticas, informacionais, 
físico-químicas que sustentam todos os seres, 
especialmente a Terra viva, a comunidade de 
vida e a vida humana, visando a sua continui-
dade e ainda a atender as necessidades da gera-
ção presente e das futuras de tal forma que o 
capital natural seja mantido e enriquecido em 
sua capacidade de regeneração, reprodução, e 
coevolução.

É comum encontrarmos diferentes definições e 
percepções sobre “sustentabilidade”. Isto se justifica 
por conta das mudanças no mundo e a compreensão 
da sociedade sobre como as coisas funcionam, assim 
as terminologias vão mudando de tempos em tempos. 
O importante é termos  a consciência de desenvolver-
mos “ações sustentáveis” no nosso dia a dia. 

A sustentabilidade represen-
ta um desafio mundial, pois ela 
deve ser economicamente viá-
vel, socialmente justa, cultural-
mente aceita e ecologicamente 
correta.

Para desenvolvermos “ações sustentáveis” e ga-
rantirmos um mundo melhor, é necessário consumir-
mos corretamente, com consciência e sem desperdí-
cios. Isto não significa nos privarmos de uma vida de 
conforto. É possível vivermos em harmonia com o 
planeta, pensando nas consequências dos nossos atos. 
Assim, devemos por em prática os “R” da sustentabi-
lidade.

 No documento "Agenda Ambiental na Admi-
nistração Pública", 2009, o Ministério do Meio Am-
biente, descreveu 5 Rs da Sustentabilidade, são eles:

Repensar

Recusar

ReduzirReutilizar

Reciclar
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5 R's

1. R 2. R
3. R

4. R
5. R

a necessidade de consumo e os 
padrões de produção e descarte 
adotados.

possibilidades de consumo 
desnecessário e produtos que 
gerem impactos ambientais 
significativos.

significa evitar os desperdí-
cios, consumir menos produ-
tos, preferindo aqueles que 
ofereçam menor potencial de 
geração de resíduos e tenham 
maior durabilidade. é uma forma de evitar que vá 

para o lixo aquilo que não é lixo, 
reaproveitando tudo o que esti-
ver em bom estado. É ser criati-
vo, inovador usando um produ-
to de diferentes maneiras.

significa transformar materiais 
usados em matérias primas para 
outros produtos por meio de 
processos industriais ou artesa-
nais.

epensar

ecusar

eduzir

eutilizar

eciclar

Pensando em desenvolver “ações sustentáveis” e em uma reconexão da criança com a natureza, por meio 
da escuta sensível, consideramos que a V Plenarinha da Educação Infantil “A criança na natureza: por um cres-
cimento sustentável” é uma das ferramentas para o desenvolvimento de cidadãos com consciência ambiental 
e respeito a natureza, bem como a materialização de ações sustentáveis, a partir do Currículo da Educação 
Infantil.
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Criança e Natureza
recaminho pela aprendizagem sequencial

É muito importante que as crianças desde 
cedo  aprendam, por meio dos seus pais 
e seus educadores, a respeitar e a valo-
rizar a natureza. Apreciá-la as levará a 

compreender o mundo natural que a rodeia e atuar 
em relação aos sentimentos despertados, contribuin-
do para seu cuidado e preservação.

É necessário que as crianças compreendam que 
a saúde do mundo depende de nós, do que fazemos 
para conservar todo o bem que a natureza nos dá e 
que nos esforcemos pensando nas outras gerações.

Richard Louv, em seu livro “A Última Criança na 
Natureza” (2016), refere-se à natureza como nutriente 
para a criatividade. Nos contextos atuais, a natureza 
é colocada para as crianças de maneira abstrata. Ela 
está presente nas falas dos professores sobre Educa-
ção Ambiental, mas muitas vezes longe das atividades 
práticas da sala de aula, fora do alcance das crianças. 
No entanto, por mais que tenhamos o sentimento de 
estarmos separados da natureza, nós, humanos, faze-
mos parte dela e todos os elementos da natureza es-
tão disponíveis fora e dentro de nós. As crianças não 
devem perceber a natureza como algo distante a ser 
conquistado, porque ela está completamente em nos-
sas vidas. 

Para conseguir que as crianças tenham amor pela 
natureza, o melhor caminho é enriquecer suas vivên-
cias, planejar atividades com o objetivo de ensiná-las 
a amar o meio ambiente, facilitar o contato da criança 
com o campo, montanhas, rios e tudo o que engloba a 
natureza, e dar-lhes a possibilidade de observar, per-
guntar e expressar suas ideias quanto ao tema.

Ambientes naturais são essenciais para um de-
senvolvimento saudável da criança porque eles es-
timulam todos os sentidos e integram a brincadeira 
à aprendizagem. Experiências multissensoriais em 
ambientes naturais ajudam a desenvolver estruturas 
cognitivas, necessárias para o desenvolvimento inte-
lectual. (Moore 2016.)

 A criatividade é uma característica observada 
em qualquer grupo de crianças que brinque ao ar li-
vre. Em escolas que possuem áreas verdes liberadas 
para a brincadeira, as crianças criam novas formas de 
brincar. Estes espaços permitem que elas brinquem 
de faz-de-conta e trazem a sensação de encanto e ma-
ravilha. Essas crianças são mais atentas, conhecem 
seu corpo e fazem melhor uso de suas características, 
além de criar seus próprios jogos (Louv, 2016).

A escola é uma importante aliada no processo 
de integração das crianças à natureza. Os professores 
da Educação Infantil têm tradição de tentar manter 
a natureza mais próxima das crianças, com passeios 
pelas áreas verdes dentro e ao redor da escola e visitas 
a parques. 

Inúmeros estudos demostram como atividades 
em áreas abertas permitem que além da criatividade, 
as crianças sejam mais ativas fisicamente, desenvol-
vam o cuidado consigo e com o outro e  tornando-se 
também mais conscientes em termos de nutrição. Por 
todas essas coisas, precisamos encontrar a ponte que 
nos leve de volta a interação das crianças com a na-
tureza. 

A Terra é o 
nosso planeta 
e cuidar dela 
é nosso dever.
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Ao encontro disso, o professor Joseph Cornell desenvolveu 
uma metodologia chamada “Aprendizado Sequencial”, que orga-
niza as atividades e auxilia o educador para que seu trabalho seja 
mais eficaz dentro do objetivo de buscar uma interação cada vez 
maior com os elementos naturais. As experiências metodológicas 
criadas por Cornel (1997) mostram que além dos conhecimentos 
que buscamos a cerca da natureza  estão as formas de compreen-
der e perceber essa natureza. O autor afirma que a aprendizagem 
das crianças, independente do grupo, lugar e idade, torna-se mais 
produtiva quando segue uma sequência de atividades: 

Estágio 1: Despertar o entusiasmo; 

Estágio 2: Concentrar a atenção; 

Estágio 3: Experiência direta; 

Estágio 4: Compartilhar inspiração.

Estes estágios  fluem naturalmente de um para outro e per-
mitem que sejam criadas inúmeras experiências com a natureza. 
O sistema é bastante flexível, permitindo desenvolver as ativida-
des de acordo com as necessidades da ocasião.

Despertar o Entusiasmo é um estágio bastante ativo. Nele a 
aproximação entre as pessoas é estimulada, criando um ambiente 
de vivacidade e entusiasmo, propício para o aprendizado mais 
sutil e significativo. 

Para as crianças, este estágio permite que elas estruturem 
sua energia durante a atividade. Após atrair sua atenção neste es-
tágio ela estará preparada para um refinamento da percepção em 
atividades mais sutis. Cabe ao educador avaliar o grupo e sentir a 
atividade que será mais adequada para cada experiência. 

O segundo estágio, que Cornell (1997) nomeia como Con-
centrar a Atenção, consiste de jogos que propiciam calma e recep-
tividade para as pessoas que estão se sentindo alegres, descon-
traídas e renovadas após o primeiro estágio. Este estágio é como 
uma ponte entre as brincadeiras mais ativas e os jogos que neces-
sitam de mais atenção e concentração para acontecer.

Experiência direta é como Cornell nomeia o terceiro estágio. 
Neste, ocorram brincadeiras onde os alunos se envolvem com a 
natureza. Uma experiência direta  nos possibilita adentrar intei-
ramente no espírito do mundo natural. O sentimento de perti-
nência, compreensão das relações naturais, sentimentos de amor 
e preocupação pela terra são conseqüências destas atividades, por 
este motivo se fazem tão necessárias. Após estas experiências, a 
mente se torna tranquila e receptiva, sorvida pelo acontecimento. 
O mundo em que vivemos é ampliado.

No quarto estágio Compartilhar inspiração, Cornell faz uso 
de uma frase de Goethe “A alegria compartilhada é alegria dobra-
da”. O último estágio propõe que os participantes compartilhem 
suas experiências. Esta troca aproxima o grupo e reafirma sua 
capacidade de admiração pela natureza.

No contato com 
a natureza a 
criança não só 
encontra-se com 
a criatividade, 
mas também 
com a fantasia, 
liberdade e pri-
vacidade. É um 
lugar distante do 

mundo adulto. 
(Pires, 2011)
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No meu quintal gosto de brincar com os passarinhos
Eles cantam, pulam, comem frutas e colhem gravetos para os ninhos.

Junto deles me ponho a passarinhar, 
mas no lugar de usar asas, é a imaginação, o que me faz voar 

(Torquato, 2017).
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Criança:
natural é brincar

Para a criança, brincar é o natural, é sua 
atividade mais importante e prazero-
sa. Segundo KISHIMOTO (2010), 
é por meio das brincadeiras que as 
crianças exercem o poder de tomar 

decisões,  de expressar sentimentos e valores, de co-
nhecer a si, aos outros e o mundo, de repetir ações 
prazerosas, de partilhar, de expressar sua individuali-
dade e identidade por meio de diferentes linguagens, 
de usar o corpo, os sentidos, os movimentos, de solu-
cionar problemas e de criar. 

A influência do lúdico para o desenvolvimento 
da criança e a aprendizagem do ser humano é tão ex-
pressiva que nos últimos anos tem merecido atenção 
por parte de diferentes esferas da sociedade.  A Decla-
ração dos Direitos da Criança, a Constituição Federal 
do Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,  as-
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil e o Marco Legal da Primeira Infância garanti-
ram, em seus textos o direito de brincar a toda crian-
ça.

Para a criança não é preciso marcar momento, 
local ou ter um motivo para brincar. Assim, brincar 
faz parte da essência da infância. É estar livre para to-
mar as decisões sobre os objetos, os movimentos, os 
lugares e é fundamental na constituição de um sujeito 
mais criativo, atento e capaz de avaliar melhor os ris-
cos.

Ao pensar o projeto da V Plenarinha como um 
convite a propiciar, de alguma forma, uma maior li-
gação das crianças com a natureza, é preciso descons-
truir a ideia de que os pequenos devem ser sempre 
direcionados pelos adultos. Por meio da brincadeira, 
elas podem ser mediadas por outras crianças e pela 
própria natureza.

A brincadeira funciona, neste caso, como o pon-
to de partida para a convivência, para a integração 
com a paisagem da qual ela faz parte e para chamar 
a atenção acerca da importância de ser sustentável e 
do quanto isso pode ser interessante para a sua vida e 
para a vida do planeta. 

É preciso enfatizar que deixar as crianças livres 
para descobertas não dispensa uma supervisão cui-
dadosa por parte dos educadores e responsáveis. De 
longe ou de perto, é importante atentar para aspectos 
ligados à segurança.

Deixar que as crianças brinquem ao ar livre com 
o que a natureza oferece como estímulo tem efeitos 
positivos de liberdade, criatividade, desenvolvimento 
físico (ossos e tendões, estímulo sensorial, habilida-
de motora), imaginação, capacidade de observação, 
interações sociais e relaxamento. À essa relação da 
criança com a natureza, sem intermediações diretas 
chamamos de brincadeira.

Para as atividades pedagógicas e recreativas tam-
bém intermediadas pelo professor, é imprescindível 
conhecer o ambiente e suas possibilidades de explo-
ração e as crianças envolvidas no processo. 
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Em uma visão de senso comum afirma-se que as 
crianças que vivem no Campo experienciam mais fa-
cilmente vivências ligadas ao que é natural: o convívio 
com plantas e animais, o uso de objetos capturados 
e ou criados no próprio meio-ambiente, as cantigas, 
brincadeiras e até o conhecimento passado oralmente 
pelo coletivo da comunidade em que estão inseridas 
faz com que essas crianças sintam-se parte da nature-
za, pois ela está presente em tudo ou quase tudo o que 
as rodeia. A partir desta colocação outras questões 
podem ser colocadas:

Por outro lado, imagina-se que meninos e meni-
nas dos centros urbanos têm mais dificuldade de estar 
próximo à natureza. A indisponibilidade das famílias, 
a estrutura dos bairros ou a falta dela, a violência 
urbana, o desinteresse pelo tema, a falta de conheci-
mento, fazem com que, segundo dados IBGE (2016), 
as crianças das grandes cidades passem até 90% do 
tempo em lugares fechados e, consequentemente, pri-
vadas da convivência com a natureza e com a própria 
comunidade. Diante destas afirmações é possível re-
fletir:

Pensando nestas duas realidades de tantas outras 
possíveis, a V Plenarinha propõe uma prática peda-
gógica de valorização das vivências ligadas a natureza 
rotineiramente, já vividas pelos meninos e meninas 
e que, de uma maneira lúdica e cheia de significado, 
estimule novas experiências. 

De maneira simples, a intenção é viabilizar o 
caminho das crianças de volta para a natureza, por 
meio de atividades focadas ao que faz bem, tanto em 
termos de saúde como na construção de uma infância 
prazerosa e feliz.

Assim, além do convite à liberdade de brincar 
livremente em ambientes naturais, seguem algumas 
sugestões de atividades que podem ser realizadas por 
crianças e  professores. Tais sugestões se estendem  à 
toda comunidade escolar, uma vez que as questões 

• Toda a criança que vive no meio rural apro-
veita a natureza que a cerca?

• Até que ponto o uso da tecnologia influen-
cia negativamente a rotina das crianças que 
vivem no campo, afastando-as das ativida-
des próprias do lugar e idade?

• O que as crianças do campo poderiam en-
sinar sobre natureza às crianças da cidade?

• Na cidade há lugares próprios para ativida-
des ligadas à uma maior convivência com 
a natureza?

• O que pais/responsáveis e professores po-
dem fazer para ajudar as crianças da cida-
de a conviverem de forma mais harmônica 
com a natureza?

• As crianças também podem ajudar seus 
pais e comunidade a olharem a natureza 
de forma mais próxima e amistosa? Como?

• As crianças da cidade conseguiriam en-
contrar elementos naturais interessantes 
e diferentes que pudessem compartilhar 
com as crianças do campo?
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ligadas à natureza são 
interesse de todos e o 
envolvimento das famí-
lias pode tornar o proje-
to da V Plenarinha algo 
que perpasse os muros 
da escola e abrace a co-
munidade, na realização 
do sonho de um lugar 
melhor para se ensinar, 
aprender e com-viver.

Questões para lembrar:

 

• O Projeto Plenarinha visa promover dentro do espaço edu-
cativo o protagonismo infantil. Assim, acredite no potencial 
das crianças, elas são capazes de desenvolver as atividades.

• as crianças já possuem conhecimentos sobre sustentabilida-
de, sobre a natureza. O desafio está em como você irá pro-
porcionar as atividades para que esse conhecimento seja ex-
plicitado.

• Os espaços escolares decorados e ocupados pelas produções 
das crianças valorizam o protagonismo infantil. Assim, pre-
fira ocupar os espaços da unidade escolar com as produções 
das crianças e não com decorações prontas de EVA ou ou-
tros materiais produzidos pelos professores.

• A criança se sente capaz quando os adultos demonstram isso 
por meio de ações. 
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Sugestões
de atividades

As sugestões que se seguem são algumam propostas suscitadas a partir das linguagens e ob-
jetivos explicitados no Currículo de Educação Infantil do Distrito Federal. A intenção de 
disponibilizá-las neste Guia e ajudar você, professor, a materializar a proposta temática da 
Plenarinha. Somos sabedores que a criatividade dos docentes permitem que as propostas 
aqui elencadas ganhem vida e outras proporções. Sabemos também que muitas delas já po-

dem estar sendo realizadas no contexto escolar. Por isso, sintam-se a vontade com elas. 

Currículo da Ed. Infan-
til, 2014, p. 114.

Conhecimento das di-
versas manifestações 
culturais seu grupo e 
de origem e de outros 
grupos, demonstran-
do atitudes de inte-
resse, de respeito e 
de participação valo-
rizando a diversidade.

Ao pensar em uma atividade que possa contribuir para que crianças e adultos 
aprendam juntos o sentido da cooperação e diferentes modos de negociação, 
Léa Tiriba (2010) propõe oficinas de produção e/ou conserto de brinquedos, 
feiras de troca de objetos, livros, revistas, brinquedos. Segundo a autora, estas 
atividades, além de significarem uma contribuição para a redução de con-
sumo, contribuirão para que crianças e adultos aprendam a cooperação, o 
sentido do coletivo, modos de negociação que não estão relacionados ao valor 
monetário dos objetos, mas aos seus significados afetivos. Assim, ao invés de 
servir para normatizar e reproduzir a distância entre as pessoas, essas experi-
ências ajudam a inventar novos espaços de pertencimento, de reconhecimen-
to de necessidades e desejos, de explicitação da diversidade de suas culturas. 

Oficinas e feira de troca

Currículo da Ed. Infantil, 
2014, p. 147 e 148.

Conhecimento e valori-
zação das diversas paisa-
gens;   

Ampliação do conheci-
mento do mundo que a 
cerca, por meio a obser-
vação, exploração.

Solicitar que as crianças observem o céu durante a noite acompa-
nhados por um adulto responsável e em outra oportunidade, reali-
zar com eles, a observação durante o dia. A partir das observações 
elabore questões que capturem os conhecimentos prévios das crian-
ças  sobre os fenômenos da natureza e que estimulem seu senso in-
vestigativo. Dentre vários caminhos possíveis, uma culminância 
pode ser uma exposição de desenhos feitos a partir das observações. 
Observação: Para esta atividade é importante que o professor es-
colha um horário adequado, evitando a exposição das crianças em 
períodos de maior radiação solar e evitando o incômodo de olhar 
diretamente para o sol.

O céu

Currículo da Ed. Infan-
til, 2014, p.  148.

Levantamento de hi-
póteses  a respeito dos 
processos de trans-
formação da natureza 
com discussões sim-
ples que envolvam 
mito e ciência, nas ex-
plicações desses fenô-
menos.

Em roda de conversa, ler histórias infantis sobre a natureza (o sol, os 
planetas, dia e noite) Aproveitar a oportunidade para falar sobre ani-
mais de hábitos noturnos e os profissionais que trabalham enquanto 
todos dormem. Tendo como referência atividades que desenvolvem 
ao longo do dia, a turma pode fazer um cartaz coletivo de modo a 
trabalhar a noção e a organização da sequência temporal. 

Dessas histórias podem surgir interessantes projetos investigativos!
• O que é o sol? 
• O que acontece com as estrelas durante o dia? 
• O que acontece ao sol quando o céu está nublado ou é noite?
• Como seria o nosso planeta sem o sol?

Histórias que levam ao céu
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Currículo da Ed. Infantil, 
2014, p. 114  e  104.

Participação em ativida-
des de relaxamento. 

Reconhecimento das di-
ferentes sensações pro-
porcionadas pelos ógãos 
dos sentidos a fim de 
favorecer o desenvolvi-
mento da memória visu-
al, auditiva, olfativa em 
suas ações.

Proporcionar momentos de relaxamento com as crian-
ças. A ideia é apreciar os sons da natureza (vento, pás-
saros...). Essa atividade pode ser realizada no pátio, no 
jardim, ou, na impossibilidade de um lugar aberto pode 
usar o espaço da própria sala de aula e música com sons 
da natureza ao fundo. Em um segundo momento peça 
que as crianças verbalizem o que ouviram e sentiram 
com a dinâmica.

Relax total

Currículo da Ed. Infantil, 
2014, p. 149.

Desenvolvimento de prá-
ticas de plantio em horta 
ou similares, visando ao 
incentivo da preservação 
ambiental e acompanha-
mento do processo de 
crescimento das plantas; 
observação dos elemen-
tos da natureza (água, 
luz, solo, ar, identifican-
do-os, nomeando-os e 
relacionando-os aos seres 
vivos.

Montar uma horta com as crianças pode ser uma ativi-
dade bastante completa se consideramos que os pequenos 
podem fazer parte de todo o processo, desde a escolha do 
local, dos materiais a serem usados, das mudas e semen-
tes, bem como a participação ativa do plantio, cuidados 
com a horta, colheita e preparação dos alimentos para o 
lanche. É imprescindível que o professor trabalhe com as 
informações sobre o funcionamento da horta e os prazos 
de colheita de cada planta, além de orientar quanto à res-
ponsabilidade individual e coletiva com a horta.

A horta

Currículo da Ed. Infantil, 
2014, p. 150.

Conhecimento dos ele-
mentos (sol, ar, água e 
solo) como produtores de 
fenômenos da natureza, a 
fim de perceber sua in-
fluência na vida humana 
(chuva, seca, frio, calor).

Separar algumas folhas grandes (ex: castanheira ou bana-
neira). Na atividade as crianças têm que passar uma goti-
nha de água, uma a uma, usando as folhas até chegar a um 
balde ou pequena poça d`água.  A sugestão é aproveitar a 
oportunidade e ouvir e conversar com as crianças  sobre 
suas percepções sobre as questões relacionadas à água na 
atualidade, bem como as ideias do que fazer para ajudar a 
cuidar da água em sua casa e cidade.

A gota d'água
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Currículo da Ed. Infantil, 
2014, p. 147 e 150.  

Distinção entre paisagens 
naturais e modificadas (pela 
ação humana ou pela ação 
da natureza); conscientiza-
ção da ação humana na de-
gradação e preservação do 
meio ambiente.

A comparação de paisagens pode ser feita por meio da ob-
servação in loco de dois lugares: dentro ou perto da própria 
escola ou de fotos onde as crianças possam observar a na-
tureza preservada ou degradada. A intenção é que a partir 
da observação das paisagens as crianças possam verbalizar 
sobre as diferenças entre elas, conversem sobre a ação do 
homem  na natureza e o que podem fazer para cuidar me-
lhor dela na escola, em casa, na cidade.

Comparando paisagens

Currículo da Ed. Infantil, 
2014, p. 147; 121 e 122.
Observação e exploração 

da paisagem local; 
Expressão oral de desejos, 

necessidades e opiniões
Participação de conversa 

coletiva, apoiando-se não 
apenas na fala complemen-
tar do adulto, mas também 
em sua memória e em sues 
recursos ecxpressivos.

Junto com as crianças, observar uma flor e conversar com 
as crianças sobre suas características (nome, número de 
pétalas, cor, cheiro, textura). Declamar uma poesia e/ou 
cantar uma música relacionada ao tema flor/rosa/jardim. 
Programar um passeio pela escola em busca de flores. Esse 
pode ser o início de um grande trabalho de revitalização 
de um espaço da escola.

Cheirinho bom

Na rodinha, apresentar uma caixa com variedade de bi-
chos de plástico coloridos. Ao passar a caixa cada criança 
poderá pegar um animal e falar sobre suas características 
(classificação, tamanho, habitat, se corre risco de extinção). 
Aproveitar o momento para trabalhar cores, texturas e a 
importância do respeito pelos animais e ouvir das crianças 
sobre seus bichos favoritos ou seus animais de estimação. 
Dessa conversa pode surgir a visita do animal de uma das 
crianças à escola, um passeio pela área verde em busca de 
animais de jardim, uma visita ao zoológico ou ao parque 
mais próximo.

Amigo bicho

Currículo da Ed. Infantil, 
2014, p. 149.

Identificação dos seres vi-
vos, a partir da observação 
de semelhanças e diferenças 
de suas características, tais 
como aspectos físicos, tipos 
de alimentação, habitat, mo-
dos de locomoção e sua re-
lação com ambiente e outros 
seres vivos. 
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A Plenarinha
e o Ensino Fundamental

Desde 2016, os anos iniciais do Ensino Fundamental foram convidados a desenvolverem a temática da 
Plenarinha. Este ano, a parceria se estende ao 1° ano do Ensino Fundamental. Pensando nas especificidades 
dessa etapa, além de todas as atividades elencadas acima, destacaremos temas relevantes geradores de ativida-
des que podem ser trabalhados com essas crianças.

É importante salientar que algumas atividades buscam despertar em nossas crianças uma consciência 
de respeito, parceria e crescimento sustentável na natureza, tema da V Plenarinha da Educação Infantil, bem 
como a promoção da iniciação cientifica, por meio da observação das interferências do ser humano na paisa-
gem, percebendo e tendo consciência que é parte da natureza e que é possível contribuir e ser responsável pela 
manutenção e equilíbrio do meio ambiente. 

Os estudantes devem observar, cole-
tar e classificar os objetos que serão joga-
dos no lixo, verificar os dias de coleta na 
sua região para construção de uma tabela 
e a destinação do lixo. É importante que 
elas perceberem que o lixo produzido 
nas casas, nas escolas e nas cidades não 
acabam quando são colocados na lixeira, 
despertando a consciência e importância 
de selecionar e descartar corretamente. 
Uma atividade que pode ser desenvolvi-
da é a confecção com material reciclável 
de instrumentos musicais, confecção de 
animais, de brinquedos ou vasos para 
plantação de hortas.

Reciclagem de lixo Diminuir o uso de embalagens 
plásticas e descartáveis 

Aqui podemos tratar as questões de 
poluição dos solos, decomposição 
de materiais, entupimento de vias 
públicas que causam alagamentos 
e geram diversas doenças na popu-
lação, além do seu impacto na vida 
animal. Pesquisar sobre a produção 
de vidros e outros materiais duráveis 
mostrando sua importância na vida 
sustentável do planeta. Incentivar e 
valorizar diariamente as atitudes das 
crianças que não utilizam material 
descartável, tais como, o uso da gar-

rafinha de água.
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Uso consciente da água
 Aqui podemos trabalhar diversas 

atitudes, tais como: utilizar da melhor 
forma a água, evitando o desperdício, 
o descarte de produtos químicos, além 
de incentivar  a economia desse bem 
finito. Aproveite as campanhas exis-
tentes na mídia, construa outras para 
a sala de aula, escola ou comunidade.

A importância das árvores e os 
prejuízos causados pelo desma-
tamento
 A poesia Paraíso, de José Paulo Paes, 
é uma leitura motivadora para tratar 
dessa questão conversar sobre a im-
portância das árvores para nós huma-
nos, para os animais que a utilizam 
como moradia, para produção de  ali-
mentos para os homens, para a pro-
dução de remédios, para fabricação de 
móveis, papel, etc. Podemos trabalhar 
a importância das árvores para a me-
lhoria da qualidade do ar e fazer um 
mapeamento do desmatamento da 
nossa cidade, também pode-se suge-
rir que as crianças adotem ou plantem 
uma árvore.

Qualiade do ar

O ar é um elemento indispensável nas 
nossas vidas, por isso deve-se cons-
cientizar as crianças que a poluição do 
ar pode causas diversas doenças aos 
seres humano e ao ambiente. Den-
tre as doenças geradas pela poluição 
estão a irritação na garganta, nariz e 
olhos, desenvolvimento de problemas 
respiratórios, como a tosse e a asma, 
o agravamento de problemas cardía-
cos ou o desenvolvimento de diversos 
tipos de câncer. Na escala do planeta, 
destacam-se problemas como o efeito 
estufa, a inversão térmica, a chuva áci-
da, causando prejuízo aos ecossiste-
mas. A sugestão é trabalhar a impor-
tância de atitudes como andar mais a 
pé, desligar os aparelhos eletrônicos 
quando sair de casa e economizando 
energia, fazer escolhas de produtos 
produzidos próximo a nossa cidade 
e de empresas com responsabilidade 
ambiental.

Prevenção contra o mosquito 
da Dengue, Zika e Chinkun-
gunha
Esse é outro tema de grande re-
levância para ser tratado com as 
crianças. O ambiente onde vivemos 
deve estar livre de mosquitos e para 
isso nós precisamos fazer nossa 
parte combatendo o mosquito Ae-
des Aegypti. Conscientizar quanto 
aos cuidados que precisamos ter na 
sala de aula, na escola e na comu-
nidade, tais como, não deixar água 
parada, colocar areia nos potinhos 
de plantas, e se necessário, instalar,  
se possível telas de proteção nas ja-
nelas.

No primeiro ano dos anos iniciais é importante que as crianças comecem a realizar tarefas de iniciação 
científica por meio da observação das interferências do ser humano na paisagem, percebendo e tendo cons-
ciência, que é parte da natureza e que é possível contribuir e ser responsável pela manutenção e equilíbrio do 
meio ambiente. Neste sentido, de forma a auxiliar o trabalho com os temas acima, apresentaremos algumas 
sequências didáticas, procedimento de ensino trazido pelo Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa 
(PNAIC), utilizado no Ensino Fundamental.
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Sequência didática: explorando minha escola
• Identificar no espaço escolar que ele-

mentos da natureza existem;
• Reconhecer que o homem altera o 

meio ambiente ao realizar grandes 
construções.

Objetivo

Folha Branca;
Melancia;
Copo descartável.

Material

Inicie sua aula propondo uma caça ao tesouro no 
espaço externo a sala de aula. Esconda em algum lo-
cal  acessível às crianças uma melancia (de preferência 
bem grande). Desafie os alunos a procurarem alguma 
coisa que esteja fora de contexto do ambiente escolar. 
Algo que eles achem estranho para estar naquele lu-
gar. Peça que observem todos os lugares onde estarão 
procurando e suas características. Se no decorrer do 
desafio você observar que eles estão com dificuldades 
de encontrar, dê pistas.

Ao encontrarem a melancia faça um círculo e 
sente com eles em algum espaço fora da sala de aula, 
para que explorem o tesouro e o espaço da escola onde 
eles procuraram. O objetivo dessa conversa é que os 
alunos observem todos os espaços do ambiente esco-
lar e as característica da melancia, que ela é uma fruta 
que nasce de uma planta e que pode ser consumida. 

Aprofundando 
o tema

• Em quais lugares vocês procuraram o tesouro?
• Como eram esses espaços? Tinha árvores? Mu-

ros? Como e chão desses espaços? Quem estava 
lá? Tinha sol? Sentiam algum vento?

• Como vocês imaginam que era esse lugar antes de 
construírem a escola?

• Qual tesouro encontraram? 
• Porque vocês  imaginaram que a melancia seria o 

tesouro quando viram?
• Quais são as características da melancia?
• De onde ela vem? (é provável que respondam que 

vem do mercado então leve a discussão para que 
entendam que antes do mercado ela tem que vir 
de outro lugar.)

• A melancia é uma fruta e de onde vêm as frutas ?
• Como vocês acham que ela nasce? ( Se tiver algum 

aluno que tenha vivência no campo aproveite seu 
conhecimento para que ensine aos demais o que 
já viu e aprendeu em seu convívio familiar)

• Quais outras coisas que comemos vocês acham 
que são plantas?

Perguntas que 
podem 

enriquecer sua 
conversa
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Conduza as discussões de modo que as crianças consigam chegar à conclusão 
de quais espaços da escola são naturais e quais são uma construção feita pelo ho-
mem e que a melancia é uma  planta, que precisam ser cultivadas em hortas ou 
plantações.

Após a exploração deixe a melancia na sala de aula e leve os alunos para uma 
excursão na escola  pedindo que façam o mínimo de barulho possível  para não es-
pantar possíveis visitas de pássaros ou insetos e assim observarem algumas coisas 
que não conseguiram na caçada ao tesouro. Direcione as observações para  quais 
espaços da escola tem algo natural. Se tem árvores, grama, pássaros.  E como elas 
utilizam esse espaço.

De volta a sala de aula entregue uma folha branca dividida ao  meio aos alunos 
e peça que de uma lado da folha desenhem como eles veem a escola a partir das 
observações feitas. Em seguida solicite que desenhem do outro lado da folha como 
eles gostariam que fosse a escola, onde eles acham que deveria ter mais árvores 
flores, grama  e espaços para eles brincarem. Assim que todos acabarem, peça que 
apresentem o que desenharam.

E para finalizar a aula, é hora de se deliciarem com o tesouro encontrado. Corte 
a melancia dentro da sala em algum lugar onde todos eles possam observar. Explo-
re as cores dela e quais as partes comestíveis, entregue um pedaço para cada crian-
ça e junto um copo descartável onde devem colocar todas as sementes que tirarem 
do seu pedaço. O copo deve ser nomeado e esclareça que usarão essas sementes na 
próxima aula. É importante guardar todas as sementes para trabalhos posteriores.

• Apresente vídeos com imagens de ambientes na-
turais e espaços da cidade com construções feitas 
pelo homem.

• Sugira também uma pesquisa em jornais e revis-
tas de imagens com esses diferentes espaços.

Sugestões
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Sequência didática: vamos construir uma horta?
• Construir uma horta;
• Identificar o ciclo de 

vida de uma planta;
• Perceber a importância 

do solo, água, sol, ar e 
nutrientes para a vida 
das plantas;

• Reconhecer que o ho-
mem altera o meio 
ambiente ao realizar 
grandes plantações de 
alimentos.

Objetivo

• Garrafas PET de dois 
litros (vazias e limpas);

• Tesoura;
• Corda de varal;
• Cordoalha, barbante ou 

arame;
• Arruelas (somente para 

quem optar por cordoa-
lhas ou arames);

• Terra e muda de planta.

Material

Inicie entregando a cada um deles o copo com as sementes de melancia separados na aula anterior. Per-
gunte se eles lembram o que tem dentro do copo e como conseguiram aquelas sementes, relembrando assim 
o trabalho feito anteriormente.

A partir dai identifique os conhecimentos prévios dos alunos, questionando quais são as plantas que con-
sumimos, como elas nascem e quais elementos elas precisam para se desenvolverem. É importante valorizar o 
conhecimento dos alunos que tenham convívio do campo e lidam em seu cotidiano com uma horta tornando 
ele um parceiro nessa sequência.   

Em seguida assista  junto com a turma um episódio do desenho “Charlie e Lola” que ilustra de maneira 
divertida alguns cuidados que devemos ter ao plantar uma semente. Disponível https://www.youtube.com/
watch?v=Xt_X9KK8w4Y

Explore o vídeo, perguntando o que eles acham que aconteceria se plantassem um biscoito? Quais cuidados 
devemos ter com as plantas? 

Em seguida explique o que é uma horta e que há vários modelos de horta.  Questione, a partir das obser-
vações que fizeram da escola se eles acham que algum dos espaços observados pode se tornar uma horta tra-
dicional, diretamente no solo ou uma horta suspensa com garrafas pets. Selecione junto com eles um lugar de 
acordo com a realidade da escola, onde acham que poderão construir a horta da turma, lembrando que esse 
espaço deve conter os elementos necessários para a vida de uma planta.  Converse com as crianças sobre as 
sementes que irão plantar. 

Ao montar uma horta na escola, você, terá um laboratório vivo, podendo trabalhar os mais variados temas 
e disciplinas, propiciando um contato dos alunos com a natureza de forma problematizada e contextualizada.

Professor, sementes de feijão e rabanete também são sugestões para iniciar a horta por serem sementes que 
brotam com mais rapidez, pois nesse primeiro momento os alunos ficam bastante ansiosos.

Aprofundando o Tema
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Horta vertical suspensa

Sugerimos a realização de uma horta vertical para um espaço pequeno. Para essa elaboração, a turma pode 
ser dividida em grupos para começarem a construção. Sugerimos que o professor faça os cortes nas garrafas 
para os alunos. É importante que o próprio aluno monte sua pet, pegando na terra na semente e tendo os de-
vidos cuidados com ela dia a dia. Você poderá identificar com nome e foto cada pet.

• Todas as garrafas seguem o mesmo formato 
de corte, como um tipo de janela, onde será 
a abertura que colocaremos a terra, a água e 
o espaço para a planta crescer. A distância 
entre a parte debaixo da garrafa e a abertu-
ra pode ser de “três dedos”; na parte de cima 
pode ser contado um palmo até o corte.

• Em seguida serão realizados dois furos na 
região próxima às aberturas, superior e infe-
rior. O cordão que segura as garrafas passa-
rão por estes espaços. O ideal é que todas te-
nham marcações em distâncias equivalentes, 
para manter a simetria quando forem pendu-
radas na parede. Lembre-se de fazer um furo 
no fundo de todas as garrafas para permitir a 
saída do excesso de água na terra.

• São necessárias arruelas para manterem os 
dois fios que passam pelas extremidades das 
garrafas presos. Quem optar pelo o uso dos 
arames pode colocar as arruelas abaixo das 
garrafas, para servirem como “calço”, afim de 
que não escorreguem (Figura 2 ). O barbante 
e a corda de varal não necessitam desse pro-
cedimento, pois apenas será necessário um 
nó na altura em que a garrafa irá ficar (Figu-
ra 1 ).

com garrafa pets.

Figura 1

Figura 2
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Indo além ...

A partir das sequências didáticas: “ Explorando minha escola” e " Vamos fazer uma 
horta?" É possível desenvolver trabalhos interdisciplinares em:

• Partes das plantas
• Frutas e verduras
• Alimentação saudável 
• Aproveitamento integral dos alimentos
• Bons hábito a mesa
• Preservação do meio ambientes
• Orientações de deslocamento
• Noções de lateralidade, posicionamentos e comparações.

Dialogue com os alunos sobre o que uma planta vai precisar para viver e crescer. Pergunte se ela precisa 
de solo, de água, nutrientes, ar, sol e temperatura adequada. Sistematize as respostas dos alunos no quadro. De-
pois, de acordo com as resposta conduza as explicações, fazendo uma síntese de que para uma semente brotar e 
crescer e para uma plantinha se desenvolver são necessários o solo, água e temperatura favorável para obtenção 
dos nutrientes que são importantes para seu crescimento.

Lembre aos alunos que assim como nós, as plantas também necessitam  de nutrientes para se manterem 
saudáveis. Veja mais detalhes em: <http://www.ecodesenvolvimento.org/dicas-e-guias/guias/2014-1/faca-vo-
ce-mesmo-horta-vertical-com-garrafas-pet#ixzz47pyLyL48>.

Explique que a luz do sol e o ar também são importantes as plantas produzirem o seu alimento. 

Aproveite para explicar que hoje em dia, com os avanços da tecnologia, podemos ter hortaliças produzi-
das por hidroponia, que é uma técnica que não utiliza o solo. As plantas retiram os nutrientes de uma solução 
aquosa.

O acompanhamento do desenvolvimento da horta precisa ser observado a partir de registros,  diálogos, 
reflexões e levantamento de hipóteses que serão confrontadas e sintetizadas no dia a dia, o que enriquecerá o 
aprendizado e o contado dos alunos com a natureza.    

Acompanhe diariamente a horta com seus alunos e peça para que façam registro, podem ser desenhos, 
acompanhando o desenvolvimento das sementes e das mudas que foram plantadas.
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Sequência didática: Algumas plantas podem curar e 
outras matar?

• Identificar quais são as 
principais plantas co-
nhecidas como “ervas 
medicinais”

• Conhecer a toxidade de 
algumas plantas.

• Observar os 5 sentidos

Objetivo

Inicie a conversa com os alunos per-
guntando se eles acham que as plantas 
podem curar alguma doença. Estimu-
le-os à responderem se conhecem algu-
ma planta que pode ser utilizada como 
remédio. Explique que muitas plantas 
podem ser usadas como remédios, e 
que antigamente quando a indústria 
de medicamentos não era tão gran-
de, não existia tantas farmácias como 
atualmente, então as pessoas utiliza-
vam apenas os recursos que a própria 
natureza oferece, e que ainda hoje em 
algumas comunidades o uso de plantas 
medicinais, ainda e muito frequente. 
Explique também que muitos remé-
dios que compramos nas farmácias são 
produzidos a partir de plantas. 

Pergunte também se eles acham que 
as plantas podem matar? Em seguida, 
realize um debate sobre a toxicidade 
de algumas plantas, para que possam 
refletir sobre os perigos da ingestão de 
plantas que não conhecem.

Peça que eles façam uma pesquisa e 
perguntem em casa, para os adultos, se 
eles conhecem alguma planta que ser-
ve como medicamento, e tragam uma 
amostra na próxima aula.

No dia seguinte leve para aula al-

Aprofundando 
o Tema

guns tipos de planta medicinais, como 
por exemplo, a Canela (caule), camomila 
(flor), boldo ou hortelã (folhas), gengibre 
(tubérculo) e romã (fruto) apresente que 
diferentes partes das plantas são utilizadas 
para chás e infusões. Peça que apresentem 
as plantas que trouxeram de casa. Expli-
que que essas plantas são preparadas e 
servidas de diferentes formas.

Trabalhe os 5 sentidos do corpo huma-
no; tato, audição, paladar, olfato e visão a 
partir das plantas trazidas por você e pelas 
crianças. Utilize a temperatura e as textu-
ras das ervas para trabalhar o tato, o gosto 
para o paladar, o cheiro para o olfato, as 
cores para a visão e música que fale so-
bre o tema para trabalhar o audição. Um 
sugestão é a música do folclore popular: 
Alecrim dourado.

Após trabalhar os sentidos promova a 
degustação de alguns chás e em seguida 
peça que votem no chá que preferiram e 
que gostariam de plantar em sua horta. 
Aproveite e faça um gráfico de colunas e 
uma tabela com o resultado da votação. 

Para saber mais : <https://www.youtu-
be.com/watch?v=b4SwDmu80Ss>.

munidades locais, rurais, quilombo-
las, indígenas e outras na região em 
que vive.  

• Extração de tintas a partir das plantas
• Apreciação de obras artísticas que uti-

lizam a temática da natureza para a 
composição do trabalho plástico. 

• Sons corporais, ambientais e silêncio .

A partir da sequência didática: 
Algumas plantas podem curar e outras 
matar? Pode desenvolver trabalhos in-
terdisciplinares em:
• Resolução de situações problemas
• Cores na natureza e as produzidas 

pelo homem
• Conhecimento da história de co-

Indo além...
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No dia seguinte foram tantas as novidades, 
que a professora organizou uma lista de ideias cheias de criatividade.

As crianças pensaram em algo genial:
transformar a cidade com suas ruas, praças e parques num imenso quintal.

(Torquato, 2017).
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Sobre os parques
do Distrito Federal

O processo de urbanização das cida-
des acarretou reflexos negativos 
na qualidade de vida das pessoas 
e, sobretudo, das crianças, que 
perderam seus espaços de convi-

vência, de lazer e o contato próximo com a natureza. 

A melhoria da qualidade de vida urbana está re-
lacionada diretamente à infraestrutura, ao desenvol-
vimento socioeconômico e à questão ambiental, que 
se constituem como elementos imprescindíveis ao 
bem estar da população. 

Em busca do equilíbrio entre os processos de ur-
banização e da preservação do ambiente e também da 
melhoria da qualidade de vida, as pessoas das cidades 
começaram a se preocupar com a preservação da na-
tureza, dos parques, das áreas verdes, das nascentes, 
enfim, dos possíveis espaços de convivência e lazer.  

Segundo Lima (1994), parque urbano é uma área 
verde, com função ecológica, estética e de lazer com 
extensão maior que as praças e jardins. Os parques 
urbanos, além de proporcionarem às pessoas o conta-
to com a natureza, favorecem a realização de ativida-
des físicas, que, por sua vez, reduzem o sedentarismo 
e amenizam o estresse do cotidiano. Independente do 
conceito adotado, é inquestionável a importância dos 
parques urbanos para as cidades e, sobretudo para as 
crianças. 

Os parques e as áreas verdes possibilitam às 
crianças uma infinidade de brincadeiras e descobertas 
ao ar livre, tendo como benefícios o desenvolvimento 
integral, o estímulo a todos os sentidos, a atividade fí-
sica, um aprendizado mais ativo e explorado e, o des-
pertar para a conservação da natureza e do consumo 
crítico e consciente. 

O Distrito Federal possui parte de seu território 
em área de proteção ambiental e conta com 72 par-
ques ecológicos para visitação, dentre eles: Parque 
Nacional de Brasília (Água Mineral); Parque Recre-
ativo Sucupira, em Planaltina; Parque dos Jequitibás, 
em Sobradinho; Parque Ecológico Ezechias Heringer, 
no Guará; Parque Dona Sarah Kubitschek (Parque da 
Cidade); Parque Ecológico Dom Bosco, no Lago Sul; 
Parque Ecológico Águas Claras, em Águas Claras; 
Parque Ecológico Saburo Onoyama, em Taguatinga; 
Parque Ecológico e de Uso Múltiplo Olhos D’Água, 
na Asa Norte; Jardim Botânico de Brasília e Jardim 
Zoológico de Brasília.

Saiba mais sobre os parques

Guia de Parques do Dis-
trito Federal– Brasília Ci-
dade Parque -, no site do 
Instituto Brasília Ambien-
tal (IBRAM). A publicação 
apresenta, além dos atrativos 
dos parques, suas localiza-
ções e acessibilidades.

Sugestões de atividades
Roda de ideias: Discutir e provocar uma reflexão de 

como funciona o parque e a sua importância para o bem estar 
das pessoas e preservação das espécies. 

Trilha ecopedagógica: acolhimento – uma roda com 
todos as crianças e uma pequena interação com música e/ou 
atividade corporal (alongamento para a trilha); Regras: é im-
portante fixar que é proibido jogar lixo ou depredar a natureza; 
histórias sobre o passado e presente do Parque, sua ecodiversivi-
dade, a utilidade medicinal e alimentícia das plantas; sugerir que 
os alunos façam registro por meio de desenhos, fotos e vídeos 
contendo as surpresas que aparecem na trilha, falas do professor 
sobre a diversidade das espécies do Parque. 

Atividades após a visita: 
• Relatos orais sobre a visita;
• Relatos escritos sobre o que mais chamou a atenção;
• Descrição resumida das atividades realizadas;
• Painel com desenho coletivo sobre as atividades;
• Registro da vivência por meio de painel fotográfico e 

ou filmagem, desenhos, etc.

http://www.ibram.df.gov.br/images/GUIA-DE-PARQUES-PAGINAS-SOL-
TAS%202%201%201.pdf
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Quando  o menino acabou de falar, 
os colegas tinham um sorriso nos lábios e uma estrela no olhar. 

Naquele dia todos foram para casa com a tarefa de observar
algo diferente no caminho que estavam acostumados a passar.

(Torquato, 2017).
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Convite 
de Registro

Durante seu processo de implementação, a Plenarinha abre caminhos para o desenvolvimento de dife-
rentes ações e projetos que envolvam parcerias entre escolas, comunidade e órgãos públicos. A Direto-
ria de Educação Infantil, pensando nos possíveis produtos a serem desenvolvidos a partir da percepção 
e maior convívio das crianças com a natureza, convida-os a participar de duas atividades. 

Os resultados dessas atividades serão expostos na culminância do Projeto da V Plenarinha, mas 
deixarão sua escola com cara, jeito e “marcas” de natureza por muito tempo, ou quiçá, para sempre. 

As epígrafes apresenta-
das na abertura de cada um 
dos capítulos desse Guia fa-
zem parte do poema “Meu 
quintal”, da escritora Ana 
Neila Torquato. Ela pro-
duziu este poema especial-
mente para a V Plenarinha 
da Educação Infantil e gen-
tilmente cedeu o poema 
para a SEEDF. 

A DIINF lança o con-
vite para que as crianças 
da Educação Infantil, das 
unidades escolares públicas 
e parceiras, ajudem a ilus-
trar o poema. Esta ativida-
de vislumbra o incentivo à 
literatura, o exercício de ler 
e escutar textos e poesias 
que tenham natureza como 
tema central, bem como 
a produção de desenhos 
e utilização de materiais 
diversos. Espera-se, com 
esta atividade, viabilizar a 
participação de crianças 
das diversas Coordenações 

Ilustrando o 
Meu Quintal

Regionais de Ensino como 
ilustradoras na publicação 
“Meu Quintal”, com lança-
mento previsto para o dia 
da culminância da V Ple-
narinha. 
Quem poderá participar da 
atividade? 

Crianças das escolas in-
teressadas. 
Como o professor pode or-
ganizar o trabalho?

Dentre várias ações ex-
ploratórias é possível enu-
merar:
• leitura do poema
• rodas de conversa
• pesquisas sobre ele-

mentos descritos no 
poema que podem ser 
encontrados  na escola 
ou nos quintais das 
crianças

• enquete sobre quem 
tem quintal em casa e 
o que há no quintal

• escuta sensível sobre 
o que as crianças gos-
tariam que tivesse no 
quintal de casa

Após o trabalho realiza-
do no coletivo, pedir que as 
crianças desenhem a parte 
do poema que mais gostou. 
Quem vai compilar os de-
senhos das escolas partici-
pantes?

Os desenhos deverão 
ser encaminhados à DII-
NF, por meio do Chefe da 
UNIEB, até o dia 29 de 
agosto.  É de suma impor-
tância que no verso dos 
desenhos conste a identi-
ficação da criança, turma,  
escola e a parte do poema 
que ilustrou, pois informa-
ções incompletas inviabi-
lizam a sua utilização na 
publicação. 
Quem fará a seleção final 
dos desenhos? 

A equipe da Diretoria 
de Educação Infantil.
Quais os critérios para sele-
ção dos desenhos? 

O poema está dividido 
em 14 partes. A seleção será 
feita de forma que cada Re-
gional esteja representada 
na publicação. Serão consi-
derados cor, nitidez, relação 
com a parte escrita do poe-
ma e traços essencialmente 
infantis, uma vez que dese-
nhos com interferência di-
reta do professor não serão 
considerados. As crianças 
ou turmas, cujos desenhos 
foram selecionados para 
ilustrar a publicação, farão 
parte do momento de lan-
çamento do livreto.

Currículo da Ed. Infantil, 
2014, p. 141

Apresentação de pensa-
mentos simbólicos por 
meio de seus próprios 
desenhos.

Saiba mais so-
bre a autora 

Ana Neila é professora da 
Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Fe-
deral e autora do livro Minha 
Cidade. A obra surgiu a 
partir do trabalho desenvol-
vido pela autora no Centro 
de Educação Infantil 01 
do Paranoá, na função de 
coordenadora pedagógi-
ca, durante a IV Plenarinha 
da Educação Infantil. De 
acordo com a autora: "Eu 
precisava de um texto que 
pudesse ser apresentado de 
forma dinâmica para crianças 
pequenas, com uma lingua-
gem simples e divertida, além 
de oferecer aos educado-
res a possibilidade envolver 
os pequenos com assuntos 
presentes no dia-a-dia das 
crianças que moram em cida-
des, sejam elas grandes ou 
pequenas". Para saber mais 
acesse: <https://www.livro-
minhacidade.com.br/>
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Meu Quintal

Na escola do menino havia algo diferente:
as brincadeiras, as conversas, algo que aquecia o coração da gente...
e as crianças já haviam percebido que no lugar de falar e falar,
a professora da turminha preferia escutar.

Certo dia, a professora perguntou sobre um lugar. 
Era preciso parar, sossegar o pensamento e  relaxar.
Só aí seria possível escolher, e depois falar
de um lugar onde você gostaria de estar.

Os colegas falaram de grandes cidades do mundo e de outras no Brasil,
de shopping, de cinema,  da sorveteria,  da praia e da fazenda do tio.
Mas na vez do menino, ele disse, numa simplicidade sem igual:
- o melhor lugar do mundo é o meu quintal!

- O quintal? Os colegas perguntaram sem entender.
E a professora, com olhar curioso, certamente queria saber.
O jeito foi explicar o que fazia do quintal,
um lugar tão especial:

No meu quintal há encanto sem fim,
um universo inteiro pertinho de mim.
Meu pai já quis cimentar, mas desistiu de fato
quando me viu ensinando a mamãe a caminhar sem usar sapato.

Ele descobriu  que adultos podem reaprender coisas que já sabem
Basta olhar diferente para o que já conhecem, do jeitinho que as crianças fazem.
Se reparar direito, a natureza esconde sempre uma surpresa.
E aonde menos se espera encontramos a beleza. 

No meu quintal tem um canto com areia, 
Lá eu sou  construtor e  confeiteiro de mão cheia.
Ontem fiz um castelo, um bolo e a vovó amou.
Quando toco a areia, sinto como ela é, ou será que a areia que sente quem eu sou? 

No meu quintal tem um carrossel encantado.
É um girassol  amarelo e alaranjado.
Uma flor bem grande que busca o sol num singelo movimento.
Na natureza tudo se move, às vezes é rápido, outras vezes lento, lento...

No meu quintal, se corro ou se me sento,
Se brinco ou se fico parado, sinto o vento.
Ele mexe com meus cabelos, com minha roupa,  com minha inspiração... 
E de tanto mexer, faz bater mais forte o meu coração.

É o vento quem faz minha pipa dançar lá no céu,
Que faz girar o cata-vento que fiz usando um graveto e um papel,
Quem leva meu barco de faz de conta 
pelas ondas da poça d’água que me encanta.
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No meu quintal tem uma árvore alta, forte, cheia de galhos.
Dos galhos faço o balanço.
Das folhas faço barcos.
Do tronco faço o lugar dos abraços.

Há muitas árvores no mundo. Tantos tipos que a gente se assombra.
Umas dão flores, outras frutos, algumas são boas em dar sombra.
A árvore do meu quintal dá manga, virou minha amiga, se chama mangueira.
Ela me faz sentir cheiros, sabores e faz parte de muitas brincadeiras.

No meu quintal gosto de brincar com os passarinhos.
Eles cantam, pulam, comem frutas e colhem gravetos paras os ninhos.
Junto deles me ponho a passarinhar,
mas no lugar de usar  asas, é a imaginação, o que me faz voar.

No meu quintal tem um canteiro.
Cheio de verde, cheio de perfume, cheio de cheiro. 
Já me peguei pensando que de tanto comer coentro, salsa e alecrim. 
Sou eu quem vivo no quintal é ele quem vem morar dentro de mim?

No meu quintal, quando chove, tudo vira uma festa animada.
Os insetos, as plantas e eu, todos felizes,  de cara lavada.
Depois que  eu corro, pulo e grito, entro em casa ainda acelerado.
Minha mãe ri balançando a cabeça e, em resposta, lhe dou um beijo molhado.

No meu quintal há bichos pequenos que ocupam todos os lugares e enchem o lugar de  alegria.
São besouros, grilos, lagartixas... que apesar de diferentes, vivem em harmonia.
Acho que os seres humanos, devemos aprender desde a infância.
Aprender que para a natureza todos os seres têm a mesma importância. 

No meu quintal a natureza é meu presente.
Eu só queria que ele fosse maior, que coubesse toda a gente.
Que todas as crianças pudessem brincar com o que é natural.
Não é difícil, nem caro, mas é o melhor lugar do mundo, o meu quintal.

Quando o menino acabou de falar,
os colegas tinham um sorriso no lábios e uma estrela no olhar.
Naquele dia todos foram para casa com a tarefa de observar
algo diferente no caminho que estavam acostumados a passar.

No dia seguinte foram tantas as novidades,
que a professora organizou uma lista  de ideias cheias de criatividade.
As crianças pensaram em algo genial:
Transformar a cidade com suas ruas, praças e parques num imenso quintal.
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Carta amiga é uma atividade a ser desenvolvida entre 
turmas de duas escolas parceiras. Nas CREs em que houver 
escolas do campo é interessante que se estabeleça a par-
ceira entre campo e cidade.  A intenção é que as crianças 
possam trocar experiências e olhares sobre a realidade em 
que estão inseridas. 

Como se organiza a dinâmica entre escolas?

Os Gestores interessados devem fazer contato com 
alguma escola para propor parceria. O Coordenador In-
termediário pode ajudar no estabelecimento de parcerias.

Qual o conteúdo da Carta amiga?

Desenhos e ou textos coletivos da turma falando so-
bre a natureza em sua escola e sua comunidade. 

Como desenvolver a atividade com as crianças?

• Apresentação do gênero literário “carta”.

• Momento especial para envio/recepção das car-
tas pela turma participante.

• Abertura, observação e verbalização das crianças 
sobre o que encontraram nos envelopes.

• Roda de conversa sobre ideias para composição 

Carta amiga 

Currículo da Ed. Infantil, 2014, p.  
123 e 147.  

Realização de leituras por meio de 
gravuras, imagens e ilustrações;

Acesso e contato ao gênero textual 
carta;

Identificação e distinção das realida-
des geográficas urbanas e rurais.

das cartas que seguirão para a escola amiga.

• Preparação dos desenhos e/ou composições co-
letivas que explicitem um pouco sobre as ativida-
des, momentos que envolvam “criança e nature-
za” na  escola. 

• Como sugestão uma turma pode visitar a esco-
la da outra para conhecer o espaço e as crianças 
com quem trocaram cartas pessoalmente. Neste 
caso os professores devem preparar as crianças e 
organizar atividades integrativas  para o momen-
to.

Quem faz o transporte das cartas de uma escola para ou-
tra?

O transporte das cartas pode ser feito por malote ou 
pelo próprio gestor que as colocará no escaninho da  es-
cola parceira na CRE, e entregará pessoalmente ao gestor 
da outra escola em reunião de gestores. Pode ser realizado 
também pelos Coordenadores intermediários durante os 
acompanhamentos pedagógicos in loco ou Coordenadores 
locais em suas reuniões. 

Obervação: Os gestores e/ou coordenadores inter-
mediários devem decidir qual a primeira escola a enviar 
a carta.
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Websites para visitar

htt p://criancaenatureza.org.br/

Insti tuto Romã 
htt p://www.insti tutoroma.com.br/

www.sercriancaenatural.comTerritório do Brincar
htt p://territoriodobrincar.com.br/

Páginas do Facebook 
para curti r

EMEI Dona Leopoldina
https://www.facebook.com/
emeidonaleopoldina/?fref=ts

Leituras para curio-
sos

MENDONÇA, Rita. Ati vidades 
em áreas naturais (livro ele-
trônico). São Paulo: insti tuto 
Ecofuturo, 2015.

MAPA DA INFÂNCIA BRASI-
LEIRA . Quem está na escuta? 
Diálogos, Refl exões e Trocas 
de especialistas que dão vez e 
voz às crianças. 

O Alana trabalha para 
encontrar caminhos trans-
formadores para as novas 
gerações, buscando um 
mundo sustentável e de ex-
celentes relações humanas. 
Para tanto, estruturou,  den-
tro do Insti tuto Alana, um 
programa inti tulado “Crian-
ça e Natureza”.

O Criança e Natureza 
busca caminhos que envol-
vam famílias, educadores, 
planejadores urbanos e po-
der público para garanti r 
elos integradores da criança 
com o ambiente natural e o 
contexto cultural no qual ela 
está imersa. O objeti vo do 
projeto é incenti var o acesso 
e a experiência direta – por 
meio do brincar livre e ex-
ploratório – da criança com 
a natureza e também disse-
minar conteúdo para todas 
as esferas da sociedade.

Sobre o Ins� tuto Alana

M�����
Criar condições favoráveis 

para que as crianças cresçam 
e se desenvolvam em contato 
direto com a natureza. 
V����

Infl uenciar e realizar 
ações intersetoriais que re-
sultem numa infância rica em 
natureza.
O��������

Produzir, fomentar e dis-
seminar conteúdos sobre a 
importância da conexão da 
criança com a natureza e seus 
bene� cios.

Apontar caminhos que es-
ti mulem e facilitem as experi-
ência diretas das crianças na 
natureza.

Infl uenciar políti cas públi-
cas que favoreçam o contato 
das crianças com a natureza.
A� �������� ��������:
• Cidades mais verdes e 

amigáveis para as crian-
ças

• Famílias realizando ati -
vidades de lazer na na-
tureza

• Espaços escolares mais 
verdes e desafi adores

• Mais tempo para brincar 
livremente na natureza

Nós encorajamos, provo-
camos, apoiamos e criamos 
ações que levem as crianças 
para fora de casa para:
• Perambular livremente
• Dar vazão à sua pulsão 

expansiva
• Reconhecer experiências 

estéti cas na natureza
• Encontrar refúgio, acon-

chego e privacidade
• Realizar suas ideias e os 

desejos de seus gestos
• Alegrar o corpo e a alma, 

vinculando-se positi va-
mente com a vida.

Insti tuto Alana 
htt p://alana.org.br/
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Cronograma

A V Plenarinha acontecerá em todas 
as unidades escolares que ofertam 
Educação Infantil na rede pública 
e instituições educacionais parcei-
ras do Distrito Federal, entre os 

meses de abril a setembro. A abertura dos estudos e 
reflexões acerca da criança na natureza se dá a partir 
da formação promovida pela Diretoria de Educação 
Infantil (DIINF), com os gestores escolares, coorde-
nadores intermediários e gestores pedagógicos das 
UNIEBs.  A DIINF também promove o lançamento 
deste Guia de modo a subsidiar os estudos e reflexões 
promovidos pela CRE, no Primeiro Dia de Formação 
da Educação Infantil, aos profissionais que atuam nas 
unidades escolares de Educação Infantil.

A intenção clara e primorosa de que as crian-
ças se expressem junto a seus professores, registrem 
e busquem soluções com os gestores da sua escola e 
comunidade, não termina por aí. O que é registrado 
toma um formato de propostas de mudanças para que 
os direitos das crianças, na Primeira Infância, possam 
ser evidenciados e materializados. Dessa forma, ao 
longo de cinco meses, todas as crianças da rede pú-

blica e parceiras terão a oportunidade (por meio das 
atividades pedagógicas), de avaliar, opinar, sugerir, 
criticar e contribuir para a construção de políticas 
públicas voltadas para as diferentes regiões adminis-
trativas do Distrito Federal.

Isso posto, ao longo desses anos temos percebido 
que a Plenarinha é um processo rico e elaborado de 
construção das crianças e o resultado  são trabalhos 
produzidos em diferentes formatos e linguagens. Ví-
deos, desenhos, pinturas, produções de textos, ma-
quetes, instalações, jogos e brinquedos em sucatas, 
são alguns exemplos de produtos das crianças. Daí 
a sugestão de que seus trabalhos e produções  sejam 
compartilhados em Plenárias Regionais, a serem or-
ganizadas por cada CRE durante a Semana Distrital 
da Educação Infantil, compreendida entre os dias 21 a 
25 de agosto, de modo a envolver toda a comunidade 
escolar, em especial as crianças. 

Após, propomos a realização de uma etapa Dis-
trital, que ocorrerá provavelmente na segunda quin-
zena de setembro, em local a ser definido, com uma 
mostra visual dos trabalhos produzidos por elas e um 
conjunto de atividades voltados para elas. 

1° dia de 
Formação

26/04
Plenarinha
Regional
21 a 25/08

Plenarinha
Distrital

2ª quinzena de 
setembro

Lançamento 
do Guia 

06/04
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Registro
A Diretoria de Educação Infantil, alicerçada também nas possibilidades que as tecnologias podem dispor 

para o registro dos trabalhos desenvolvidos durante a execução da V Plenarinha, faz o convite aos gestores, 
professores, coordenadores, pais e crianças em geral para que utilizem as Redes Sociais e publiquem seus ma-
teriais no Facebook e Instagram com as hashtags:

#plenarinha2017

#acriançananaturezadf 
As hashtags nos ajudam a organizar e catalogar a coleção de conteúdos, quer sejam imagens, quer sejam 

vídeos. Podendo, inclusive, serem mecanismos de compartilhamento de experiências, bem como de registro 
de como as unidades escolares estão trabalhando a temática em questão.

Lembramos que é imprescindível que todo e qualquer material produzido pelas crianças (cartas, fotos, 
desenhos, maquetes) seja identifi cado com o nome dela, escola e CRE de origem.

#plenarinha2017

#acriançananaturezadf
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