
Estudar sobre as matas e os biomas foi muito 
envolvente, nos aproximou da natureza como 
um todo, não só das árvores, como também dos 
animais, flores, sombra, sol, brotos d’água, rios, 
cachoeiras, chuvas, secas e infelizmente, de 
incêndios, descasos e desmatamentos.

Entre encantamentos e angústias, 
a exploração dos alunos gerou 
saberes e consciência, sem precisar 
derrubar uma árvore se quer. 

A esperança foi semeada em nossos alunos, 
na expectativa de que esta nova geração 
entenda o verdadeiro valor da natureza e, muito 
além, saiba melhor cuidar dela.

Diante de tantos trabalhos lindos, desejo a 
todos uma ótima Exposição Pedagógica Virtual, 
minuciosamente construída para que todos 
possam refletir e progredir como seres 
responsáveis pela permanência das espécies 
em harmonia no nosso Planeta.

Boa Exposição,
Priscila Griner

Diretora

SEXTA 02.10

Abertura 
 - Vídeo de apresentação da direção

Projetos do Ensino Fundamental II

8h30  Tema: Índios guardiões da Floresta: o que 
podemos aprender com os indígenas? 
| Coordenadores: Isabel, Larissa e Lázaro
9h30  Tema: Florestas Tropicais: um lar sob 
ameaça | Coordenadoras: Renata e Vanessa
10h30  Tema: Vozes da Floresta: Seres, Povos, 
Saberes e Resistência | Coordenadoras: Sabrina e 
Thayane

07 a 09.10

Trabalhos da Educação Infantil Matutino

GI, GII e GIII  07.10 | 17h30: Dona Árvore, o que é que 
você tem?  
GIV  08.10 | 17h: Animais da floresta
GV  08.10 | 19h: O pântano é assustador?
1° ano 09.10 | 17h30: No quintal do nosso manguezal

hegamos a uma reta final que não se 
acaba, apenas abre novas veredas para 
continuarmos a aprender e a cuidar do 

nosso patrimônio natural comum, as florestas. 
C

MAÇÃO
PROGRA

07 a 09.10

Trabalhos da Educação Infantil Vespertino

GIII e GIV  07.10 | 17h: A cidade e a floresta 
GV  07.10 | 17h30: A vida na floresta... Dos contos 
à realidade
1º ano  07.10 | 18h: A vida na floresta... Dos contos 
à realidade

Trabalhos do Ensino Fundamental I 
Matutino

2º ano  07.10 | 18h: De lá pra cá, as semelhanças 
e diferenças da Mata Atlântica e da Savana
3º ano  07.10 | 17h: Natal e a verticalização: 
influência no clima e vegetação
4º ano  09.10 | 18h: Caatinga: nossa floresta 
nordestina 
5° ano  08.10 | 17h: Coração verde da Mata 
Atlântica

Trabalhos do Ensino Fundamental I  
Vespertino

2º ano  08.10 | 17h30: Protetores das florestas. 
Quem são?
4º ano  08.10 | 18h: Caatinga: um bioma brasileiro
5º ano  08.10 | 18h45: Explorando a Mata Atlântica 

Todas as apresentações serão realizadas 
virtualmente. Para ter acesso às salas, 
clique no nome de cada turma ou projeto.

https://meet.google.com/tmm-pmwf-tbx
https://meet.google.com/gtm-wwwb-ycp
https://meet.google.com/dhn-whei-shm
https://meet.google.com/pew-ychu-pvc
http://meet.google.com/jjj-dhfc-iqm
https://meet.google.com/ihs-gfop-zpm?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/fpi-jaaf-xmc
https://meet.google.com/edi-qysj-ici
https://meet.google.com/uhq-rmsi-yrg
https://meet.google.com/duk-xype-ynb
https://meet.google.com/pwx-irpk-zqo
https://meet.google.com/kzs-ecmi-ero
https://meet.google.com/qjh-wgyv-kmu
https://meet.google.com/umz-ftxp-vcn
https://meet.google.com/hun-avyy-yaa?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/vrs-svyv-duq 
http://meet.google.com/zjp-ytew-fek
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