
Página 1 de 7 
 

SOBRE A COLEÇÃO  

 

A Coleção Somos Todos Viajantes é um convite para a leitura com o coração, para 

repensarmos através de debates/conversas/atividades, a nossa relação com a natureza, com 

as pessoas, com os bichos, com o mundo, de modo que a vida possa ser sustentável. 

Aqui sugerimos algumas atividades para as turmas do Ensino Fundamental I. 

Desejo que este trabalho nos permita alguns passos a mais no despertar da consciência 

amorosa por esta estrada em que estamos apenas de passagem. 

 Somos todos viajantes! 

 

 Baleia quer mar 

 Pinguim vem, pinguim vai... 

  Quem vai me contar onde as abelhas foram parar? 

 

Texto: Claudia Lima 

Ilustrações: Camila Carrossine 

 

VALORES  

Apreço e respeito  à natureza,  à história, ao direito de vida e de liberdade de cada um. 

Empatia e Compaixão pelo outro. 

Despertar para o comprometimento na transformação. 
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TEMAS  

A amizade   

A amizade é uma deliciosa maneira de abrirmos nosso coração e 

treinarmos nossa capacidade de amar. 

-A amizade entre diferentes 

                A Menina e seus novos amigos.  Respeito à natureza e ao espaço de cada um. 

-A amizade saudável que permite a movimentação e o desenvolvimento do outro 

-Despertar para a situação do outro : empatia e compaixão 

 

Acreditamos que a compaixão é o elemento de partida para 

criarmos ações transformadoras 

 

A vida em liberdade / A vida sem liberdade  

  

A vida dos animais em cativeiro. 

Sugerimos algumas pesquisas sobre isso para entendermos um pouco mais e 

podermos discutir sobre a triste realidade destes animais. 

Qual a finalidade?  Qual a necessidade? Como vivem? O que aparentam sentir?  

Quais as privações? O que eles perdem, em relação aos animais de vida livre? 

Como chegaram ali? 

-Animais que foram propositalmente retirados da natureza para exploração comercial 

e de lazer 

-Animais que foram resgatados para serem tratados e recuperados 
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Para pesquisar e pensar... 

É justo mantê-los privados de sua vida em liberdade para fins de entretenimento? 

Qual a real situação atual dos zoológicos no Brasil? 

Qual o futuro para esses animais? 

Quais as possibilidades de retornarem para a natureza? 

 

 ATIVIDADE SUGERIDA  

Experiências pessoais para serem  tratadas no grupo de estudo: 

-Como me sinto ao saber da realidade dos animais? Em dupla os alunos conversam e 

trocam suas opiniões. Feito isso cada um vai contar para o grupo o que seu par sentiu. 

-Quais as experiências vividas pelos alunos com os animais em liberdade? 

-Quais as experiências vividas pelos alunos com projetos de conservação? 

 

Animais selvagens / Animais domésticos   

Como podemos expressar nosso amor em relação aos animais? 

Animais selvagens  

Respeitar seu meio ambiente sem interferência humana 

Necessidade de preservação do meio ambiente 

Animais domésticos 

Quais os cuidados necessários? Quais as alegrias e dificuldades do convívio? Quais as 

responsabilidades? Por que e para que os queremos? 

A migração das espécies   

A importância da proteção ambiental para que os animais em migração possam ir, 

voltar e cumprir seus ciclos. 
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A importância das abelhas como polinizadoras para  

 

O meio ambiente 

O trabalho em comunidade 

O fenômeno do desaparecimento das abelhas no mundo. Causas. Consequências. 

 

A transitoriedade   

Chegadas e Partidas - A vida em movimento 

A celebração da vida em todas as suas potencialidades! 

 

INTERDISCIPLINARIDADE  

Ciências /Geografia / Meio Ambiente 

A vida dos animais em liberdade:    

 

Espécies, como vivem, seus ciclos, suas migrações, seu habitat  

Localização geográfica:    

 

Antártida e regiões costeiras continentais  

Características dos ecossistemas 

A vida marinha 



Página 5 de 7 
 

Cuidados com o meio ambiente:   

 

Necessidade de preservação - projetos e ONGs trabalhando para que os animais 

possam retornar a cada estação 

Combate a poluição nas praias, poluição marinha 

Projetos de replantio/preservação do verde 

              Qual é a nossa parte, morando nas cidades? 

 

Estamos todos conectados, compartilhando o mesmo planeta. O que 

fazemos aqui, reflete em outros lugares, afetando toda a natureza. 

 

ATIVIDADES SUGERIDAS  

       

Leitura e Interpretação do texto:  

-Leitura em voz alta 

-Como cada personagem se sente? Quais as palavras utilizadas para isso? 

-Imaginar os personagens. Quem é essa Menina? 

-Faz de conta ... 

-Recriar a História: Para onde vão as baleias? Para onde foram as abelhas? Para onde 

vão os pinguins? 

-Criar rimas 

Ilustração  

-Como a ilustração retrata os sentimentos dos personagens? 

-Avaliar os detalhes, as cores, os movimentos 

- Recriar a história com sua própria ilustração 
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Corpo em Movimento  

-Artes Cênicas. Representar os personagens. Criar novos personagens. 

-Pode ser uma excelente maneira de se colocar no lugar do outro. 

-Imitar o canto e a dança das baleias 

 

Projetos a curto prazo  

Desenvolver atividades e projetos em classe com os alunos para trabalhar o 

bimestre, de forma a despertá-las para estarem mais vigilantes e participativas. 

 -Reciclagem/ redução do lixo/utilização de sucatas 

-Conservação 

-Trabalho voluntário  

-Visitar com os alunos iniciativas transformadoras  que possam inspirar e conscientizar 

-Criar campanhas “agentes do bem”, panfletos, frases lemas 

 

EXCELENTES FONTES DE PESQUISA  

O Instituto Baleia Jubarte e a APA da Baleia Franca possuem um site cheio de 

informações interessantes sobre as baleias e as atividades de conservação ambiental, que 

podem enriquecer o estudo e as atividades em sala de aula.  Consulte os sites: 

 

Instituto Baleia Jubarte :  www.baleiajubarte.org.br 

Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca: www.icmbio.gov.br/apabaleiafranca/  

Projeto Baleia Franca: www.baleiafranca.org.br    

         

 

http://www.baleiajubarte.org.br/
http://www.icmbio.gov.br/apabaleiafranca/
http://www.baleiafranca.org.br/
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A ONG BEE OR NOT TO BE traz um material riquíssimo para a educação, como a 

história das abelhas, chegada no Brasil, espécies, organização das abelhas em comunidade, 

guias para aulas e atividades. 

          É possível acessar o site e gratuitamente baixar os arquivos e imprimir. 

BEE OR NOT TO BE:   www.semabelhasemalimento.com.br 

 

 

Me contem  suas experiências com os livros em sala de aula! Vou adorar! 

Obrigada por estarem aqui! 

Um abraço! 

 Claudia Lima 

 claudia.somostodosviajantes@gmail.com 

www.somostodosviajantes.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.semabelhasemalimento.com.br/
mailto:claudia.somostodosviajantes@gmail.com
http://www.somostodosviajantes.com/

