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Olá! Você sabe quem eu sou?

Meu nome é  Zeca da Ponte! Eu vim 
trazer várias atividades para vocês 

se divertirem e aprenderem um pouco 
mais sobre o nosso meio ambiente. 

Então pegue seu lápis de cor e mãos à 
obra!
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Talvez você não tenha me visto por aí: a minha casa é embaixo 
da terra!

 Mas para viver também preciso do ar, da água e do sol.
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Você sabia que eu também ajudo você 
a viver? Sabe como?

Na terra, eu produzo o húmus, que serve para 
fazer as plantas crescerem, as árvores nos 

darem frutos, as fl ores enfeitarem a na-
tureza, o pasto para garantir a comida dos 

animais.

Viu? Você não costuma me ver, 
mas também sou importante 

para você!  
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Veja como você também é muito 
importante para mim!

Como moro embaixo da terra, minha casa 
precisa ficar limpa e saudável porque também 
vivo no meio ambiente.
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Por exemplo, olha o que pode acontecer quando o lixo 
é jogado por aí de qualquer jeito. A minha casa fi ca 

toda suja, cheia de lixo e com mau cheiro!
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Opa, o que você está 
fazendo?

 ?!

Quando for derrubar uma 
árvore, pense nisso...

Quanto mais árvores são 
retiradas, mais fraco fi ca 

o solo.

Se precisar mesmo derrubar 
uma árvore, plante outra para 

compensar!

Estou derrubando 
algumas árvores 
para aumentar a 

minha roça!

Mas será que 
a roça que 

você tem não 
é sufi ciente?



7

Aaaaaaah! Fogo!

COF
COF

COF

O fogo no mato polui o ar! A fumaça deixa o ar sujo! 

E também mata os habitantes da terra – insetos, 
plantas, animais... inclusive eu!
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E a água?

Você joga a água usada na sua casa diretamente no rio?

Aaaah, essa água suja pode poluir o rio todo! E daí os peixes 
fi cam doentes e não conseguem viver. E você também pode 
fi car doente!

Outras coisas podem poluir o rio... como o lixo, o óleo, a gaso-
lina.

As pessoas que você conhece jogam lixo em qualquer lugar?

Converse com elas para que isso não aconteça! Porque nin-
guém quer encontrar lixo boiando por aí, né?
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Vamos juntos fazer um esforço para proteger o meio 
ambiente?

É fácil! Com cuidado e atenção podemos conviver em 
harmonia com a natureza!

Viu só? Maltratando o meio ambiente todos os seres 
sofrem, inclusive você!

Então, amigão, vou fazer um convite:
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Viu como foi fácil?

A viagem pela natureza e pelo meio ambiente que-
fizemos juntos até aqui nos levaram a pensar e a 

cuidar da nossa casa, do ar que respiramos, da água 
que bebemos e tomamos banho, do fogo que cozinha 
nossa comida e da terra em que se plantam flores, 

árvores e verduras.

Tudo isso que aprendemos é que se 
chama EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
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Agora faça um desenho do que você aprendeu 
sobre o meio ambiente.
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