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O que está acontecendo na Amazônia e qual 
é a relação entre o desafio socioambiental que 

se apresenta nesta região, conosco e nosso 
ambiente mais próximo?

A partir daí, o que podemos fazer as 
comunidades educativas da América Latina pelo 

cuidado de nossa Casa Comum?

Atendendo o desafio de responder a estas 
perguntas desde o nosso compromisso apostólico 
e educacional pelo cuidado da Casa Comum, 
especialmente da Pan-amazônia como região 
prioritária para a América Latina e o Caribe, no 
âmbito da colaboração da FLACSI com o Serviço 
Jesuíta Pan-amazônico (SJPAM), desenvolvemos 

estas guias, baseadas em grande parte no texto 
online de ciências ambientais “Healing Earth”, 
uma iniciativa que surgiu desde a Companhia de 
Jesus, em cuja elaboração participaram mais de 
90 colaboradores do mundo todo, e publicada pela 
Universidade Loyola de Chicago.

Assim como Healing Earth, estas guias oferecem 
elementos científicos, éticos, espirituais e práticos, 
que descrevem a situação e apresentam os 
desafios socioambientais vividos na região pan-
amazônica. Além de usar o texto Healing Earth 
como base e fonte principal, as guias também 
incluem informações de outras fontes secundárias, 
links para consultar materiais complementares 
como sugestão para aprofundar em certos tópicos, 

APRESENTAÇÃO

ECOLOGIA INTEGRAL E O CUIDADO DA AMAZÔNIA | 3

https://healingearth.ijep.net/pt
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juntamente com informações de 
“primeira mão”, compiladas em vídeos 
e textos por Lorena Pérez, voluntária 
do Serviço Jesuíta Pan-Amazônico em 
Leticia, Colômbia.

Através de três elementos ou 
eixos temáticos, ÁGUA, TERRA e 
AR, pretende-se que os estudantes 

conheçam, experimentem, reflitam 
e entendam a inter-relação e 
interdependência do ser humano com 
seu ambiente natural, e que isto leve-os 
a realizar ações eco pedagógicas no seu 
contexto escolar, procurando reduzir o 
impacto ambiental de nossas ações.

Cada eixo abrange vários tópicos que respondem a 
objetivos de aprendizagem específicos, para facilitar que as 
guias possam ser abordadas desde o programa educativo 
dos colégios, inclusive interdisciplinarmente, pois as guias 
estão concebidas de forma que possam constituir uma 
ponte de encontro entre as áreas de conhecimento, que 
permitam ver a inter-relação que existe não só entre elas, 
senão entre os eixos temáticos. Não é possível compreender 
os problemas que existem ao redor da água, sem conhecer 
a relação que existe com o manejo da floresta e o ar 
amazônico.

As guias estão dirigidas a: professores e acompanhantes 
de estudantes de 12 a 14 anos.

Tempo de implementação: o tempo vai depender da 
metodologia utilizada e do aprofundamento que se deseje 

fazer nas temáticas relacionadas com cada um dos eixos (água, 
terra, ar). Sugere-se investir pelo menos 6 horas pedagógicas 
(270 minutos) por cada eixo temático.

IMPORTÂNCIA DA PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA PARA 
O CUIDADO DE NOSSA CASA COMUM
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?

Como foi mencionado anteriormente, o conteúdo 
temático foi elaborado a partir de Healing Earth 
e sua abordagem de contribuir com a discussão 
acadêmica, a partir de uma abordagem científica, 
ética e espiritual. Este texto também está inspirado 
no Paradigma Pedagógico Inaciano e os momentos 
que propõe:

Uma outra fonte de inspiração pedagógica está 
contida na Encíclica Laudato Si’ sobre Ecologia 
Integral, que nos convida a abordar a mudança de 
práticas e paradigmas a partir de uma abordagem 
socioambiental, em que se reconheça a interconexão 
dos problemas e desafios, e destaque o importante 
papel da educação na promoção de mudanças reais, 
concretas e imediatas na sociedade para abordar 
estes problemas e desafios.

A proposta também considera elementos, 
aprendizagens e boas práticas de metodologias e 
outras experiências educativas sobre consciência 
ecológica e a aproximação com a realidades da 
Amazônia, desenvolvidas em colégios da rede 
FLACSI. É o caso do “Projeto Yasuní”, que se leva 
a cabo nos colégios da Rede Educacional Inaciana 
do Equador, que procura sensibilizar os jovens e a 
comunidade educativa sobre a riqueza natural do 
Parque Yasuní (região amazônica equatoriana), para 
o seu reconhecimento, valoração e conservação. No 
Colégio Anchieta de Porto Alegre (Brasil), tiveram 
uma experiência de aproximação da realidade 

INSPIRAÇÃO PEDAGÓGICA

*Nota: você encontrará esses elementos ao longo 
do documento, e os ícones podem facilitar a 
implementação na sala de aula.

AÇÃO AVALIAÇÃO

CONTEXTO EXPERIÊNCIA REFLEXÃO

http://www.cristorey.edu.ec/gran-lanzamiento-del-proyecto-institucional-yosoyyasuni/
http://www.flacsi.net/category/colegios/ecuador/
http://www.flacsi.net/category/colegios/ecuador/
http://www.flacsi.net/colegios/colegio-anchieta-porto-alegre/
http://www.flacsi.net/colegios/colegio-anchieta-porto-alegre/
http://www.colegioanchieta.g12.br/alunos-do-4o-ano-participam-de-oficina-sobre-a-realidade-amazonica/
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amazônica através de workshops lúdicos sobre sua 
cultura, musicalidade, corporalidade e misticismo, o 
que ajudou estudantes a conhecerem a realidade de 
comunidades indígenas, refletirem sobre a situação 
das crianças que habitam a Amazônia, e sobre a 
interconexão entre os seres humanos e o meio 
ambiente. Por outro lado, os “Projetos Ecológicos 
Institucionais” do Colégio De la Inmaculada em 
Lima (Peru), papresentam uma possibilidade de 
implementar a educação ambiental a partir de uma 
política institucional, razão pela qual é abordada por 
meio de diferentes áreas acadêmicas, e são fonte de 
estratégias didáticas de desenvolvimento pedagógico 
nessa temática.

A importância destas guias reside na possibilidade 
de estabelecer um trabalho colaborativo entre 

comunidades educativas que formam parte da 
FLACSI, e outros grupos e organizações como o SJPAM, 
trabalho esse que permita aos jovens se aproximar da 
realidade de um território específico que, ao mesmo 
tempo, tem grande importância global.

 
Esta estratégia 

tem um potencial 
para reforçar o 

trabalho conjunto 
e a motivação, enriquecer a criatividade, podendo 
ser semente para projetar a conformação de um 
Movimento Inaciano Pela Ecologia de alcance regional 
que, no futuro, consolide um trabalho conjunto que 
responda com ações concretas aos desafios que hoje 
tem a humanidade para proteger o nosso planeta. 

http://www.colegioanchieta.g12.br/alunos-do-4o-ano-participam-de-oficina-sobre-a-realidade-amazonica/
https://www.youtube.com/watch?v=LpHOjiYTF9U
https://www.youtube.com/watch?v=LpHOjiYTF9U
http://www.flacsi.net/colegios/colegio-de-la-inmaculada/
http://www.flacsi.net/colegios/colegio-de-la-inmaculada/
http://www.flacsi.net
https://jesuitas.lat/es/hacemos/servicio-jesuita-a-la-panamazonia
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Esta guia foi elaborada com o objetivo de responder ao chamado de “promover uma Igreja com rosto 
amazônico” de uma forma concreta, pedagógica e colaborativa, que envolva as comunidades educativas 
do continente, tomando como base a sabedoria e o conhecimento da Amazônia em torno da integralidade 
e harmonia das práticas sociais, culturais e espirituais daqueles que a habitam, com as dinâmicas e ciclos 
naturais do ambiente.

OBJETIVOS

Através desta guia pretende-se:

• Incentivar uma conversão ecológica nas comunidades educativas 
através de um processo de sensibilização, formação e reflexão a 
partir da aproximação da concepção do mundo daqueles que 
habitam a Amazônia, e sua relação com o ambiente natural.

• Promover um estilo de consumo consciente e harmonioso 
com a natureza nas comunidades educativas, através da reflexão 
e transformação de hábitos associados à nossa relação com 
elementos da natureza e do nosso ambiente.

• Cultivar um Movimento Inaciano Pela Ecologia 
com as comunidades educativas FLACSI, através de um 
exercício pedagógico e de um sério compromisso de ação e 
transformação para uma consciência de unidade, fraternidade 
e corresponsabilidade com a criação.



A metodologia sugerida para abordar esta guia está 
baseada no APRENDIZAGEM BASEADA EM DESAFIOS 
(ABD). Durante o processo de aprendizagem, os estudantes 
apresentarão um desafio a partir do qual irão construir (e 
idealmente implementar) uma solução como resposta.

Os EIXOS TEMÁTICOS propostos (água, terra e ar), foram 
concebidos como uma forma de abordar em sala de aula, 
a realidade e o cuidado pela Amazônia, bem como a 
Ecologia Integral. Para cada um deles, a guia sugere alguns 
objetivos de aprendizagem que poderão se articular com os 
conteúdos do currículo, e que poderão se adaptar de acordo 
com os tempos, condições e interesses de cada professor, 
área e/ou instituição. Cada objetivo de aprendizagem 
sugere, por sua vez, uma série de temáticas para serem 
abordadas durante o seu desenvolvimento. Caberá a cada 
professor determinar se irá abordá-los exaustivamente 
para alcançar tais aprendizagens, ou se vão se priorizar só 
alguns, deixando os outros como referência adicional.

CANTO: “NOSSOS HÁBITOS HABITAM O AMAZÔNIA”. Dentro 
da metodologia, também sugerimos dispor de um espaço 
físico ou virtual (dependendo dos recursos que usam e têm 
disponíveis na instituição), de fácil acesso e visibilidade 
para o grupo de estudantes que participa. É um espaço 
onde possam estampar (por grupos ou individualmente, 

dependendo da modalidade de trabalho), aquilo que vão 
descobrindo como produto das reflexões e definições do 
segmento “Definindo o Desafio e a Solução” que cada eixo 
temático tem.

Este espaço também tem um propósito publicitário 
(tornar de caráter público), no sentido de informar a 
comunidade educativa sobre o processo pedagógico e de 
transformação que também os envolve.

PARA AVALIAR as aprendizagens, sugere-se estabelecer a 
ferramenta que melhor se adequa ao modelo pedagógico, 
e aos objetivos de aprendizagem definidos. Ferramentas 
como o portfólio e a avaliação formativa, poderiam se 
adaptar à metodologia de Aprendizagem Baseada em 
Desafios que se propõe para abordar esta guia.

Esperamos que o que possam encontrar nesta guia 
continue fazendo sentido, que as reflexões, frutos do 
trabalho realizado, sejam profundas e permitam ampliar 
o espectro em que nos pensamos, para que tudo isso 
finalmente, nos leve a sentirmos próximos da Amazônia 
para tomar ações concretas pelo cuidado e proteção dela.

ANTES DE INICIAR A EXPLORAÇÃO
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CONTEXTO

EXPERIÊNCIA

AÇÃOAVALIAÇÃO

REFLEXÃO

IMERSÃO!

CANTO!

Aprendizagem Baseada em Desafios

DesafioSolução

Metodologia
proposta

Paradigma 
Pedagogico
Inaciano

Ferramenta de 
avaliação

ÁGUA AR TERRA
• Sugerimos orientar os estudantes para 

alinhar o desafio com o tempo e os recursos 
disponíveis, para impulsionar o alcance 
e viabilidade, além de garantir que eles 
tenham a oportunidade de agir nas soluções.

• Apoiar os estudantes para dividir o 
desafio em segmentos razoáveis, se for 
considerado que, dessa forma, poderia 
se facilitar o processo e a construção da 
solução.

• A integração de uma equipe com 
professores de várias disciplinas, poderia 
enriquecer a experiência tanto para o 
estudante, como para a instituição.

SUGESTÕES GERAIS

?
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Para começar, convidamos você a que, junto 
com seus estudantes, assistam ao seguinte 

vídeo como iniciação à imersão na realidade da 
Amazônia.

O vídeo é curto e dinâmico, e contém 
informações muito interessantes relacionadas 
com o processo de aprendizagem que a 
guia pretende incentivar. Portanto, e se 
for considerado pertinente, você poderia 
indicar aos estudantes para assistir ao 
vídeo anotando aquelas temáticas e/ou 
conceitos mencionados neles, que chamem 
especialmente sua atenção, e nos quais 
gostariam de se aprofundar.

Do mesmo jeito, mais tarde será retomado 
para aprofundar em algumas temáticas 
específicas.

Depois de assistir ao vídeo, podem fazer uma 
sessão onde cada um possa compartilhar aqueles 
aspectos que tenham chamado sua atenção, 
e algumas noções diante a pergunta: por que 
acredita que a Amazônia é tão importante?

IMERSÃO: POR QUE A AMAZÔNIA É TÃO IMPORTANTE?  11 | ANTES DE INICIAR LA EXPLORACIÓN

Duração: 8 min.

https://www.youtube.com/watch?v=x886vLa0pwA
https://www.youtube.com/watch?v=x886vLa0pwA
https://www.youtube.com/watch?v=x886vLa0pwA


ECOLOGIA INTEGRAL E O CUIDADO DA AMAZÔNIA | 11

 11 | ANTES DE INICIAR LA EXPLORACIÓN

ÁGUA
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1. Conhecer a estrutura, 
propriedades e importância da 
água no planeta, na regulação 
do clima global e na vida dos 
seres vivos

Quais são as propriedades 
da água que a tornam essencial 
para a vida na Terra?

2. Identificar as fontes de 
água e sua distribuição na 
Terra

Qual é o estado atual dos 
recursos hídricos do planeta?

3. Aprofundar sobre o 
uso humano da água e suas 
consequências

Quais são os principais 
impactos na qualidade e a 
quantidade de água no mundo 
atualmente?

4. Conhecer o 
funcionamento hidrológico da 
Amazônia

De que depende o 
funcionamento hidrológico na 
Amazônia?

•  A estrutura da água
•  O poder solvente da água
•  Os estados da água 
•  O ciclo da água
•  A densidade da água
•  Fotossíntese
•  Respiração celular
•  Intervalos de Tolerância

•  Fontes de água
•  Biomas
•  Gases de efeito estufa
•  Acesso humano à  água
•  Escassez de água
•  Mudança climática
•  Desmatamento
•  Água potável, saúde e
    pobreza
•  Bem comum

•  Gases de efeito estufa
•  Sustentabilidade
•  Pegada hídrica
•  O direito à água
•  Demarcação de terras
•  Poluição da água
•  Intervalos de Tolerância
•  Mudança climática
•  Aquecimento global

•  O efeito do clima e a 
    atmosfera

•  As relações humanas com 
    os sistemas hídricos
•  Água e espiritualidade
•  Água e ética

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DO EIXO TEMÁTICO ÁGUA

OBJETIVOS OBJETIVOSTEMÁTICAS TEMÁTICAS

https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/estrutura-da-agua
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/solvencia-da-agua
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/os-tres-estados-fisicos-da-agua
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/o-ciclo-hidrologico
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/densidade-da-agua
https://pt.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants
https://pt.khanacademy.org/science/biology/cellular-respiration-and-fermentation
https://pt.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeography/a/tolerance-ranges-of-species
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/fontes-e-usos-humanos-da-agua
https://pt.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeography/a/tropical-rainforest-biomes
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/gases-de-efeito-estufa
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/acesso-humano-agua
https://www.todamateria.com.br/escassez-de-agua/
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/definindo-e-detectando-mudanca-climatica
https://www.todamateria.com.br/desmatamento/
https://www.unicef.org/angola/comunicados-de-imprensa/21-bilh%C3%B5es-de-pessoas-n%C3%A3o-t%C3%AAm-acesso-%C3%A1gua-pot%C3%A1vel-em-casa-e-mais-do-dobro
https://www.unicef.org/angola/comunicados-de-imprensa/21-bilh%C3%B5es-de-pessoas-n%C3%A3o-t%C3%AAm-acesso-%C3%A1gua-pot%C3%A1vel-em-casa-e-mais-do-dobro
http://estadodedireito.com.br/o-que-e-o-bem-comum/
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/gases-de-efeito-estufa
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/o-futuro-dos-nossos-recursos-sustentabilidade-e-inovacao
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/pegada-hidrica-producao-alimentos.htm
https://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_por.pdf
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/demarcacao-terras-indigenas-no-brasil.htm
https://www.todamateria.com.br/poluicao-da-agua/
https://pt.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeography/a/tolerance-ranges-of-species
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/definindo-e-detectando-mudanca-climatica
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/aquecimento-global.htm
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/agua-e-espiritualidade
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/agua-e-etica
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A ÁGUA E SUA IMPORTÂNCIA

NA VIDA1

Convide seus estudantes a 
explorar as propriedades e 
qualidades da água, bem como 
sua importância para todos os 
seres vivos e não vivos na Terra.

Sugerimos as seguintes temáticas de 
exploração: (clique nos títulos para acessar o 
material de referência)

   A estrutura da água
   O poder solvente da água 
   Os três estados físicos da água
   O ciclo da água
   A densidade da água
   A água e os Intervalos de Tolerância
   A água e a fotossíntese
   A água e a respiração celular

Convide seus estudantes a compartilhar 
o fruto de suas reflexões de acordo com a 
metodologia de avaliação definida.

Agora, para ir deixando evidências 
do processo de aprendizagem, 
convide seus estudantes a refletir, 

individualmente ou em grupo, sobre 
os pontos a seguir:

Quais são as propriedades da água que a 
tornam essencial para a vida na Terra?

Imagine que toda a área da floresta amazônica 
(5,5 milhões de quilômetros quadrados) fosse 
desmatada. Que efeito teria isto no ciclo 
hidrológico?

?

https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/estrutura-da-agua
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/solvencia-da-agua
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/os-tres-estados-fisicos-da-agua
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/o-ciclo-hidrologico
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/densidade-da-agua
https://pt.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeography/a/tolerance-ranges-of-species
https://pt.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants
https://pt.khanacademy.org/science/biology/cellular-respiration-and-fermentation
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FONTES DE ÁGUA E O ACESSO
HUMANO À ÁGUA2

A água é abundante e pode ser fácil de 
encontrar em seus três estados físicos. 
No entanto, a maior parte da água 
está armazenada nos oceanos como 

água salgada, cobrindo mais de 70% da 
superfície da Terra. A água salgada não pode 

ser consumida pelos humanos, porque a salinidade causa 
desidratação nas células de nosso corpo. Apenas 2,5% 
da provisão total da água, é água doce, que é a forma 
necessária para sustentar a vida animal e vegetal.

Em outras palavras, apenas uma pequena parte de 
água da Terra é adequada para as atividades humanas 
essenciais, como beber, cozinhar, limpar, tomar banho, a 
agricultura e a indústria.

Convide seus estudantes a aprofundar sobre as fontes 
de água, o acesso e uso humano da água, e os efeitos 
desse uso no estado atual da água na Terra.

“O acesso à água potável e segura é um direito 
humano essencial, fundamental e universal, porque 
determina a sobrevivência das pessoas e, portanto, é 
condição para o exercício dos outros direitos humanos. 
Este mundo tem uma grave dívida social para com os 
pobres que não têm acesso à água potável, porque isto 
é negar-lhes o direito à vida radicado na sua dignidade 
inalienável”. 

(Laudato Si 30)

Sugerimos explorar os seguintes tópicos: (clique nos 
títulos para acessar o material de referência)

As fontes e usos humanos da água

O acesso humano à água (princípio do bem comum)

Os biomas e sua evolução graças à distribuição regular 
da água de chuva

Gases de efeito estufa e o vapor de água

Mudança climática e seu efeito na distribuição da água

Escassez de água e a qualidade da água

Desmatamento e seu impacto no ciclo da água

Água potável, saúde e pobreza

https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/fontes-e-usos-humanos-da-agua
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/acesso-humano-agua
https://pt.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeography/a/tropical-rainforest-biomes
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/gases-de-efeito-estufa
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/definindo-e-detectando-mudanca-climatica
https://www.todamateria.com.br/escassez-de-agua/
https://www.todamateria.com.br/desmatamento/
https://www.unicef.org/angola/comunicados-de-imprensa/21-bilh%C3%B5es-de-pessoas-n%C3%A3o-t%C3%AAm-acesso-%C3%A1gua-pot%C3%A1vel-em-casa-e-mais-do-dobro


ECOLOGIA INTEGRAL E O CUIDADO DA AMAZÔNIA | 15

Agora, para ir deixando 
evidências do processo 
de aprendizagem, convide 
seus estudantes a refletir, 

individualmente ou em grupo, 
sobre os pontos a seguir:

De onde vem a água que você utiliza 
em casa e no colégio? Pesquise sobre 
o tratamento da água no seu contexto 
próximo (de onde vem e para onde vai) e 
analise o impacto.

Imagine como o abastecimento de 
água doce em sua comunidade poderia se 
modificar por causa do aquecimento global. 
Que efeito teria isto na disponibilidade de 
água em sua comunidade, e no seu bem-
estar?
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Convide seus estudantes a 
compartilhar o fruto de suas reflexões 
de acordo com a metodologia de 
avaliação definida.

?
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USO HUMANO DA ÁGUA E SUAS 

CONSECUÊNCIAS3

O uso humano de água doce é frequentemente 
dividido em três categorias: agrícola (70%), 
industrial (20%) e doméstica (10%), apesar 
da quantidade de água doce consumida por 

cada uma dessas atividades não ser uniforme 
em todo o mundo. As diferenças regionais de consumo de 
água são influenciadas pela densidade populacional, nível 
de desenvolvimento e fatores geográficos, como os tipos de 
recursos hídricos disponíveis.

Convide seus estudantes a aprofundar sobre as 
fontes de água, o acesso e uso humano da água, 
e os efeitos do uso no estado atual da água na 
Terra.

Sugerimos explorar os seguintes tópicos:

Usos humanos da água e suas consequências 
(seriado radial)

Usos humanos da água

Necessidade básica de água

Água embutida

Poluição da água

Demarcação de terras e escassez de água

Fraturamento hidráulico (“Fracking”)

Pegada hídrica

Estresse hídrico

Sustentabilidade

Agora, para ir deixando evidências do processo 
de aprendizagem, convide seus estudantes a 
refletir, individualmente ou em grupo, sobre os 
pontos a seguir:

Como mudaria sua vida se o acesso à água fosse 
restrito? Se você não tivesse garantido a sua Necessidade 
Básica de Água, se não houvesse sistema de esgoto que 
permitisse ter acesso a ela ao abrir uma torneira, por exemplo.

Descreva seu consumo de água no colégio, detalhando 
cada atividade e calculando a quantidade de água que utiliza 
em cada uma. A sua situação é semelhante à da América do 
Norte, África Subsaariana ou Alemanha? Pesquise e reflita!

Convide seus estudantes a compartilhar o fruto 
de suas reflexões de acordo com a metodologia de 
avaliação definida.

?

https://www.ivoox.com/capitulo-14-irm-agua-audios-mp3_rf_11314259_1.html
https://www.ivoox.com/capitulo-14-irm-agua-audios-mp3_rf_11314259_1.html
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/usos-humanos-e-consequencias
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/usos-humanos-e-consequencias
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/usos-humanos-e-consequencias
https://www.todamateria.com.br/poluicao-da-agua/
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/demarcacao-terras-indigenas-no-brasil.htm
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/usos-humanos-e-consequencias
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/pegada-hidrica-producao-alimentos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/estresse-hidrico.htm
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/o-futuro-dos-nossos-recursos-sustentabilidade-e-inovacao
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O funcionamento do sistema hidrológico da 
Amazônia – de acordo com o limnologista Santiago 
Duque (2012), está relacionado com cinco aspectos 
que nos levam a ter uma visão interconectada dos 

elementos da ecologia amazônica, quais sejam: i) O 
efeito do clima e a atmosfera; ii) o conhecimento e as 

relações humanas com os sistemas hídricos; iii) dinâmica hídrica 
por efeito das chuvas; iv) os organismos que vivem nos rios; v) a 
história da geologia da bacia.

Aqui apresentamos brevemente dois desses elementos:

i)  O efeito do clima e a atmosfera
Assista ao seguinte vídeo, prestando especial atenção 

naqueles fatores que compõem o sistema hidrológico da 
Amazônia.

Por que a 
Amazônia é tão 
importante?

A ÁGUA NA4 AMAZÔNIA
É hora de se aprofundar no sistema hidrológico da Amazônia!

ii) As relações humanas com os sistemas hídricos
Convidamos você a conhecer um pouco sobre como 
os habitantes da Amazônia concebem a água, e o 
lugar que ela ocupa em suas vidas:
  
A água para 
os habitantes 
da Amazônia

Diretamente da Amazônia (Leticia, Colômbia) Lorena 
Pérez compartilha conosco o seguinte relato sobre o 
significado da água para as comunidades indígenas 
ribeirinhas do Rio Amazonas:

Duração: 8 min.

Duração: 1 min.

Relato sobre 
a água da 
Amazônia

você pode ambientar a 
leitura com o som do 
rio amazônico

https://youtu.be/x886vLa0pwA
https://youtu.be/nNdZO9dQD7I
https://youtu.be/x886vLa0pwA
https://youtu.be/nNdZO9dQD7I
https://drive.google.com/file/d/14OGy9sNTozu7GKQwAipefCqfA40F7tcl/view
https://www.youtube.com/watch?v=XS_5vBBMJOQ
https://www.youtube.com/watch?v=XS_5vBBMJOQ
https://drive.google.com/file/d/14OGy9sNTozu7GKQwAipefCqfA40F7tcl/view
https://drive.google.com/file/d/14OGy9sNTozu7GKQwAipefCqfA40F7tcl/view
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Se deseja aprofundar-se na exploração 
e reflexão sobre o significado da 
água para diferentes culturas, pode 
explorar com seus estudantes sobre 
a Água e a Espiritualidade.

Façam uma reflexão com todo o grupo 
partindo dos seguintes ponto: 

 Que significado tem a água para 
você? De que forma está presente na 
sua vida? Identifique pontos em comum 

e diferentes entre o significado da água 
para você, e o significado para os habitantes 

da Amazônia.

Considerando o que expressam no vídeo os 
habitantes da Amazônia, que aconteceria com 
eles se suas fontes de água fossem extintas ou 
fora do alcance para o consumo?

Não se esqueçam de compartilhar o fruto de 
suas reflexões de acordo com a metodologia de 
avaliação definida!

?

https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/agua-e-espiritualidade
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A ciência nos ajuda a conhecer as propriedades 
e a função da água no mundo natural. A ética nos 
ajuda a decidir como preservar, proteger e distribuir 
os recursos hídricos da Terra. E a espiritualidade 
nos ajuda a identificar nossas principais convicções 
sobre o significado e o valor da água. 

Como podemos usar nossos 
conhecimentos científicos, éticos 
e espirituais para agir de forma 

concreta e ajudar a curar o nosso 
planeta?

Convide seus estudantes a revisar suas reflexões 
das seções anteriores: sobre o essencial da água para 
a vida na Terra, o acesso que temos à água, o impacto 
gerado por nosso uso e a mudança climática, nossa 
relação com a água, o significado que tem nossas 
vidas, e o consumo de água no colégio.

Podem formar grupos para compartilhar algumas 
dessas reflexões e, a partir delas, pensar juntos no 
seguinte:

Se seguirmos o convite de Santo 
Inácio de “ver a Deus em todas as 
coisas”, como poderia fazer uma 
contribuição transformando a forma 
em que você vê e utiliza a água no seu 
colégio? Compartilhe em grupo algumas ideias, 
sentimentos e opiniões.

Em plenária, convide seus estudantes a compartilhar 
suas ideias, sentimentos e opiniões sobre o ponto 
anterior, e através do discernimento possam juntos 
DEFINIR O DESAFIO que vão enfrentar para o cuidado 
da água no seu contexto, que simbolize a construção 
de uma visão global da Amazônia como bem comum, 
trabalhando juntos em sua conservação.

DEFININDO O DESAFIO E A SOLUÇÃO! 
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 Situação atual 

Faz referência ao cenário identificado no 
colégio/comunidade educativa nas reflexões e 
aprendizagens, concluindo que podem incentivar 
uma transformação na relação ou hábito que têm 
com a água.

Exemplo: “consideramos que nossa relação com 
a água não está muito equilibrada, pois observamos 
que quando lavamos nossas mãos, deixamos 
aberta a torneira enquanto nos ensaboamos, e não 
estamos sendo cientes do presente que é a água e 
da sorte que temos de ter tão fácil acesso a ela”.

 Que seja um desafio propositivo e concreto 

“Garantir que os estudantes do curso mantenham 
a torneira de água aberta só quando for necessário, 
diminuindo a 100% o seu desperdício, ou 
aproveitando 100% da água durante a lavagem de 
mãos em uma outra atividade no colégio onde seja 
requerida”.

Conexão com a Amazônia
A relação com a água, as dinâmicas que existem 

na Amazônia, e os desafios hídricos que se 
apresentam, associadas com a situação identificada 
no desafio.

Exemplo: “A Amazônia é o lar de uma quinta 
parte de água doce no mundo, que é o tipo de água 
que podemos consumir. Tomamos por garantido a 
água, como um recurso do qual podemos dispor 
(como se fosse infinito), quando é um elemento 
sagrado por sua importância em toda a vida sobre 
a Terra e, como tal, devemos cuidar dela”.

Uma vez definido o desafio, eles devem 
CONSTRUIR UMA SOLUÇÃO, podendo se evidenciar 
em Ações Concretas para alcançá-la. (Exemplo: 
formação de um comitê pela água; uma campanha 
liderada pelos estudantes para aumentar a 
conscientização sobre o uso da água, etc.). Deve ter 
como objetivo a transformação de um hábito que, 
idealmente, seja sustentável ao longo do tempo e 
possa ser instalado na cultura institucional.

Compartilhamos alguns pontos a considerar na definição do desafio:
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Você pode revisar estas Ideias de Ação que têm sido realizadas ao 
redor do mundo pelo cuidado da água.

AO CANTO! Convide seus estudantes a estampar 
o DESAFIO e a SOLUÇÃO de maneira criativa e 
clara no canto “Nossos hábitos habitam a 

Amazônia”.

• BioEnciclopedia. (2015). Obtido de BioEnciclopedia: 
http://bioenciclopedia.com

• Brasil Escola. (2019). Obtido de: https://brasilescola.uol.com.br

• Estado de Direito. (2019). Obtido de: 
http://estadodedireito.com.br/o-que-e-o-bem-comum

• Healing Earth. (2017). Obtido de Healing Earth:
http://healingearth.ijep.net/es

• Khan Academy. (2017). Obtido de Khan Academy:
https://es.khanacademy.org/

• OMS. (Julio de 2017). Organización Mundial de la Salud. 
Obtido de Organización Mundial de la Salud: http://who.int

• Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. 
(2014). OTCA. Obtido de OTCA:
http://otca.info/531-libro.cambio.climatico_esp.pdf

• Organización de las Naciones Unidas. Obtido de: https://
un.org/human_right_to_water_and_sanitation.pdf
• Red Eclesial Panamazónica - REPAM. (2018). Obtido de: 
https://redamazonica.org/pt-br/laudato-cuidado

• Toda Matéria. (2019). Obtido de: https://todamateria.com.br

• UNESCO. (2017). Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura. Obtenido de UNESCO: 
http://unesco.org/new/es/escasez-y-calidad-del-agua/

• Unicef. (2017). Obtido de: https://unicef.org

TEXTOS CITADOS

https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/ideias-de-acoes-1
http://www.bioenciclopedia.com/
https://brasilescola.uol.com.br 
http://estadodedireito.com.br/o-que-e-o-bem-comum/
http://healingearth.ijep.net/es
https://es.khanacademy.org/
http://www.who.int 
http://www.who.int 
http://otca.info/portal/admin/_upload/publicacoes/531-libro.cambio.climatico_esp.pdf
https://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_por.pdf
https://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_por.pdf
https://redamazonica.org/pt-br/laudato-cuidado-nossa-casa-comum/
https://www.todamateria.com.br
http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/ciencias-naturales/water-international-hydrological-programme/escasez-y-calidad-del-agua/
https://www.unicef.org
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1.  Explorar sobre o ar: a 
atmosfera da Terra, sua composição 
e importância para a vida na Terra

2.  Conhecer os agentes 
que interferem no ar e suas 
consequências

3. Conhecer sobre os “rios 
voadores”, os agentes que 
interferem em sua geração e a 
importância do ar amazônico para 
o planeta

•  O tempo atmosférico e 
    o clima
•  O ciclo do oxigênio
•  A camada de ozônio

•  Dióxido de carbono
•  Radiação solar
•  O efeito estufa

•  Gases de efeito estufa
•  Mudança climática: causas
    naturais
•  Padrões globais do ar
•  Mudança climática: causas
    antropogênicas
•  Revolução Industrial

•  Movimento Ambientalista
•  Práticas agrícolas industriais
•  Queima de combustíveis 
    fósseis
•  Desmatamento
•  Pegada de carbono

•  Evapotranspiração

OBJETIVOS DO APRENDIZADO DO EIXO TEMÁTICO AR

OBJETIVOS TEMÁTICAS

https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/atmosfera-da-terra
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/atmosfera-da-terra
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/ciclo-do-oxigenio.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/quimica/o-que-e-camada-ozonio.htm
https://www.todamateria.com.br/caracteristicas-do-dioxido-de-carbono/
https://pt.khanacademy.org/science/2-ano/terra-e-universo-2-ano/sol-luz-e-calor/v/radiacao-solar-incidindo-em-diferentes-superficies
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/efeito-estufa.htm
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/gases-de-efeito-estufa
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/causas-naturais
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/causas-naturais
https://pt.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeography/a/climate
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/causas-antropogenicas
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/causas-antropogenicas
https://www.todamateria.com.br/revolucao-industrial/
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/biologia/historico-do-movimento-ambientalista/20106
https://youtu.be/CThFYTp9ETo
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/combustiveis-fosseis.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/combustiveis-fosseis.htm
https://www.todamateria.com.br/desmatamento/
https://www.ecycle.com.br/3874-pegada-carbono.html
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-amazonia-as-chuvas-no-brasil.htm
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O AR: A ATMOSFERA

DA TERRA1

A atmosfera da Terra é a fina 
camada de gases que circunda a 
Terra, e que se mantém no seu 
lugar pela gravidade da Terra. 

Sem a atmosfera, a vida na Terra 
não poderia existir. Ela contém o oxigênio que 
respiramos, ajuda a aquecer a Terra, nos protege 
dos danos da radiação ultravioleta do sol (UV), e 
é uma parte fundamental do ciclo da água.

Convide seus alunos a explorar a composição 
da atmosfera, sua importância para a vida na 
Terra, a radiação solar e os efeitos da atmosfera 
no tempo e no clima. O oxigênio no ar e seu 
ciclo, o vapor de água, o dióxido de carbono 
e o ozônio (entre outros componentes), e o 
papel deste último no efeito estufa, são outros 

Convide seus estudantes a 
compartilhar o fruto de suas reflexões 
de acordo com a metodologia de 

avaliação definida.

?

tópicos que propomos para explorar o ar, como a 
atmosfera da Terra.

Clique na temática na qual desejam se aprofundar:

 O tempo atmosférico e o clima

 O ciclo do oxigênio

 A camada de ozônio

 Dióxido de carbono

 Radiação solar

 O efeito estufa

https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/atmosfera-da-terra
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/ciclo-do-oxigenio.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/quimica/o-que-e-camada-ozonio.htm
https://www.todamateria.com.br/caracteristicas-do-dioxido-de-carbono/
https://pt.khanacademy.org/science/2-ano/terra-e-universo-2-ano/sol-luz-e-calor/v/radiacao-solar-incidindo-em-diferentes-superficies
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/efeito-estufa.htm
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Agora,  para ir deixando 
evidências do processo de 
aprendizagem, convide seus 

estudantes a refletir, individualmente 
ou em grupo, sobre os pontos a seguir:

Faça uma pausa na sua rotina, e pare 
para respirar. Como você percebe o 
oxigênio que inala? Propomos fazer o 
exercício de respirar, sendo consciente 
do processo de purificação do ar graças à 
nossa respiração e à flora que habita seu 
lugar.

Quais são os padrões semanais e 
sazonais do sol, das nuvens, do vento, 
da umidade e da seca, do calor e do 
frio, da chuva e das tempestades que 
caracterizam sua região? Como esse 
clima influencia o seu modo de vida?

AGENTES QUE INTERFEREM NO
AR E SUAS CONSEQUÊNCIAS2

Sem o efeito estufa, a 
temperatura média da superfície 
da Terra seria muito fria para a 
vida de muitas espécies. Por outro 

lado, a queima de combustíveis 
fósseis, as práticas agrícolas industriais e 
o desmatamento (entre outras atividades 
humanas), desempenham um grande papel na 
alta concentração de gases de efeito estufa 
na atmosfera, e sua relação com a mudança 
climática e a pegada de carbono. A propósito, 
alguns fatos históricos, como a Revolução 
Industrial e o Movimento Ambientalista, 
também ajudarão a entender a relação entre o 
ser humano e o ar, seu uso e as consequências.
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Sugerimos ver os seguintes tópicos para 
aprofundar:

Gases de efeito estufa

Mudança climática: causas naturais

Padrões globais do ar

Mudança climática: causas antropogênicas

Revolução Industrial

Movimento Ambientalista

Práticas agrícolas industriais

Queima de combustíveis fósseis

Desmatamento

Pegada de carbono

Convide seus estudantes a compartilhar 
o fruto de suas reflexões de acordo com a 
metodologia de avaliação definida.

?

Agora,  para ir deixando 
evidências do processo de 
aprendizagem, convide seus 

estudantes a refletir, individualmente 
ou em grupo, sobre os pontos a seguir:

Tem alguma pessoa mais velha em sua 
família ou entre seus amigos ou vizinhos, 
com quem possa conversar sobre o 
clima? Se há, pergunte para essa pessoa 
se tem experimentado alguma mudança 
nos patrões do clima e o tempo, durante 
suas vidas?

Se experimentaram mudanças no clima 
durante suas vidas, que situações você 
acredita poderiam estar acontecendo por 
causa dessas mudanças?

- 2. AGENTES QUE INTERFEREM NO AR E SUAS CONSEQUÊNCIAS

https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/gases-de-efeito-estufa
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/causas-naturais
https://pt.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeography/a/climate
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/causas-antropogenicas
https://www.todamateria.com.br/revolucao-industrial/
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/biologia/historico-do-movimento-ambientalista/20106
https://youtu.be/CThFYTp9ETo
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/combustiveis-fosseis.htm
https://www.todamateria.com.br/desmatamento/
https://www.ecycle.com.br/3874-pegada-carbono.html
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Na Amazônia se produz o 20% do oxigênio do 
planeta, razão pela qual é conhecida como “o 
pulmão do mundo”. O ar sobre a floresta da 
Amazônia é mais limpo do que quase qualquer 

outro lugar do planeta (WWF-Colômbia).

Recentemente, alguns pesquisadores descobriram que 
no ar amazônico, também circula água, quase na mesma 
proporção que a contida no Rio Amazonas. Este fenômeno 
é conhecido popularmente como “Rios voadores”, que 
realmente são rios de umidade atmosférica viajando em 
forma de vapor, desde o Oceano Atlântico até se encontrar 
com os Andes, e que durante sua viagem, são alimentados 
pela umidade da floresta através de um fenômeno conhecido 
como evapotranspiração.

As chuvas causadas por este fenômeno, conseguem 
distâncias de mais de 3.000 km, e chegam inclusive até zonas 
como o norte da Argentina, e são de vital importância para 
a produção de alimentos e para a vida de muitas pessoas 
na América Latina.

O AR NA3 AMAZÔNIA
Chegou o momento de respirar um pouco de ar amazônico! 

Mas, como tudo isto é possível? Vejamos uma 
explicação simples no seguinte link:

Os rios voadores da 
Amazônia

Relato sobre o ar da 
Amazônia (Leticia, 
Colômbia)

Diretamente da Amazônia 
Lorena Pérez compartilha 

conosco o seguinte relato sobre 
o significado do ar para as 
comunidades indígenas ribeirinhas 
do Rio Amazonasa.

Você pode ambientar a leitura com o som da floresta 
amazônica:

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-amazonia-as-chuvas-no-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/rios-voadores-amazonia.htm
https://drive.google.com/file/d/141kfyhgIdJ2TOouXKJGdmTp2n_pEIdKE/view
https://www.youtube.com/watch?v=sLQJpFsTum8
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/rios-voadores-amazonia.htm
https://drive.google.com/file/d/141kfyhgIdJ2TOouXKJGdmTp2n_pEIdKE/view
https://drive.google.com/file/d/141kfyhgIdJ2TOouXKJGdmTp2n_pEIdKE/view
https://www.youtube.com/watch?v=sLQJpFsTum8
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/rios-voadores-amazonia.htm
https://www.youtube.com/watch?v=sLQJpFsTum8
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Duração: 27 seg.

Agora, você quer saber o significado do ar para 
aqueles que habitam a Amazônia? Crianças, jovens e 
adultos compartilham conosco o que o ar representa 
para eles, e sua importância em nossas vidas:

Respire devagar e com consciência, sentindo 
como se na inalação tomasse energia 
vital que está disponível na Terra, graças 
à floresta tropical amazônica, e a outros 

biomas que purificam o ar para que nós e o 
resto dos seres vivos respiremos (e vivamos). 

Sinta também como na exalação você retribui essa 
energia fazendo sua contribuição para o ecossistema. É 
um ciclo de vida. Agradeça com cada respiração, pelo ar.

- 3. O AR NA AMAZÔNIA

https://www.youtube.com/watch?v=k5GVlX93cyA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=k5GVlX93cyA&feature=youtu.be
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Para algumas religiões, o ar que 
respiramos é um símbolo espiritual do sopro 
de Deus. Esse sopro de ar divino, também está 
conectado à paz terrena. No ano 2000, com a 
declaração sobre a Mudança Climática Global 
dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, essa 
tradição espiritual de equilibrar o clima, o ar e 
a paz espiritual, continuou. Eles escrevem: 

Explore o significado de ar para algumas 
religiões aqui: O ar e a espiritualidade.

Agora,  para ir deixando 
evidências do processo de 
aprendizagem, convide seus 

estudantes a refletir, individualmente 
ou em grupo, sobre os pontos a seguir:

Por que deveríamos nos preocupar em 
aprender sobre as tradições espirituais de 
pessoas que não têm nada a ver conosco, 
especialmente em um livro de ciências 
ambientais?

Na sua opinião, as “partes” naturais do 
ambiente estão em equilíbrio? (Atmosfera, 
hidrosfera, litosfera e biosfera). Explique 
por que ou por que não.

Convide seus estudantes a 
compartilhar o fruto de suas reflexões 
de acordo com a metodologia de 

avaliação definida.

?

“Nosso envolvente cobertor de ar, 
a atmosfera, é a condição física da 
comunidade humana e seu símbolo 

mais poderoso. Todos nós respiramos 
o mesmo ar ”

https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/mudanca-climatica-global-e-espiritualidade
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As ações de uma pessoa só, geralmente 
não têm uma modificação importante 
nos níveis planetários de CO2, mas 
com a participação de todos, essa 

situação cobra muita importância!

Como as ações humanas na atmosfera têm 
um efeito cumulativo, cada um de nós tem uma 
responsabilidade moral de reduzir nossa pegada 
de carbono. Isso pode ser alcançado por meio de 
esforços, como a redução no uso de combustíveis 
fósseis, a redução de nosso consumo de produtos 
desnecessários, a compra de mais alimentos dos 
agricultores locais, e através da promoção da 
reciclagem, entre outras coisas.

Convide seus alunos a revisar suas reflexões, 
e em grupos, possam compartilhar algumas das 

seções anteriores. Agora que vocês sabem que o ar é 
essencial para a vida na Terra, quais são os agentes 
que poluem o ar, e quais são suas consequências 
para eles e a vida de todos os seres que habitam o 
planeta: (Healing Earth, 2017). Convide-os a pensar 
em conjunto sobre o seguinte:

Em plenária, convide seus estudantes a 
compartilhar suas ideias, sentimentos e opiniões 
sobre os anteriores pontos de reflexão.  Uma vez 
compartilhado, juntos podem DEFINIR O DESAFIO 
que vão enfrentar.

DEFININDO O DESAFIO E A SOLUÇÃO 

Que atividades no colégio poderiam 
estar poluindo o ar, e em quais delas 
poderia se tomar ações para reduzir o 
nível de poluição?
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Duração: 3 min.

Alguns pontos a considerar na definição do 
desafio:

 Situação atual 
Faz referência ao cenário identificado no 
colégio/comunidade educativa nas reflexões 
e aprendizagens, concluindo que podem 
incentivar uma transformação na relação ou 
hábito que têm com o ar.

Que seja um desafio propositivo e concreto

Conexão com a Amazônia
A relação com o ar e as dinâmicas que 

existem na Amazônia, os desafios que se 
apresentam nesse sentido, associado com a 
situação identificada no desafio.

Uma vez definido o desafio, eles devem CONSTRUIR 
UMA SOLUÇÃO que possa se evidenciar em Ações 
Concretas para alcançá-la. Deve ter como objetivo 
a transformação de um hábito que, idealmente, seja 
sustentável ao longo do tempo e possa ser instalado na 
cultura institucional.

No Colégio San José de Barranquilla (Colômbia), 
tiveram uma ideia criativa de responder como 
comunidade ao desafio de transformar nossos hábitos. 
Foi assim que eles criaram os “Eco-Desafios”. Você 
pode ver com mais detalhe no link abaixo:

Eco-Desafios do Colégio
San José de Barranquilla 

https://youtu.be/HHTqpGVwMD0
https://youtu.be/HHTqpGVwMD0
https://youtu.be/HHTqpGVwMD0
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Também compartilhamos algumas ideias de “desafios 
ecológicos” para contribuir com a qualidade do ar do nosso 
planeta, e reduzir a pegada de carbono:

 Você poderia parar de usar o carro para ir a qualquer 
lugar que esteja a menos de 2 km de distância.

Você poderia incentivar as pessoas a caminhar ou andar 
de bicicleta para a escola, igreja ou qualquer lugar próximo 
que frequentem.

Você poderia conversar no seu colégio para que, nos 
eventos institucionais, se usem apenas pratos reutilizáveis.

Poderiam se aproveitar datas ou eventos significativos 
e simbólicos, como o Dia Internacional do Ar Puro (7 
de junho), para promover uma conversa sobre as ações 
implementadas por cada grupo de estudantes, ou mesmo 
para realizar nesse mesmo dia alguma atividade comum, 
junto com outras aulas ou colégios.

• BioEnciclopedia. (2015). Obtido de BioEnciclopedia: 
http://bioenciclopedia.com

• Brasil Escola. (2019). Obtido de: https://brasilescola.uol.com.br

• EcuRed - Enciclopedia Cubana. Obtido de EcuRed:
https://ecured.cu

• eCycle. (2016). Obtido de: https://ecycle.com.br

• Healing Earth. (2017). Obtido de Healing Earth:
http://healingearth.ijep.net/es

• Khan Academy. (2017). Obtido de Khan Academy:
https://es.khanacademy.org

• Portal Educação. (2019). Obtido de: https://portaleducacao.com.br

• Toda Matéria. (2019). Obtido de: https://todamateria.com.br

• WWF-Colombia. (s.f.). World Wildlife Fund. Obtido de World 
Wildlife Fund: http://wwf.org.co/amazonas

  TEXTOS CITADOS

AO CANTO! Convide seus 
estudantes a estampar o DESAFIO 
e a SOLUÇÃO de maneira criativa 
e clara no canto “Nossos hábitos 

habitam a Amazônia”.

http://www.bioenciclopedia.com/
https://brasilescola.uol.com.br 
https://brasilescola.uol.com.br 
https://brasilescola.uol.com.br 
https://brasilescola.uol.com.br 
https://brasilescola.uol.com.br 
https://brasilescola.uol.com.br 
http://healingearth.ijep.net/es
https://es.khanacademy.org/ 
https://www.todamateria.com.br 
http://www.wwf.org.co/donde_trabajamos/amazonas/
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1. Conhecer os componentes, 
importância e papel da terra para 
o planeta

2. Analisar o relacionamento do 
ser humano com a terra, causas 
e consequências da extração de 
recursos naturais

3. Aprofundar sobre a floresta 
amazônica

•   Extração humana de “recursos”

•   Desmatamento

•   Erosão

•   Abordagens para extração responsável

•   Os 3Rs da ecologia

•  Litosfera
- Minerais e rochas
- Metais
- Fontes de energia

•  Os elementos da Terra

•  Biodiversidade

•  Matérias-primas (Recursos Naturais)

•  A Floresta tropical amazônica

•  Desmatamento na Amazônia

OBJETIVOS DO APRENDIZADO DO EIXE TEMÁTICO TERRA

OBJETIVOS TEMÁTICAS

https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/recursos-finitos-da-terra-e-extracao-humana
https://www.todamateria.com.br/desmatamento/
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/erosao.htm
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/recursos-naturais-e-etica
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/os-tres-erres-mais-alguns.htm
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/recursos-finitos-da-terra-e-extracao-humana
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/elementos-da-terra
https://healingearth.ijep.net/pt/biodiversidade/biodiversidade-e-evolu%C3%A7%C3%A3o
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/os-recursos-naturais.htm
https://www.todamateria.com.br/floresta-amazonica/
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/desmatamento-da-amazonia.htm
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A LITOSFERA
DA TERRA1

Os diferentes tipos de 
ecossistemas, fornecem aos seres 
humanos diferentes tipos de 
recursos. Por exemplo, as florestas, 

que ocupam 31% da superfície da 
Terra, são o lar de muitas espécies únicas de 
plantas e animais. Eles fornecem numerosos 
recursos naturais para as pessoas, e são 
importantes para mitigar a mudança climática 
global, “sequestrando” grandes volumes 
de dióxido de carbono atmosférico em sua 
biomassa (FAO, 2010).

A litosfera, que é a camada superficial da Terra 
sólida, é composta de sólidos, solos, sedimentos 
e rochas da crosta terrestre, e o manto superior 

contém elementos essenciais para sustentar 
a vida, como nutrientes e minerais que são 
metabolicamente necessários, e representam 
importantes fontes de energia.

Convide seus estudantes a explorar os 
componentes da litosfera, e sobre a importância 
do papel da terra no planeta e da vida nele:

 Litosfera
- Minerais e rochas
- Metais
- Fontes de energia

  Os elementos da Terra

  Biodiversidade

 Matérias-primas (Recursos Naturais)

https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/recursos-finitos-da-terra-e-extracao-humana
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/elementos-da-terra
https://healingearth.ijep.net/pt/biodiversidade/biodiversidade-e-evolu%C3%A7%C3%A3o
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/os-recursos-naturais.htm
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Convide seus estudantes a 
compartilhar o fruto de suas reflexões 
de acordo com a metodologia de 

avaliação definida.

?

Agora,  para ir deixando evidências 
do processo de aprendizagem, 
convide seus estudantes a refletir, 
individualmente ou em grupo, sobre os 
pontos a seguir:

Imagine as interconexões que tornam sua 
vida diária possível: as que você vê, como as 
relações com familiares e amigos, e as que 
não pode ver, como as pessoas na usina que 
fornece luz ao seu quarto, ou as pessoas 
que limparam a rua que você toma para ir 
ao colégio.

Agora, visite um ecossistema 
natural em sua comunidade, como 
um parque, um terreno vazio coberto 

de plantas, um rio, ou uma lagoa ou 
lago.

Quais são as interconexões nesse 
ecossistema natural que tornam a vida 
possível? Que interconexões você vê? 
Quais você sabe que existem, mas não 
pode vê-las?

Qual é a situação atual dos recursos 
naturais nesse ambiente? Em que estado 
eles estão? Existe uma escassez de algum 
deles?
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EXTRAÇÃO DE RECURSOS 

NATURAIS2

A mineração e a coleta de recursos 
da Terra fornecem aos seres 
humanos os bens necessários 
para suas vidas e para o avanço da 

civilização humana. Enquanto os seres 
humanos tem existido, os recursos naturais tem 
sido extraídos da natureza por eles. No entanto, 
as crescentes escalas de extração desde a 
Revolução Industrial alteraram o ambiente da 
Terra.

Essa extração não apenas resultou na geração de 
terras degradadas e empobrecidas, mas também 
causou uma contaminação generalizada, e danos 
aos ciclos biogeoquímicos dos quais toda a vida 
depende.

Convidamos você a explorar com seus 
estudantes algumas dessas atividades 
humanas e suas consequências na Terra:

Extração humana de “recursos”

Desmatamento

Erosão

Abordagens para extração responsável

Os 3Rs da ecologia

https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/recursos-finitos-da-terra-e-extracao-humana
https://www.todamateria.com.br/desmatamento/
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/erosao.htm
https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/recursos-naturais-e-etica
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/os-tres-erres-mais-alguns.htm
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Convide seus estudantes a 
compartilhar o fruto de suas 
reflexões de acordo com a 

metodologia de avaliação definida.

?

Agora,  para ir deixando 
evidências do processo de 
aprendizagem, convide seus 
estudantes a refletir, individualmente 
ou em grupo, sobre os pontos a seguir:

Identifique alguns recursos naturais que 
existem no colégio / cidade. De acordo 
com seus conhecimentos, algum desses 
recursos está sendo tratado de maneira 
sustentável? Se está, como acontece? Se 
não, por que não?

Que tipo de abordagem você 
consideraria e que medidas você tomaria 
para a sustentabilidade desses recursos? 
(Conservacionista, preservacionista, os 3Rs 
da ecologia, ou outro).
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Abriga mais da metade das florestas tropicais 
remanescentes do planeta, e algumas partes têm 
altas concentrações da biodiversidade do mundo.

Além disso, contém um décimo das espécies do 
mundo: desde 1999, mais de 2.000 novas espécies de 

plantas e vertebrados foram descritas. Na Amazônia, vivem 34 
milhões de pessoas, incluindo mais de 350 grupos indígenas, 
alguns deles em isolamento voluntário.

Sabemos disso, mas ignoramos que também é o lugar do 
planeta onde a biodiversidade é mais rapidamente destruída pelo 
desmatamento. Uma causa importante da destruição da floresta 
tropical é a demanda, por parte dos países industrializados, de 
madeira e outros produtos florestais e agrícolas produzidos a 
baixo custo.

A FLORESTA3 AMAZÔNICA
A Amazônia é a floresta tropical mais extensa do mundo!



 40 | TERRA

Aprofunde com seus estudantes sobre a 
floresta tropical mais extensa do mundo (World 
Wildlife Fund – ALC, 2016):

•  A Floresta tropical amazônica

• Desmatamento na Amazônia

Como vemos aqui, as florestas não são apenas 
árvores. Depende de nossas ações e padrões 
de consumo para que permaneçam em pé e 
para que continuemos desfrutando da água e 
do ar necessários para garantir nossa própria 
existência.

Diretamente da Amazônia Lorena Pérez 
compartilha conosco o seguinte relato sobre 
o significado da terra para as comunidades 
indígenas ribeirinhas do Rio Amazonas:

Relato sobre a terra 
da Amazônia. (Leticia, 
Colômbia)

Relato de la tierra 
desde el Amazonas

Crianças, jovens e adultos habitantes da Amazônia, 
compartilham conosco o que a terra representa para eles e 
seu território, e como está presente na sua vida diária:

Duração: 1 min.

Considerando a situação da extração e 
mineração no mundo e na Amazônia, o relato 

de Lorena e daqueles que habitam a Amazônia, 
reflita sobre o seu relacionamento com a terra.

Você tem contato direto com a terra? Como é? (Por 
exemplo se você planta, ou tem plantas em casa, você 
tem árvores / floresta perto do colégio, etc.)

Pare para pensar por um momento sobre algo que você 
consome diariamente (alimentos, material escolar, etc.) 
e pense sobre o relacionamento que isso pode ter com 
a terra e o impacto causado ao longo do processo de 
elaboração.

Convide seus estudantes a 
compartilhar o fruto de suas reflexões 
de acordo com a metodologia de 
avaliação definida.

?

https://www.todamateria.com.br/floresta-amazonica/
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/desmatamento-da-amazonia.htm
https://drive.google.com/file/d/13xq2M2wAtWYpsyhfIa0itpkxhkLB1OUf/view
https://drive.google.com/file/d/1ujJCPRdfjNb4Nyn2sC10stqX2WnzoGeM/view
https://drive.google.com/file/d/13xq2M2wAtWYpsyhfIa0itpkxhkLB1OUf/view
https://drive.google.com/file/d/13xq2M2wAtWYpsyhfIa0itpkxhkLB1OUf/view
https://www.youtube.com/watch?v=sLQJpFsTum8
https://youtu.be/-V6bBEOzRN8
https://youtu.be/HHTqpGVwMD0
https://youtu.be/-V6bBEOzRN8
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Os direitos de extração e uso dos 
recursos naturais estão excedendo 
a capacidade de recuperação da 
natureza; a dinâmica da extração de 

recursos está desequilibrada, alterando 
a saúde do nosso planeta. A ciência por si só, 
não pode responder à pergunta de onde está o 
equilíbrio entre a necessidade de usar os recursos 
naturais, e nossa responsabilidade de proteger a 
Terra.

Convide seus estudantes a revisar e compartilhar 
em grupo suas reflexões das seções anteriores do 
elemento terra: eles conheceram e analisaram 
as interconexões entre os diferentes elementos 
e seres que compõem nosso ecossistema; o 
relacionamento, o uso e o estado dos “recursos 

naturais” que o compõem, e o relacionamento e 
o contato que cada um têm com a terra na sua 
vida diária.

 

Em plenária e juntos, DEFINAM O DESAFIO que 
vão enfrentar associado à relação e consumo de 
produtos que geram um impacto na terra e nos 
diversos recursos presentes nela.

DEFININDO O DESAFIO E A SOLUÇÃO!

Podem revisar juntos os hábitos de 
consumo que têm no curso ou no 
colégio, e pensar sobre qual ou quais 
deles podem reduzir o impacto, 

reutilizar algum elemento, ou reciclar 
algum material. Entre todos, escolham 
um deles para implementar alguma ação 
que contribua para reduzir o impacto 
ambiental.
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Alguns pontos a considerar na definição do 
desafio:

 Situação atual

Faz referência ao cenário identificado no 

colégio/comunidade educativa nas reflexões e 

aprendizagens, concluindo que podem incentivar 

uma transformação na relação ou hábito que têm 

com a terra.

Que seja um desafio propositivo e concreto

Conexão com a Amazônia

A relação com a terra e as dinâmicas que existem na 

Amazônia, os desafios que se apresentam nesse sentido, 

associado com a situação identificada no desafio.

Uma vez definido o desafio, eles devem CONSTRUIR 
UMA SOLUÇÃO que possa se evidenciar em Ações 
Concretas para alcançá-la. Deve ter como objetivo a 
transformação de um hábito que, idealmente, seja 

sustentável ao longo do tempo e possa ser instalado na 
cultura institucional.

No Colégio dos Jesuítas (Juiz de Fora, Brasil), 
realizaram uma iniciativa criativa de reutilização que 
pode servir de referência para a realização de uma ação 
semelhante com seus colegas de classe.
Revise-a aqui:

Também poderiam aproveitar datas ou eventos 
significativos e simbólicos, para promover uma 
conversa sobre as ações implementadas por cada grupo 
de estudantes, ou mesmo para realizar nesse mesmo 
dia alguma atividade comum, junto com outras aulas 
ou colégios.

Compartilhamos com você algumas ideias de datas:

Colégio dos
Jesuitas

26 de junho: Dia Internacional da Preservação 
                  das Florestas Tropicais

22 de abril: Dia da Terra

http://colegiodosjesuitas.com.br/ver-de-novo-trabalho-interdisciplinar-sobre-sustentabilidade/
http://colegiodosjesuitas.com.br/ver-de-novo-trabalho-interdisciplinar-sobre-sustentabilidade/
http://colegiodosjesuitas.com.br/ver-de-novo-trabalho-interdisciplinar-sobre-sustentabilidade/
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Você pode revisar estas Ideias de Ação que têm sido 
realizadas ao redor do mundo pelo cuidado da terra.

• Brasil Escola. (2019). Obtido de: https://brasilescola.uol.com.br

• FAO. (2010). Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación. Obtido de Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación:
http://fao.org/docrep/013/i1757s/i1757s.pdf

• Greenpeace México. (2016). http://www.greenpeace.org/
mexico/es. Obtido de www.greenpeace.org/mexico/es:
http://greenpeace.org/mexico/es/Actua/Ecotips/Las-tres-r/

• Healing Earth. (2017). Healing Earth. Obtido de Healing 
Earth: http://healingearth.ijep.net/es

•  Toda Matéria. (2019). Obtido de: https://todamateria.com.br

• World Wildlife Fund - ALC. (2016). http://wwf.panda.org. 
Obtido de wwf.panda.org:
https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/living-amazon.pdf

  TEXTOS CITADOS

AO CANTO! Convide seus 
estudantes a estampar o DESAFIO 
e a SOLUÇÃO de maneira criativa 
e clara no canto “Nossos hábitos 

habitam a Amazônia”.

https://healingearth.ijep.net/pt/boas-vindas/ideias-de-acoes-0
https://brasilescola.uol.com.br 
http://www.fao.org/docrep/013/i1757s/i1757s.pdf
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Actua/Ecotips/Las-tres-r/
http://healingearth.ijep.net/es
https://www.todamateria.com.br 
https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/spanish_executive_summary_wwf_living_amazon_report_2
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