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A Onda Verde é uma campanha plurianual que visa conscientizar as pessoas 
sobre a importância da biodiversidade. Ela reforça o trabalho em Comunicação, 
Educação e Conscientização do público dentro do programa da Convenção para 
a Diversidade Biológica (CDB), entidade que lidera o movimento no mundo.  

Desde 2007,  a Onda Verde celebra mundialmente o Dia Internacional da Diversidade Biológica (IDB). 
Ela também apóia outras iniciativas nacionais, internacionais e globais de plantio de árvores, tais 
como a campanha “Um Bilhão de Árvores”, liderada pelo PNUMA (Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente).

Os públicos principais da Onda Verde são crianças e jovens que têm como ação comemorativa simbólica 
da data o plantio de árvores. Em 2010, a Fundação O Boticário trouxe o movimento para o Brasil e está 
agregando, além deste público, também empresas, prefeituras, ONGs e grupos específicos que se 
interessam pelo tema, fornecendo um menu mais amplo de atividades comemorativas.

SOBRE A ONDA VERDE

A Onda Verde, além de comemorar o ano da biodiversidade, também reforça a 
importância do respeito à natureza para o equilíbrio do planeta, foco da atuação de 
20 anos da Fundação O Boticário. Por isso, todos estão convidados a realizar uma 
atividade no  dia 21 de maio, data que antecede o Dia Internacional da Diversidade 
Biológica. A idéia é promover uma contagem regressiva para que às 10h (horário 
local), todos se mobilizem pela proteção da biodiversidade, criando uma “onda 
verde” mundial, de leste a oeste do planeta. 

Durante todo o dia, os participantes  poderão disponibilizar fotos e textos 
sobre as atividades realizadas no site da Onda Verde. Assim, será formada 
uma grande rede colaborativa em benefício da vida. Com a contribuição das 
pessoas e organizações, será formado um grande mapa interativo visando a 
troca de informações e registro das ações no mundo inteiro.

Prepare-se para a Onda Verde!
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O dia 22 de maio é um dia importante para toda a vida na Terra, pois é a 
data em que se comemora o Dia Internacional da Diversidade Biológica ou 
IDB. Todos os anos, pessoas do mundo inteiro celebram a biodiversidade e a 
finalidade principal do dia é a conscientização e a compreensão de questões 
relacionadas à biodiversidade.

O tema de 2010 do Dia Internacional da Diversidade Biológica é biodiversidade, desenvolvimento 
e redução da pobreza. Desenvolvimento significa que todas as pessoas devem ter a oportunidade 
de viver bem, sem fome, miséria, perigos, doenças e analfabetismo. Desenvolvimento deve ser 
sustentável, de forma que as futuras gerações também possam viver bem.

SOBRE O DIA 

INTERNACIO
NAL D

A

DIVERSIDADE BIOLÓ
GICA

 (ID
B)

A biodiversidade é chave na redução da pobreza porque ela fornece às pessoas 
bens e serviços ecossistêmicos básicos. Ela fornece bens tais como comida, fibras 
e medicamentos e serviços tais como purificação do ar e da água, regulagem do 
clima, controle de erosões e ciclagem de nutrientes.

A biodiversidade também tem um papel econômico importante que impulsiona 
o desenvolvimento, incluindo a agricultura, a silvicultura, piscicultura e turismo. 
Mais de 3 bilhões de pessoas tiram seu sustento da biodiversidade costeira e 
marinha, e 1,6 bilhão de pessoas tira seu sustento de florestas e produtos florestais 
que não sejam madeira (por exemplo, as frutas das árvores e os animais vivendo 
na floresta). Muitas pessoas dependem diretamente da disponibilidade de terras 
aráveis, água, plantas e animais para sustentar suas famílias.

21 DE MAIO

É O DIA DA

ONDA VERDE.

22 DE MAIO

É O DIA DA

BIODIVERSIDADE.
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Este ano, quando estiver planejando a sua celebração da Onda Verde, 
pense a respeito das questões da pobreza do desenvolvimento na sua 
comunidade e em seu país. Caso você opte por plantar uma árvore, 
ela pode por exemplo simbolizar uma meta de desenvolvimento, 
mas é importante escolher uma espécie nativa da sua região. Veja 
alguns exemplos:

PARA BOA SAÚDE – plante uma espécie com valor medicinal.

PARA ERRADICAÇÃO DA FOME – plante uma espécie que produza frutos, 
sementes ou outros alimentos.

PARA MINIMIZAR A MORTALIDADE INFANTIL – plante uma espécie que 
purifique a água.

Lembre-se que as pessoas participantes da sua celebração da 
Onda Verde (e as pessoas lendo a respeito dela na Internet) querem 
aprender sobre as ligações entre biodiversidade e redução da 
pobreza. É uma ótima oportunidade de ensinar aos outros!



6

Mas para que isso aconteça realmente, a muda a ser plantada deve ser 

de uma árvore nativa. Árvore nativa é aquela que é típica da sua região, 

ou seja, aquela que ocorre naturalmente na sua cidade ou estado, sendo 

bem adaptada ao clima, solo e animais existentes no local. Essas árvores 

desenvolvem uma relação harmoniosa com o meio ambiente e protegem 

a fauna e a flora nativas. Assim todos se beneficiam mutuamente. Além 

disso, é mais fácil cultivá-las, porque como já estão acostumadas com o 

ambiente natural da região, dificilmente são exterminadas por pragas ou 

pelas variações do clima local.

PARA PLANTIO

DE ÁRVORES
DICAS

PLANTAR UMA ÁRVORE É UMA TAREFA MUITO IMPORTANTE. ESSA AÇÃO 
CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO DA BIODIVERSIDADE LOCAL, OU 
SEJA, SERVIRÁ DE ABRIGO PARA AVES, ALÉM DE  OUTRAS ESPÉCIES DE 
ANIMAIS E PLANTAS. 



7

Para garantir o desenvolvimento da árvore, após o plantio, é necessário proteger o espaço 
com algum tipo de cercado, irrigar o local, mantendo as regas periodicamente, retirando 
matos a volta, até que esteja bem firme e possa se desenvolver sozinha. 
Registre esta ação com uma foto e envie para o site da CDB para que sua ação faça 
parte de um registro mundial da Onda Verde. Veja como fazer isso no link “Registre-
se” do blog ondaverdefundacao.wordpress.com ou acesse diretamente o link:
http://greenwave.CBD.int/en/user/register.

Após alguns anos, usufrua da sombra da sua árvore, de seus frutos ou ainda da beleza de suas 
flores. Essa árvore fará parte da sua história!

Antes de plantar uma árvore, procure a Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

(SMMA) da sua cidade para obter informações sobre mudas. Na SMMA você 

também pode obter informações sobre o melhor local para plantá-la,  como 

você deve preparar a terra para o plantio, qual a profundidade necessária para 

colocar a muda que escolheu e principalmente como conseguir autorização 

para o  plantio, se for uma área pública, por exemplo. Feito isso, também vale 

a pena pensar em alguns detalhes importantes:

• O espaço que você escolheu para plantio é suficiente para que a árvore a ser plantada 
cresça livremente? 

• Será que as raízes desta árvore serão muito grandes podendo danificar edificações 
ou pavimentações?

• O espaço por onde a árvore vai crescer é livre de fios, telhados, muros ou obstáculos 
que impossibilitem o desenvolvimento dela?

• Se você quer plantar uma árvore frutífera, já pensou no tamanho do fruto? Será que 
este fruto pode prejudicar as pessoas causando acidentes ou danificando patrimônio 
público ou privado?

• Você já pensou se a árvore que você irá plantar tem espinhos? Os espinhos podem 
machucar crianças e animais, então é bom evitar.

• Algumas espécies de plantas podem causar alergia e outras são tóxicas, devendo ser 
evitadas principalmente em locais com grande circulação de pessoas.
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RESUMO
Esta é uma dinâmica lúdica que pode ser abordada em qualquer atividade e 
tem como objetivo estimular o interesse pelos animais brasileiros, através do 
comportamento social do muriqui. Estes macacos, que são exclusivamente 
brasileiros, são conhecidos por suas relações pacíficas e carinhosas entre 
os companheiros do grupo.

OBJETIVOS
Estimular o interesse pelos animais brasileiros;
Conhecer o comportamento dos muriquis e a relação entre eles;
Valorizar a conservação da natureza.

MATERIAIS NECESSÁRIOS
Fotos ou ilustrações do macaco muriqui;
Texto sobre o muriqui - apresentado no procedimento abaixo.

ABRAÇO DE M
URIQUI

TEMA: ANIMAIS

ATIVIDADE:

1

2

3

RAMO INDICADO: LOBINHO
NÚMERO DE JOVENS: MÍNIMO DE 10 
NÚMERO MÍNIMO DE ESCOTISTAS: 1 



9

PROCEDIMENTO
Inicie a atividade mostrando as fotos ou ilustrações do muriqui. Posicione-as na 
parede ou em local que os lobinhos possam visualizá-las durante toda a atividade. 
Peça então para que se sentem e iniciem a leitura do texto abaixo:
“O muriqui é um macaco brasileiro que vive na Mata Atlântica, da Bahia até o 
Paraná. Seu pelo é macio e de cor bege, mas o seu rosto, mãos, pés e a ponta 
da cauda são negros. A sua cauda é muito habilidosa e funciona como um 
braço que ele usa para subir nas árvores e se pendurar nos galhos. É um animal 
muito carinhoso e brincalhão. Cuida dos seus companheiros a todo o momento, 
cumprimenta com abraços demorados e faz cafuné. Os muriquis, quando 
percebem algum perigo, dão gritos para avisar todo o grupo, desta forma eles se 
preparam para se defender de ameaças.”

Terminada a leitura, faça algumas perguntas aos lobinhos, para que fixem as informações 
e participem da construção do conhecimento. Seguem abaixo algumas sugestões:

QUAL A COR DO PELO DO MURIQUI?

PARA QUE SERVE A CAUDA DO MURIQUI?

O QUE OS MURIQUIS FAZEM QUE NÓS TAMBÉM FAZEMOS?

Para saber mais: www.programamuriqui.org.br

4

Após a conversa, organize os lobinhos em um espaço amplo, como um pátio ou até mesmo 
uma sala de aula (porém sem cadeiras ou objetos que possam causar acidentes). Explique 
a eles que farão o papel de macacos muriquis e terão de fazer como eles, que se ajudam 
quando estão em perigo. Para se proteger, eles devem se abraçar, demonstrando que são 
amigos e companheiros.
Escolha então dois lobinhos para fazer o papel de onças-pintadas. Estes tentarão pegar 
os muriquis encostando no ombro de um deles enquanto estiver sozinho. Se um muriqui 
estiver abraçado com um ou mais companheiros, estará salvo das onças.

O escotista deverá coordenar a brincadeira a todo momento para evitar acidentes entre os 
lobinhos. Deverá também fazer o papel de juiz, separando os muriquis que forem pegos. 
Quando dois muriquis estiverem fora, deve-se parar a dinâmica, pois agora estes serão as 
onças de uma nova rodada. Repita a brincadeira mais algumas vezes.

Para finalizar, peça para que se sentem e iniciem uma conversa, perguntando 
a eles sobre esta vivência no papel de um animal. Seguem algumas sugestões:

COMO VOCÊS SE SENTIRAM SENDO MURIQUIS?

É IMPORTANTE A AJUDA DO GRUPO PARA SE PROTEGER?

COMO FOI FAZER O PAPEL DE ONÇA?

Durante a discussão valorize o interesse dos lobinhos pelos animais e cite a existência de 
muitos outros nas matas do Brasil. Encerre comentando sobre a importância da ajuda de 
todos para a proteção dos animais e das florestas brasileiras.
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RAMO INDICADO: ESCOTEIRO 
NÚMERO DE ESCOTEIROS: MÍNIMO DE 5 
NÚMERO MÍNIMO DE ESCOTISTAS: 1

ÁRVORES DO M
EU

 BIOMA

TEMA: PLANTAS

ATIVIDADE:

1

2

3

RESUMO
Esta é uma atividade multidisciplinar que apresenta aos escoteiros as árvores da sua região, 
valorizando a sua importância para o planeta. Está dividida em duas etapas: na primeira, os 
escoteiros realizam uma atividade artística para representar árvores nativas da região em 
que vivem; na segunda, participam do plantio de mudas e acompanham o seu crescimento, 
conhecendo de perto e valorizando as árvores do seu bioma.

OBJETIVOS
Conhecer algumas das árvores que fazem parte do bioma da sua região;
Reconhecer as diferentes partes de uma árvore e suas funções;
Compreender os cuidados necessários para o desenvolvimento das plantas;
Valorizar a conservação da natureza.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

Para a primeira etapa:
Livros de árvores da sua região;
Imagens e fotos de três espécies de árvores, retiradas de revistas ou internet, que 
representem o bioma da sua região - veja as sugestões no procedimento abaixo;
Giz de cera, lápis de cor ou canetinhas coloridas;
Cartolina ou folha de papel grande para montar um painel.

Para a segunda etapa:
Mudas de árvores nativas;*
Regador com água; 
Local para o plantio das mudas preparado com as covas já abertas.*
*Para saber como obter e escolher as mudas mais adequadas e também como 
preparar o plantio, consulte o anexo “Orientações para o plantio de mudas”.
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PROCEDIMENTO

Na primeira etapa, inicie apresentando brevemente o bioma da sua região 

(Mata Atlântica, Cerrado, Pampa, Caatinga, Amazônia ou Pantanal), para 

embasar a apresentação sugere-se consultar os textos de apoio sobre os 

biomas encontrados no blog “Eu Faço o Mundo Mais Belo” do Boticário 

(www.eufacoomundomaisbelo.com.br), basta acessar o link “Acontece nas 

Comunidades” e cadastrar a sua instituição de ensino para ter acesso a todos 

os textos e atividades ou ainda, acessar o hotsite da Estação Natureza no site da 

Fundação O Boticário: www.fundacaoboticario.org.br - na barra lateral acesse 

“Educação e Mobilização” e, em seguida, “Estação Natureza”. Na página 

principal, acesse o link “Faça uma visita virtual pelos biomas brasileiros”.  

Outras instituições também fornecem informações online sobre o tema como o 

site do IBGE, que traz o “Mapa dos Biomas” (http://mapas.ibge.gov.br).

4

Após esta introdução, fale sobre três espécies de árvores 
previamente escolhidas que representem o bioma em questão. 
Veja algumas sugestões na tabela abaixo:

Mata Atlântica
Jequitibá-rosa
(Cariniana legalis)

Palmito
(Euterpe edulis)

Paineira
(Chorisia speciosa)

Cerrado
Buriti
(Mauritia flexuosa)

Pequi
(Caryocar brasiliense)

Ipê-do-cerrado
(Tabebuia ochracea)

Pampa
Umbú ou Cebolão
(Phytolacca dioica)

Corticeira-do-banhado 
(Erythrina crista-galli)

Espinilho
(Acacia caven)

Caatinga
Carnaúba
(Copernicia prunifera)

Mandacaru
(Cereus jamacaru)

Juazeiro
(Zizyphus joazeiro)

Amazônia
Castanheira
(Bertholletia excelsa)

Sumaúma
(Ceiba pentandra)

Açaí
(Euterpe oleracea)

Pantanal
Piúva
(Tabebuia heptaphylla)

Carandá
(Copernicia alba)

Paratudo
(Tabebuia aurea)

É possível, e até recomendável, utilizar outras espécies que são 
mais representativas do seu município e estão mais próximas 
da realidade dos escoteiros (cuidando apenas para que sejam 
espécies nativas). Por exemplo, Curitiba está no bioma Mata Atlântica, porém 

o tipo florestal característico da região é a Mata com Araucárias, com isso as 

árvores escolhidas poderiam ser: a araucária (Araucaria angustifolia), a erva-mate 

(Ilex paraguariensis) e o cedro (Cedrela vissilis).
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Organize então os jovens em grupos de 5 a 7 integrantes. Cada 
grupo ficará responsável por representar uma árvore diferente 
(caso haja mais de três grupos, a mesma árvore poderá ser 
representada por mais de um grupo). Distribua os materiais para 
desenho e a cartolina. Disponibilize também as informações e 
imagens de cada árvore. Peça para os grupos representarem 
a sua árvore em forma de desenho, orientando para que dêem 
atenção especial para o formato e cor do caule, das folhas e 
das flores. Para complementar, solicite que adicionem no cartaz 
as funções das diferentes partes da planta (raiz, caule, folhas, 
flores e frutos). Após a elaboração dos painéis, exponha-os lado 
a lado, para que os jovens levantem as principais diferenças 
entre as árvores representadas. Aproveite para comentar sobre 
a enorme variedade de plantas encontradas na natureza.

Para a segunda etapa é necessário previamente planejar o local para plantio de 

mudas de árvore na comunidade - para ter mais informações consulte o anexo 

“Orientações para o plantio de mudas”. No momento da atividade, divida os jovens 

conforme a quantidade de mudas disponíveis e leve-os até o local escolhido para 

o plantio. Questione quais são os fatores que vão colaborar para o crescimento 

das mudas, utilizando como base as partes das plantas e suas funções. Distribua 

então as mudas e os regadores para os grupos, orientando o plantio e a rega. 

Finalize comentando com os jovens que as árvores são seres vivos e 
por isso exigem atenção, explique também sobre a responsabilidade de 
todos no cuidado não só das mudas, mas também de toda a natureza. 
Posteriormente, é importante envolver os escoteiros na manutenção 
das mudas e no acompanhamento do crescimento, registrando com 
fotografias e medição da altura de cada uma.

Esta atividade pode ser complementada com visitas a um horto-florestal, parques 

naturais, reservas ou exposições sobre plantas e biodiversidade da sua região. 

Isto irá fortalecer o entendimento do papel da árvore dentro de um ecossistema e 

também sobre a importância da conservação da natureza.
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RESUMO
Esta é uma atividade multidisciplinar que enfoca a importância das árvores 
para o planeta. Está dividida em duas etapas: na primeira, os lobinhos são 
introduzidos ao tema por meio de uma atividade artística de construção de 
uma árvore; na segunda, participam do plantio de mudas, atuando como 
protagonistas no cuidado com as árvores.

OBJETIVO
Proporcionar o aprendizado sobre a importância das árvores;
Despertar o interesse pela natureza.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

Para a primeira etapa:
Folhas de sulfite com desenhos de raízes na margem inferior (uma para cada lobinho);
Recortes de jornais e revistas com desenhos de flores, frutos e folhas;
Giz de cera colorido ou lápis de cor;
Palitos de picolé;
Cola branca.

Para a segunda etapa: 
Mudas de árvores, preferencialmente nativas;*
Regadores com um pouco de água;
Local para o plantio das mudas preparado com as covas já abertas.*

*Para saber como obter e escolher as mudas mais adequadas e também como 
preparar as covas, consulte o anexo “Orientações para o plantio de mudas”.

CONHECENDO A Á
RVORE

TEMA: PLANTAS

ATIVIDADE:

RAMO INDICADO: LOBINHO
NÚMERO DE LOBINHOS: MÍNIMO DE 6 
NÚMERO MÍNIMO DE ESCOTISTAS: 1

1

2

3
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PROCEDIMENTO
Na primeira etapa, inicie despertando nos lobinhos a curiosidade sobre 
as árvores, conversando e buscando com eles a importância das árvores 
para o planeta. Explique que as árvores diminuem a poluição do ar, 
fornecem abrigo e alimento para os animais, melhoram a qualidade de 
vida nas cidades, produzem sombra e deixam o clima mais fresco, etc. 
Para embasamento das discussões, sugere-se ao escotista a leitura do 
texto anexo “Árvores Nativas”. Após isso, explique de forma simples as 
etapas de crescimento do vegetal desde a semente, passando por muda 
até virar uma árvore. Descreva também a estrutura de uma árvore, citando 
quais são as partes que a compõe (raízes, tronco, folhas, flores e frutos). 
Terminada a conversa, distribua as folhas de sulfite e os outros materiais. 
Peça então que montem a sua árvore utilizando os materiais distribuídos. 
Deixe-os à vontade para usar a criatividade. Finalize esta etapa, com um 
mural expondo todas as árvores que eles criaram.

Para a segunda etapa é necessário previamente planejar o local para plantio de mudas 
de árvore na comunidade - para ter mais informações consulte o anexo “Orientações 
para o plantio de mudas”. No momento da atividade, divida os lobinhos conforme 
a quantidade de mudas disponíveis e leve-os até o local escolhido para o plantio. 
Distribua as mudas e os regadores para os grupos, peça para que eles coloquem 
as mudas nas covas, preenchendo cuidadosamente o resto do espaço com terra. 
Após isso peça para que eles reguem a muda, explicando que é necessária uma 
quantia razoável de água, porém sem encharcar o solo. Finalize explicando para as 
crianças que as árvores são seres vivos e precisam de cuidados. Cite a freqüência 
com que a muda deve ser regada (diariamente no primeiro mês). Posteriormente, é 
importante envolver os lobinhos no cuidado com as mudas e no acompanhamento 
do crescimento, para este caso sugere-se a utilização de fita métrica.

Esta atividade pode ser complementada com visitas a um horto-florestal, parques 
naturais, reservas ou exposições sobre plantas e biodiversidade da sua região. Isto 
irá favorecer o aprendizado sobre o papel da árvore dentro de um ecossistema e 
também sobre a importância da conservação da natureza.

4
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DANÇA DOS AMBIEN
TES

TEMA: UNIDADES D
E C

ONSERVAÇÃO
ATIVIDADE:

RESUMO
Esta é uma atividade multidisciplinar baseada na clássica brincadeira 
“dança das cadeiras”. Os jovens representam animais procurando os 
ambientes em que possam viver e aprendem de forma divertida sobre 
diferentes tipos de habitat e a importância de áreas protegidas para a 
conservação da biodiversidade. 

OBJETIVOS
Estimular o interesse pelos animais brasileiros e ambiente em que vivem;
Conhecer sobre a importância das áreas protegidas;
Valorizar a conservação da natureza.

MATERIAIS NECESSÁRIOS
Giz para quadro negro ou fita crepe;
Aparelho de som com música animada;
12 tiras grandes de cartolina com o nome de ambientes diferentes;*
8 tiras grandes de cartolina para problemas ambientais ou intervenções humanas;*
Fita adesiva larga;
Crachás para escrever nomes de animais* 
Imagens de animais retirados de livros ou internet*

* A escrita nas tiras e crachás deve ser grande e legível. Para saber quais são os 
ambientes, problemas ambientais e animais da dinâmica, consulte as listas no 
procedimento abaixo. 

RAMOS INDICADOS: ESCOTEIRO E SÊNIOR
NÚMERO DE JOVENS: MÍNIMO DE 6
NÚMERO MÍNIMO DE ESCOTISTAS: 1 

2

1

3
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PROCEDIMENTO
Comece preparando a área para a realização da atividade. Em um pátio ou quadra 
esportiva trace com giz ou fita crepe oito círculos dispostos lado a lado em uma 
grande roda, eles representarão ambientes não protegidos. No centro da roda 
trace mais quatro círculos para representar os ambientes protegidos. Dentro de 
cada círculo, fixe no chão com auxílio de fita adesiva, as tiras com o nome dos 12 
ambientes – veja a lista abaixo. Procure distanciar ambientes da mesma categoria 
e lembre-se que os círculos centrais são exclusivos para áreas protegidas.

Tipo de Ambiente Lista de Ambientes

Aquático Lago Rio Rio Protegido

Alagado Manguezal Pântano Pântano Protegido

Áreas abertas Estepe Campo Campo Protegido

Matas Mata fechada Floresta Floresta Protegida

Para o preparo dos crachás é necessário saber o número total de jovens que 
participarão da dinâmica. Como existem oito animais diferentes (veja a lista abaixo), 
tente fazer uma divisão que resulte em números aproximados de crachás para cada 
bicho. Por exemplo, com 16 participantes, será necessário dois crachás de cada 
animal. No caso de 20 participantes, quatro animais terão três crachás e os outros 
quatro, apenas dois.

Tipo de Ambiente Lista de Animais

Aquático Dourado Tucunaré

Alagado Colhereiro Mão-pelada

Áreas abertas Ema Lobo-guará

Matas Bugio Preguiça

4

Para o preparo das oito tiras de problemas ambientais é necessário levantar duas 
ações humanas que podem causar impacto em cada tipo de ambiente. Veja alguns 
exemplos na lista abaixo:

Tipo de Ambiente Lista de Problemas Ambientais / Ações Humanas

Aquático Despejo de Esgoto Construção de Hidrelétrica

Alagado
Aterro para a construção de 

um empreendimento
Contaminação por agrotóxicos

Áreas abertas Queimada Plantação de Soja

Matas Desmatamento ilegal
Derrubada para
criação de gado
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Para iniciar a dinâmica, reúna os jovens no pátio ou quadra esportiva da comunidade e 
peça para que observem os nomes dos ambientes nos círculos. Descreva cada ambiente, 
para que todos tenham o mesmo nível de conhecimento. Em seguida, distribua os 
crachás, sem mencionar o tipo de ambiente que corresponde a cada animal. Explique 
então as regras do jogo: quando a música iniciar, eles devem circular na área externa 
da roda até que a música seja interrompida, neste momento devem rapidamente entrar 
dentro de um círculo com o nome do ambiente em que vive o seu animal. Comente com 
eles que cada ambiente tem a sua capacidade de suporte (na natureza ela é definida pela 
quantidade de alimento, espaço disponível, etc.), não podendo abrigar muitos animais 
ao mesmo tempo. Consulte a tabela abaixo, para definir a capacidade dos círculos com 
base no número total de escoteiros:

Número de participantes Capacidade por círculo (ambiente)

6 a 12 1 jovem

12 a 24 Até 2 jovens

24 a 36 Até 3 jovens

Na primeira rodada o escotista poderá dar uma chance para os jovens descobrirem os 
ambientes correspondentes para cada animal. Após interromper a música, examine 
cada círculo e os animais que estão dentro. Aproveite este momento para levantar 
quais são os ambientes mais propícios para encontrar cada animal. Por exemplo, se 
um jovem com crachá de mão-pelada estiver no círculo da floresta, explique que, 
por mais que este animal possa passar por aquele ambiente, os locais onde procura 
alimento com mais frequência são manguezais, pântanos e áreas alagadas.

A partir da segunda rodada, enquanto a música estiver tocando, deve-se colocar uma 
das tiras de problemas ambientais ou intervenções humanas nos círculos externos 
(ambientes não protegidos). Atente para que o problema seja correspondente ao 
ambiente (por exemplo, a tira da construção de hidrelétrica deve ser inserida no 
círculo do rio). Interrompa então a música e aguarde os jovens se posicionarem nos 
círculos, os que ficarem sem ambiente deverão deixar o jogo. A cada rodada um novo 
impacto é inserido e as áreas se reduzem. O jogo termina quando restar apenas os 
animais que conseguiram se abrigar nos ambientes protegidos.

Como fechamento da atividade, inicie uma conversa com os jovens sobre a dinâmica. 
Levante se houveram animais que “entraram em extinção” durante o processo. 
Peça para que comentem como foi estar no papel de cada ser vivo à medida que 
os ambientes foram diminuindo. Aproveite para buscar com eles a importância das 
áreas protegidas para a manutenção da biodiversidade brasileira. Finalize fazendo 
um levantamento dos impactos que as intervenções humanas próximas as áreas 
protegidas podem causar a estes ambientes. É possível iniciar com os problemas 
ambientais apresentados neste jogo e depois citar outros que estejam mais próximos 
da realidade dos jovens.
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RESUMO

Esta é uma atividade sobre a cadeia alimentar em que diversos conteúdos 
de diferentes disciplinas podem ser trabalhados. Através de uma dinâmica 
divertida, as crianças poderão representar plantas, animais herbívoros ou 
animais carnívoros, conhecendo de perto o papel de cada um na natureza.

OBJETIVOS 

Compreender o funcionamento da cadeia alimentar;
Reconhecer o papel dos seres vivos dentro da cadeia alimentar;
Valorizar a conservação da natureza.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

Fitas de três cores diferentes para serem amarradas na cabeça ou no pulso 
de cada criança. É importante que a fita seja chamativa e fique aparente 
quando as crianças estiverem juntas. Cada cor representa um ser vivo dentro 
de uma cadeia alimentar: planta, jabuti e jaguatirica - consulte a tabela nos 
procedimentos para saber as quantidades;
Um apito.

EQUILÍBRIO NA CA
DEIA

 ALIMENTAR

TEMA: ANIMAIS

ATIVIDADE:

RAMOS INDICADOS: LOBINHO E ESCOTEIRO
NÚMERO DE CRIANÇAS: MÍNIMO DE 20
NÚMERO MÍNIMO DE ESCOTISTAS: 1 

1

2

3
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PROCEDIMENTO

Inicie a atividade, falando sobre a cadeia alimentar e sua estrutura básica, composta por 
produtores (seres que produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese, como as 
plantas), consumidores primários (animais que se alimentam de plantas) e consumidores 
secundários (animais que se alimentam de outros animais). Comente com as crianças que 
cada um fará o papel de um ser vivo dentro desta cadeia: planta, jabuti ou jaguatirica. 
A divisão das crianças poderá ser feita da seguinte forma: o grupo das plantas deve ter 
aproximadamente duas vezes mais escoteiros do que o grupo de coelhos e este, o dobro 
do número de jaguatiricas. Veja alguns exemplos na tabela abaixo:

Número total de 
alunos Plantas Jabutis Jaguatiricas

20 11 6 3
25 15 7 4
30 18 8 4
35 20 10 5
40 23 12 5

4

Leve as crianças para um pátio ou área delimitada e distribua as fitas conforme a 
divisão dos grupos. Em seguida, explique como cada ser vivo irá se comportar na 
busca por alimento e na fuga de predadores.

As crianças que representam as plantas deverão ficar em pé espalhados pelo pátio, 
com os braços abertos e as palmas das mãos viradas para cima, simbolizando a 
captação de luz para realizar a fotossíntese. As plantas, como se sabe, não podem 
fugir dos seus predadores, e devem permanecer imóveis durante toda a rodada. 
Quando uma planta for comida por um jabuti, deve sentar no chão para mostrar aos 
outros que já foi “predada”.

Os jabutis deverão também iniciar espalhados na área da brincadeira, porém 
agachados. Para se moverem devem se levantar e rapidamente procurar uma planta 
para se alimentarem. Para “comer” uma planta, basta apenas tocar no ombro do 
colega. Eles devem se alimentar pelo menos uma vez até o final da rodada para 
não “morrerem”. Se o jabuti perceber que uma jaguatirica está próxima ele poderá 
agachar-se novamente, simbolizando a defesa do animal quando encolhe os 
membros e a cabeça pra dentro do casco, desta forma o predador não poderá atacá-
lo. É importante ressaltar que os jabutis não poderão se mover agachados e, para 
isso, precisam se levantar. Se forem pegos por uma jaguatirica, devem sentar no 
chão e aguardar o término da rodada.

As jaguatiricas podem iniciar em qualquer ponto da área, em pé. Devem ficar 
atentas e rapidamente “atacar” um jabuti que esteja levantado e se movimento. 
Para “predar” um jabuti, basta apenas um toque no ombro do colega. Assim como os 
jabutis, as jaguatiricas precisam se alimentar pelo menos uma vez durante a rodada.
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Sugere-se 10 rodadas de dois minutos cada para a dinâmica, porém 
a duração e quantidade de rodadas poderá ser adaptada conforme a 
disponibilidade de tempo para a realização da atividade. Para iniciar uma 
rodada, o escotista deverá apitar uma vez e para terminá-la, duas vezes.
O escotista deverá coordenar a brincadeira a todo momento para evitar 
acidentes entre as crianças. Deverá também fazer o papel de juiz, definindo 
quem foi predado ou não.

Ao final da rodada, oriente a nova distribuição das crianças da seguinte forma:

As plantas que foram predadas se tornarão novos jabutis, simbolizando que os 
animais que se alimentaram foram bem sucedidos e se reproduziram, garantindo 
novos indivíduos para a geração seguinte;
O mesmo acontece com os jabutis predados, que agora se tornarão jaguatiricas

Os jabutis e jaguatiricas que não conseguiram alimento e morreram, voltarão 
como plantas, simbolizando que seus corpos foram decompostos e os nutrientes 
retornaram para o solo, sendo utilizado por novas plantas.
Aconselha-se ao escotista que anote o número de indivíduos de cada grupo no 
início das rodadas.

IMPORTANTE: Se houver alguma rodada em que todas as jaguatiricas morreram, 
pode-se passar algumas plantas para este grupo (sugere-se o número inicial de 
jaguatiricas), explicando que estes são animais que migraram de outras regiões 
atraídos pela grande quantidade de alimento. Se todos os jabutis morrerem, por 
conseqüência todas as jaguatiricas também morrerão, neste caso transforme 
plantas em jabutis e jaguatiricas, fornecendo a mesma explicação.

Ao final de todas as rodadas, peça as crianças se sentarem e iniciarem uma 
conversa sobre a dinâmica. Levante como foi estar no papel de cada ser vivo. 
Pergunte quais foram as dificuldades e pontos positivos no papel da planta, do 
jabuti e da jaguatirica. 

Para turmas com conhecimento avançado sobre o tema é possível também 
iniciar uma discussão sobre os efeitos da falta ou excesso de predadores no 
ambiente, usando como exemplo a predação da jaguatirica sobre o jabuti e a 
predação do jabuti sobre as plantas. Para esta conversa, pode-se utilizar os 
números de cada grupo anotados no início das rodadas.
Finalize falando sobre a importância de cada ser vivo na natureza (por exemplo, 
se não houvessem plantas, não haveriam jabutis e assim por diante). 

Comente também que o desaparecimento de plantas e animais podem afetar 
vários outros seres, causando um desequilíbrio em todo um ambiente.
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RESUMO

Esta atividade multidisciplinar proporciona aos jovens o entendimento sobre a importância 
da conservação de árvores nativas. Está dividida em duas etapas: na primeira, os jovens são 
orientados a fazer uma pesquisa para levantar as espécies de árvores nativas que existem 
na região; na segunda, participarão do plantio de mudas e identificação das espécies 
escolhidas para o plantio.

OBJETIVOS

Observar o meio em que vive e a arborização da cidade;
Conhecer as espécies arbóreas nativas; 
Valorizar e proteger as árvores;
Conhecer as responsabilidades de cidadão, com relação ao meio ambiente.

NOSSAS ÁRVORES
 N

ATIVAS

TEMA: PLANTAS

ATIVIDADE:

RAMOS INDICADOS: ESCOTEIRO E SÊNIOR
NÚMERO DE JOVENS: MÍNIMO DE 5 
NÚMERO MÍNIMO DE ESCOTISTAS: 1 

1

2

3 MATERIAIS NECESSÁRIOS

Para a primeira etapa:
Cartolinas;
Canetas coloridas;
Canetas esferográficas;
Lápis;
Blocos ou cadernos para anotações;

Para a segunda etapa: 
Máquina fotográfica;
Pás para abrir as covas;
Regadores com um pouco de água;
Pequenas placas para identificação das mudas;
Pincel atômico ou tinta e pincel para a inscrição nas placas;
Mudas de árvores nativas - para saber como obter e escolher as mudas 
mais adequadas, consulte o anexo “Orientações para o plantio de mudas”.
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PROCEDIMENTO

Divididos em grupos, os jovens farão uma pesquisa sobre as espécies de árvores 
nativas da região-sugere-se a utilização de biblioteca ou sala de informática 
com acesso à internet. Após a pesquisa, cada grupo deverá organizar as 
informações levantadas e apresentá-las para os outros jovens. O escotista 
pode mediar uma discussão utilizando os seguintes questionamentos:

QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS ESPÉCIES NATIVAS ENCONTRADAS?

QUAIS DESTAS ESPÉCIES SÃO UTILIZADAS NA ARBORIZAÇÃO DA CIDADE?

POR QUE OUTRAS ESPÉCIES NATIVAS NÃO SÃO ENCONTRADAS NA CIDADE?

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DE UMA ARBORIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO?

QUAIS AS VANTAGENS DE SE UTILIZAR ÁRVORES NATIVAS NA ARBORIZAÇÃO 
URBANA?

3

Para o embasamento desta discussão sugere-se a leitura do texto anexo 
“Árvores nativas”.

Na segunda etapa é necessário previamente planejar o local para plantio de mudas 
de árvores na comunidade - para saber mais, consulte o anexo “Orientações para 
o plantio de mudas”. Antes de partir para a prática cite as espécies nativas que 
foram disponibilizadas e peça para os jovens checarem se elas se encontram 
no levantamento realizado por eles na primeira etapa. Divida então os jovens 
em grupos, separe os materiais necessários e peça que eles plantem as mudas. 
Após isso peça que preparem as placas, identificando cada uma delas com o 
nome popular e científico. Fotografe o processo do plantio da árvore para fazer 
uma exposição das fotos na comunidade. No final da atividade faça uma breve 
reflexão junto com os jovens sobre os diversos benefícios que as árvores trazem 
para as áreas urbanas, como: redução da poluição atmosférica; melhoria do ciclo 
hidrológico (melhor regularidade de chuvas); redução da velocidade dos ventos, 
melhoria das condições do solo urbano; aumento da diversidade e quantidade 
da fauna nas cidades, especialmente de pássaros; melhoria das condições 
acústicas, diminuindo a poluição sonora; valorização dos imóveis; embelezamento 
das cidades. Posteriormente, é importante envolver os jovens no cuidado com 
as mudas e no acompanhamento do crescimento, registrando com fotografias e 
medição da altura de cada uma.

Esta atividade pode ser complementada com visitas a um horto-
florestal, parques naturais, reservas ou exposições sobre plantas e 
biodiversidade da sua região. Isto irá fortalecer o entendimento do papel 
da árvore dentro de um ecossistema e também sobre a importância da 
conservação da natureza.



23

Durante este passeio você pode identificar e apresentar as árvores e espécies de flora 

da sua região valorizando a sua importância para o planeta. E também a fauna que 

depende ou vive ao seu redor.

Aproveite o dia 21 de maio deste ano, quando acontecem as ações da Onda Verde, para 

realizar este passeio com os jovens. Incentive que todos usem roupa de cor verde para 

fazer alusão ao Dia Internacional da Biodiversidade e à Onda Verde.

UMA ÁREA

VERDE

VISITE

Inclua no roteiro de excursões e passeios de seu grupo escoteiro, uma 
visita a um parque nacional, um parque estadual ou simplesmente 
a uma área verde próxima da sua cidade. Leve os jovens para um 
contato direto com espécies da flora e da fauna da sua região. 

Em determinados lugares, é interessante que os jovens usem calça, camisa 
de manga longa e até repelente para insetos. Para obter informações 
sobre parques nacionais, estaduais ou áreas verdes abertas a visitação, 
entre em contato com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente ou de 
Turismo da sua cidade. Lá você terá todas as dicas para aproveitar ao 
máximo o seu passeio.

Lembre-se também de fotografar o grupo e registrar sua participação nesse 
movimento por meio do site da CDB. Veja como fazer isso no link “Registre-
se” do blog ondaverdefundacao.wordpress.com ou acesse diretamente 
o link http://greenwave.CBD.int/en/user/register.
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ANEXOS
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AUTORIZAÇÕES NECESSÁRIAS
Para dar início à sua atividade ou projeto que envolve plantio de mudas, deve-se previamente:

Reunir a direção e equipe de escotistas de seu grupo escoteiro para levantar os pontos positivos da 
atividade/projeto, tanto para o grupo como para o aprendizado dos jovens;

Consultar os órgãos responsáveis pela arborização do município (secretarias de meio ambiente) ou 
pelo licenciamento de obras e instalação de equipamentos em vias públicas (secretarias de obras e 
infra-estrutura) para obter as licenças necessárias;

Levantar a situação existente nos logradouros próximos ao grupo escoteiro e especialmente no local 
do plantio, incluindo informações como a vegetação arbórea, as características da via (expressa, 
local, secundária, principal), as instalações, equipamentos e mobiliários urbanos subterrâneos e 
aéreos (como rede de água, de esgoto, de eletricidade, cabos, fibras óticas, telefones públicos, 
placas de sinalização viária/trânsito entre outros), e o recuo das edificações.

OBTENDO AS MUDAS
Para saber se existem mudas para doação ou venda no seu município, consulte 
secretarias de meio ambiente, hortos-florestais, universidades, ONGs ou outras 
instituições.

ESCOLHENDO AS ESPÉCIES
A localização e estrutura de seu grupo escoteiro serão determinantes para a 
escolha da espécie de árvore a ser plantada. Para grupos em ambientes urbanos, 
que não possuem grandes áreas verdes, é necessário primeiramente entrar 
em contato com os técnicos responsáveis pela arborização do município para 
conhecer as árvores que podem ser plantadas na área urbana. Neste caso, 
algumas características devem ser levadas em consideração:

As espécies nativas são as mais recomendadas, pois oferecem equilíbrio ecológico 
e abrigo à fauna, contribuindo para a conservação da natureza. Em geral são 
muito bem adaptadas ao clima e as condições da região e consequentemente 
terão bom desenvolvimento;

Deve-se evitar o uso de espécies que produzem flores muito grandes que, quando 
caem, tornam as calçadas escorregadias representando perigo para transeuntes;

Não são recomendadas espécies com flores que exalam perfume muito 
acentuado, bem como aquelas que produzem muito pólen, podendo provocar 
alergia em algumas pessoas;

O PLANTIO DE M
UDAS

EM SUA COMUNIDADEPROCEDIMENTOS P
ARA

1

2

3
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É necessário atenção para árvores frutíferas, principalmente as de frutos grandes, 
que podem provocar acidentes na queda e sujar calçadas e vias;
Deve-se evitar árvores com espinhos ou com folhas e frutos tóxicos, principalmente 
onde circulem crianças;

Outro aspecto importante é a altura das arvores quando adultas. Em áreas abertas, 
pode-se optar pelo uso de árvores de porte grande (mais de 10m) ou médio (de 5 a 
10m de altura). No entanto, em espaços estreitos, deve-se optar por espécies de 
porte pequeno (até 5m de altura) e médio porte. Sob fiação, a escolha deve recair 
sobre espécies de pequeno porte, de modo a não provocar problemas na rede elétrica;

Recomenda-se que a cor das flores estejam de acordo com o entorno, formando 
uma combinação agradável na paisagem com os elementos construídos e com o 
restante da vegetação.

Para grupos escoteiros que possuem bosques ou áreas verdes recomenda-se 
apenas que sejam espécies nativas e que não sejam tóxicas (no caso de circulação 
livre de crianças). As árvores frutíferas nativas são as mais recomendadas, pois 
atraem a fauna local, favorecendo outras atividades de educação ambiental que 
abordam a biodiversidade da região. 

ORIENTAÇÕES PARA PLANTIO

Primeiramente é necessário escolher um local adequado para a planta, em 
conjunto com a direção do grupo escoteiro. Após isso siga os passos a seguir.

Com auxílio de uma pá, cave uma cova com 60 centímetros de diâmetro e igual 
profundidade.
  
Para preparar o solo, misture a terra que foi retirada da cova ao composto orgânico 
(duas partes de terra, para uma de composto).
  
Rasgue o saquinho onde está a muda, retirando a muda com o torrão de terra, 
sem quebrá-lo. Dica: em vez de fazer um único corte no saquinho para remover o 
torrão, faça vários, facilitando a sua retirada.
  
Coloque metade da mistura de terra e composto de volta na cova.
  
Agora, é só introduzir a muda com o torrão na cova e preencher o resto do buraco 
com a mistura de terra.
  
Para finalizar, pressione um pouco o chão do local plantado para deixar a muda 
firme (veja a imagem abaixo). Dica: no local da cova, o terreno deve ficar uns 
dois centímetros abaixo do nível do solo. Isto facilitará regas. A primeira poderá 
ocorrer logo após o plantio.
 

3

Fonte: Ministério da Educação, site do Portal do Professor.
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UMA BOA IDÉIA É COBRIR O SOLO COM FOLHAS SECAS, O QUE AJUDARÁ A 
MANTER A UMIDADE DA TERRA. TAMBÉM SE RECOMENDA COLOCAR UMA 
GRADE DE PROTEÇÃO EM TORNO DA ÁRVORE, PARA QUE NINGUÉM QUEBRE A 
MUDA DESATENTAMENTE. 

Para que a muda cresça reta, vale à pena amarrá-la a um tutor. Aconselha-se um cabo de 
vassoura, fixado verticalmente no chão, logo ao lado da muda. O barbante deve ser amarrado 
de maneira firme e ao mesmo tempo com um pouco de folga. Nunca deixe que o barbante 
estrangule o tronco, quando a planta crescer.

Após o plantio, os cuidados com a muda devem continuar, principalmente com relação à rega. 
Quando não chove, deve se regar de uma a duas vezes ao dia, no início da manhã ou fim de 
tarde. Em dias chuvosos, uma vez basta.

Para saber mais:
http://portaldoprofessor.mec.gov.br
http://www.arvoresbrasil.com.br
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Nas áreas urbanas as árvores melhoram a qualidade de vida das pessoas, pois 
embelezam a paisagem, produzem sombra, deixam o clima mais fresco, diminuem a 
poluição atmosférica e sonora, além de fornecerem alimento e abrigo para a fauna. 
Cidades arborizadas são consideradas desenvolvidas e com um bom planejamento 
urbano.

Porém, quando se fala em conservação da natureza, nem todas as árvores são 
benéficas. As espécies exóticas, ou seja, originárias de outras regiões, podem ser 
prejudiciais ao ambiente em que foram introduzidas. Algumas delas se reproduzem 
facilmente e ocupam o lugar das árvores nativas, fazendo com que a população 
destas diminua por conta da competição por nutrientes e luz solar.  As árvores 
exóticas podem também prejudicar a biodiversidade, pois não têm uma relação 
harmônica com os animais e plantas da região.

Por sua vez, as árvores nativas (aquelas cuja presença é natural em uma região) 
ajudam a manter o equilíbrio ambiental, pois possuem relações com os demais 
seres vivos locais. Estas relações geralmente são antigas e provenientes de um 
processo de evolução conjunta, quando seres vivos se adaptam e se beneficiam de 
outros com quem compartilham o mesmo ambiente. Além disto, as árvores nativas 
estão mais adaptadas às condições do solo e clima local, tendo, portanto, maiores 
chances de sobreviver e desenvolver-se.

ÁRVORES N
AT

IVAS

Todos sabem que plantar árvores traz grandes benefícios para o planeta. As árvores são 
magníficos seres vivos, com estruturas e funções muito complexas e importantíssimas 
para a manutenção da vida na terra. São elas que, ao fazer a fotossíntese, retiram o gás 
carbônico da atmosfera, liberando oxigênio. Este processo diminui o efeito estufa e 
evita o avanço do aquecimento global.
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Seus frutos são alimentos para os animais nativos;

Oferecem abrigo e local para reprodução de animais, como pássaros, 
borboletas, grilos, cigarras. São nas árvores nativas que os pássaros 
preferem fazer seus ninhos;

Não são exterminadas por pragas, pois já desenvolveram muito bem defesas 
para cada praga da região;

São muito indicadas em plantios orgânicos, que não utilizam agrotóxicos e 
aditivos no solo, pois os nutrientes disponíveis são os que elas necessitam;
Para ajudar a manter o equilíbrio do ambiente em que vivemos, tanto em 
áreas naturais como em áreas urbanas, é necessário conhecer e valorizar 
as plantas nativas. Para saber mais sobre as espécies que ocorrem 
naturalmente na sua região, visite parques, reservas ou exposições sobre a 
biodiversidade local. Certamente você irá se surpreender!

PARA SABER MAIS:
www.spvs.org.br
www.ambientebrasil.org.br
www.arvoresbrasil.com.br

AQUI VÃO OUTROS BONS MOTIVOS PARA A ESCOLHA
E O PLANTIO DE ÁRVORES NATIVAS:




