
5 de junho

Dia Mundial do Meio Ambiente

como será que o meio ambiente está reagindo à redução da atividade econômica em tempos de 
quarentena?

Enquanto a humanidade se isola dentro de 
casa devido à pandemia ocasionada pela 
COVID-19, algumas cidades têm recebido 
visitantes incomuns para as paisagens que 
estamos habituados a observar. Segundo 
o professor do Instituto de Biologia da
Unicamp, Mathias Mistretta Pires, o que
vem ocorrendo é a redução da atividade
humana e a maior liberdade para os animais
explorarem cenários urbanos. Vale lembrar
que na maioria das vezes, estes locais foram
o lar da maioria destes animais silvestres
e que devido a expansão urbana, acabou

se perdendo. Ele ressalta que muitos animais, antes de explorar a área, avaliam os riscos para entrar nela e não 
somente em relação aos seres humanos, mas também aos predadores ou outros indivíduos da própria espécie. Na 
ecologia, isso é chamado cenário de medo, que faz com que os animais mudem o seu comportamento. 

Grupo de veados tomaram as ruas de uma cidade do Japão durante a quarentena. Fonte: Twitter/@okadennis 

Durante a quarentena, como diminuímos os sons, cheiros e todos os tipos de movimentações de pessoas e veículos, 
os animais percebem que é seguro percorrer aquela área, seja para busca de alimento ou por estarem de passagem. 
Vamos resgatar o nosso compromisso com o meio ambiente? Que momento mais oportuno para isso do que 
agora, não é?  

O dia do Meio Ambiente é comemorado todo dia 5 de junho e quem o declarou 
foi a ONU (Organização das Nações Unidas) na Conferência de Estocolmo em 
1972. Este dia é importante para nos lembrar do nosso compromisso com o 
planeta e da consciência que devemos ter todos os dias do ano!



O que fazer para ajudar o meio ambiente? Dicas rápidas e simples!

• Redução do consumo e uso de embalagens em geral, optando por produtos que utilizem refis;
• Separação do lixo orgânico do reciclável, para facilitar a reciclagem;
• Economizar água e evitar ao máximo o desperdício, se possível, fazer reaproveitamento;
• Não jogar lixo nas vias ;
• Comprar menos e reutilizar mais (dar preferência para produtos produzidos de forma sustentável);
• Diminuir o consumo de energia elétrica.

Sugestão de atividade para realizar com as crianças

Título: Quando os humanos saem, os bichos fazem a festa! 

Objetivo: analisar os impactos da quarentena para os animais e o meio ambiente, refletindo sobre os espaços que 
os humanos ocupam.

Habilidades da BNCC para desenvolver nas crianças: responsabilidade e cidadania, argumentação, e 
conhecimento.

Contextualização - Discutir com as crianças se elas acham que 
o meio ambiente possa ter se beneficiado do isolamento dos 
humanos. É importante fortalecer o entendimento de que os 
humanos coabitam atualmente com a fauna e a flora do planeta, 
mas que nem sempre foi assim! As crianças devem refletir que 
as cidades já foram grandes matas e cercadas pelo verde, sem 
humanos para oferecer ameaça aos animais e as plantas, mas 
hoje não são mais assim. Os humanos alteraram as paisagens 
naturais do meio.

Nesse momento poderemos também aproveitar para trabalhar com as 
crianças os conceitos de paisagem natural e humana, explicando que 

as paisagens naturais são aquelas que existem sem nenhuma alteração humana, como as montagens de neve e 
gelo do pólo norte. Elas possuem apenas elementos naturais, como oceanos, vegetação, animais, rochas etc. Já 
as paisagens humanas são aquelas que tiveram alguma modificação, como as cidades:  com ruas, os prédios e 
casas etc. Feita essa explicação, questione as crianças de como as alterações humanas em paisagens naturais 
impacta no meio ambiente.

Para fortalecer ainda mais o entendimento, sugerimos às crianças assistirem o filme Os Sem Floresta, de 2006, 
que fala justamente sobre essa convivência dos humanos com o meio ambiente e como o meio ambiente reage a 
isso. Já se encontra nas indicações de filmes no site do programa. 

Pesquisa de campo - As crianças deverão pesquisar mais sobre o tema por meio de reportagens, noticiários ou 
observando o próprio bairro e rua etc. a própria rua. 

http://www.caminhosparaacidadania.com.br/area-do-professor/recomendacoes/filme-os-sem-floresta-105582
http://www.caminhosparaacidadania.com.br/area-do-professor/recomendacoes/filme-os-sem-floresta-105582


Sugestões de reportagens: 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52158352 

https://oglobo.globo.com/boa-viagem/sem-turistas-por-causa-de-coronavirus-animais-voltam-as-ruas-de-
cidades-pelo-mundo-24320955

O importante é coletar indícios de que a quarentena possa ter impactado o meio ambiente. Tudo que forem 
encontrando, pode ser registrado no caderno com texto, desenhos, fotografia ou resumos.  

Sugestão: neste momento, o adulto pode ensinar a criança a mencionar fontes, indicando de onde a tirou, quem a 
escreveu etc. Se for de autoria própria, isso também deverá ser descrito. 

Mão na massa: livrinho de cordel

Nessa etapa os alunos deverão criar o seu próprio livro sobre o assunto que aprenderam. Para isso, sugerimos o 
estilo Cordel. Esta é uma ótima oportunidade para apresentar este estilo literário típico da cultura nordestina para 
as crianças. Enfatize que é uma expressão popular que se caracteriza pela declamação de poemas, com textos 
rimados impressos em folhetos e pendurados em cordas.  

Antes de orientá-las, mostre alguns exemplos de cordéis: 

     www.youtube.com/watch?v=0wPCJx3kFyI 

www.culturagenial.com/cordel-nordestino-poemas/

Depois que as crianças conhecerem o cordel, chegou a 
hora de produzir um! Elas poderão fazer os seus próprios 
versos com mensagens de conscientização sobre o 
meio ambiente, sobre os impactos da quarentena 
sobre ele etc. O importante é colocar um verso por 
folha. Nossa orientação é cortar uma folha de 
caderno em 4 partes e em cada uma delas, as 
crianças escreverem. Peça para elas colorirem o papel 
e fazer desenhos para personalizá-los.  

Ao final da atividade, os papéis deverão ser pendurados 
no varal de casa e as crianças poderão apresentar para 
os familiares ou para a professora e os amiguinhos por 
meio de uma foto ou vídeo. 

Cordel do meio ambiente
“A reciclagem é a saída

para o destino dos descartes,
Transformando todo o lixo

em belas obras de arte.

Um pequeno veio de água nascente
escorre no dorso da colina,

encoberto por arbustos envolventes,
permeando sua estrada cristalina.''

MCantarelli

Compartilhe conosco os resultados desta atividade por meio do e-mail: equipe.pedagogica@grupoccr.com.br

VIVA O MEIO AMBIENTE!
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