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Se minha cidade       

fosse mais verde... 

 

 

 

 
 

 

 

Segundo a ONU, 54% da população mundial 

vivia em áreas urbanas em 2014, com 

projeção de crescimento para 66% em 2050. 

Considerando que a pobreza extrema muitas 

vezes se concentra nos espaços urbanos, as 

desigualdades sociais acabam sendo mais 

acentuadas e a violência se torna uma 

consequência das discrepâncias no acesso 

pleno à cidade. Para endereçar essas 

questões, este ODS possui metas  

relacionadas à convivência em espaços 

públicos, habitação, transporte, qualidade do 

ar e resíduos urbanos. Uma delas trata 

especialmente do acesso universal a espaços 

públicos seguros, inclusivos, acessíveis e 

verdes. As praças, parques e áreas urbanas de 

preservação são de grande importância para a 

qualidade de vida das pessoas, além de 

ajudarem a controlar a qualidade do ar, a 

poluição sonora e o clima. 

 

 

cidades e comunidades
sustentáveis
Tornar as cidades e os assentamentos

humanos inclusivos, seguros,  

resilientes e sustentáveis
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RESUMO DA ATIVIDADE 

A proposta desta ação é organizar uma visita a 

áreas verdes próximas à instituição, como praças, 

bosques e parques, estreitando a relação entre os 

estudantes e a natureza.  

Como opção, é sugerida a vivência de plantio e 

cultivo de árvores ou hortaliças, que poderá 

acontecer tanto dentro da instituição de ensino (é 

possível fazer isso mesmo em pequenos espaços) 

quanto em áreas públicas. 

Nesta atividade, o voluntário vai: 

• Despertar reflexões sobre a necessidade de 

valorizar e cultivar o contato entre os seres 

humanos e os ambientes verdes;  

• Estimular atitudes de cuidado e cultivo, 

aspectos fundamentais para uma relação 

mais sustentável entre o homem e o 

ambiente; 

• Contribuir para a criação de mais áreas verdes 

dentro da sua cidade. 

 

MONTE AQUI SEU 

CRONOGRAMA 

[                ] PASSO 1: Ler os materiais que serão 

utilizados na atividade. 

[                ] PASSO 2: Apresentar a proposta. 

[                ] PASSO 3: Engajar os professores e 

organizar a atividade. 

[                ] PASSO 4: Realizar a reflexão inicial  

[                ] PASSO 5: Realizar a visita a uma área 

verde e, caso seja viável, o plantio de 

árvores ou horta. 

 [                ] PASSO 6: Realizar a divulgação. 

PREPARE-SE 

 

 
Passo-a-passo completo  

 
Informações para o facilitador  

 
Referências para o facilitador 

  

 

PÚBLICO RECOMENDADO 

Esta atividade foi especialmente pensada para 

crianças e jovens a partir do Ensino Fundamental 

I, mas pode facilmente ser adaptada para incluir 

crianças menores e outros grupos, especialmente 

a comunidade que vive no entorno da instituição.  
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1. Passo-a-passo completo 
 

 

  
 

Leia ou escute atentamente a canção “Matança”, do músico brasileiro Xangai, e o poema “Paraíso”, do poeta 

brasileiro José Paulo Paes. Ambos falam poeticamente sobre a relação cada vez mais distante entre as pessoas 

e os espaços verdes, principalmente nos grandes centros urbanos. Faça um registro pessoal de suas reflexões 

sobre essas referências, pois elas serão a base para a sensibilização do(s) grupo(s) que irão participar da 

atividade. 

Outra providência que você pode tomar antes de entrar em contato com a instituição, é verificar se eles já 

possuem uma área verde e em que condições ela está. Pesquise também áreas verdes próximas e a 

necessidade de autorizações para a organização da visita. 

Mais do que ressaltar a importância da preservação ambiental por meio de um processo de aprendizado 

formal, um ponto essencial dessa atividade é a experiência da conexão com a natureza. Quando temos um 

contato prazeroso com o meio ambiente, mesmo que seja em pequenas áreas verdes, o desejo de 

preservação surge de forma genuína e espontânea. No item 2 deste documento (“Informações para o 

facilitador”)  você encontra dados que detalham a importância desse tema dentro da perspectiva dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  

 

 

 

  
 

Agende uma conversa para a apresentação e planejamento da proposta. Possivelmente, a articulação será 

encaminhada com a coordenação pedagógica, que poderá indicar professores, estudantes e turmas mais 

adequadas para a atividade. Nesta conversa, não se esqueça de: 

• Levar a proposta por escrito, já com as informações que pesquisou e sugestões de espaços;  

 

• Salientar os objetivos da atividade, que são:  

o Despertar reflexões sobre a necessidade de valorizar e cultivar o contato entre os seres humanos 

e os ambientes verdes;  

o Estimular o contato com a natureza, bem como atitudes de cuidado e cultivo, aspectos 

fundamentais para uma relação mais sustentável entre o homem e o ambiente; 

o Contribuir para a criação de mais áreas verdes dentro da sua cidade. 

PASSO 1 

PASSO 2 

Ler os materiais que serão usados na atividade 

 

ANTES DE FALAR COM A ESCOLA, INSPIRE-SE 

O contato das crianças com a natureza, além de fazer bem para a saúde física e psíquica, é fonte de 

aprendizados fundamentais para a formação humana e para a sustentabilidade do planeta. Pensando 

nisso, o Instituto Alana criou o projeto Criança e Natureza. No site você encontra diversos textos e vídeos 

inspiradores. ACESSE O SITE. 

Apresentar a proposta 

 

https://www.vagalume.com.br/xangai/matanca.html
http://literaturainfantilpoesia.blogspot.com/2016/04/jose-paulo-paes-paraiso.html
http://literaturainfantilpoesia.blogspot.com/2016/04/jose-paulo-paes-paraiso.html
https://criancaenatureza.org.br/
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• Definir o melhor momento para a realização: pode ser no Dia do Meio Ambiente (5/6) ou durante o 

período em que o professor de ciências estiver trabalhando com temas relacionados (ecologia, 

biologia das plantas, bioma da região, etc.).  

 

• Acordar o papel de cada um na realização da atividade, conforme sugestão abaixo: 

o O voluntário: propõe e executa a atividade em parceria com os professores.  

o A instituição / escola: garante o envolvimento de professores, apoia a realização da visita e se 

responsabiliza pela coleta de autorizações junto aos pais e o transporte. 

o Crianças e jovens: participam da visita e, caso seja viável, do plantio de mudas ou horta. 

 

• Pedir autorização para filmar ou fotografar a atividade. 

 

 

  
 

Esta é uma etapa preciosa da proposta, visto que é uma boa oportunidade para engajar o grupo de 

professores. Durante a reunião, não se esqueça de abordar os seguintes tópicos: 

 

Geral 

• A relevância e os propósitos da atividade, bem como suas etapas de desenvolvimento. Busque ouvir e 

integrar as sugestões que surgirem;  

• O cronograma, estabelecendo os dias e horários da sua entrada nas salas de aula (ou em outro 

espaço que julgarem mais interessante) para conversar sobre a atividade com os alunos.    

 

Sobre a reflexão inicial 

• As possibilidades de participação de cada um, para que a atividade aconteça de maneira 

compartilhada. Verifique se algum professor de ciências e/ou de biologia poderia contribuir com seus 

conhecimentos específicos sobre a questão ambiental, a fim de enriquecer os estudos e experiências 

do grupo;  

• Caso a atividade seja conciliada com aulas de temas correlatos (ecologia, biologia das plantas, bioma 

da região, etc.), o professor poderá conduzir esse momento.  

• Outra opção é utilizar os materiais sugeridos para a sensibilização (música e poema) e acrescentar à 

fala alguns dados do item 2 “Informações para o facilitador”. Nesse caso, disponibilize os materiais 

para os professores ou indique os links. Caso tenha tempo e sinta abertura, proponha uma leitura 

compartilhada. 

 

Sobre o passeio 

• Possíveis locais para o passeio e avaliação da necessidade de agendamento / autorização;  

• Pedidos de autorizações para os pais e organização do transporte (atividade que deve ficar sob a 

responsabilidade da escola);  

• Duração; 

• Preparação de um lanche; 

PASSO 3 Engajar os professores e organizar a atividade  
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• Roteiro das atividades que serão realizadas no local: brincadeiras livres, roda de histórias, picnic, 

passeio monitorado (caso o local escolhido disponha) .... Relacione questões interessantes de serem 

observadas durante a visitação. Esse roteiro poderá ser trabalhado pelo professor antes da saída ou 

no caminho de ida. Alguns pontos a serem observados: 

o Há quanto tempo existe este parque/praça/bosque na região? 

o Que espécies vegetais e animais são conhecidas pelo grupo? 

o Quantas e quais espécies vegetais existem no local? 

o Há quanto tempo uma determinada espécie vegetal se encontra neste local? Ela tem uma 

história? 

o A vegetação existente é nativa ou foi reflorestada? 

o Alguma das espécies vegetais tem alguma função importante na nossa culinária, medicina ou 

nos rituais indígenas ou quilombolas? 

o É possível sentir alguma diferença no ar do parque, praça ou bosque em relação ao ar do 

centro da cidade?  

o Será que a simples presença daquela área verde interfere positivamente no clima, na 

paisagem e na qualidade de vida de quem vive no entorno? 

o É possível perceber que cada planta ou flor tem hábitos distintos (uma que necessita mais de 

água do que outra, ou do sol e outra da sombra)? 

o É possível observar os hábitos de alguns animais ou insetos que ali vivem? 

 

• O ideal é que os alunos tenham pelo menos alguns momentos livres para definir o que desejam fazer. 

Aqui há algumas boas ideias de brincadeiras que poderão ser propostas: 

https://criancaenatureza.org.br/gps-da-natureza/.  

 

Sobre o plantio de árvores / hortas (opcional) 

• Se houver a possibilidade de plantar árvores no próprio espaço onde acontecerá o passeio, é 

necessário pesquisar as espécies nativas da região e possíveis doadores de mudas (há ONGS e 

institutos em todo o Brasil que costumam fazer esse tipo de doação). Caso não encontre um doador, 

avalie a possibilidade de comprar pelo menos uma muda para que todos vivenciem essa experiência. 

• Caso haja na escola um espaço disponível, faça o plantio da muda lá, onde os alunos poderão 

acompanhar seu crescimento. Outra possibilidade é criar uma horta. Confira aqui um material cheio 

de dicas preparado pelo Ministério da Saúde. 

 

 

  
 

No encontro com os alunos, apresente a proposta da atividade, destacando sua relevância, seus objetivos e 

etapas. Explique que, segundo a ONU, 54% da população mundial vivia em áreas urbanas em 2014 e que, até 

2050, serão 66%. Para fazer com que as cidades sejam espaços menos desiguais e mais sustentáveis, o tema 

foi inserido nesse grande movimento mundial que é a Agenda 2030. O 11o Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável – Cidades e Comunidades Sustentáveis – propõe, entre outras iniciativas, o acesso universal a 

espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes. Afinal, as praças, parques e áreas urbanas de 

preservação são de grande importância para a qualidade de vida das pessoas nas cidades, além de ajudarem a 

controlar a qualidade do ar, a poluição sonora e o clima. 

 

PASSO 4 Realizar a reflexão inicial 
 

https://criancaenatureza.org.br/gps-da-natureza/atividades
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/horta.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/horta.pdf
http://www.agenda2030.com.br/
http://www.agenda2030.com.br/
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Após esta breve explicação, levante com o grupo em que medida eles têm contato com plantas, flores, hortas 

e árvores. O objetivo é mostrar o quanto temos nos distanciado da natureza e, consequentemente, perdido a 

percepção sobre nossa profunda conexão com o meio ambiente. Algumas possíveis questões são: 

• Quem possui uma área verde ou vasos em casa? 

• Alguém da família costuma cultivar plantas ou hortas?  

• Com qual frequência frequentam praças, parques e bosques da região? Se sim, quais?  

• Consideram importante o contato com locais que valorizem o verde? Por quê?  

• Como vocês se sentem quando estão em contato com a natureza? 

 

Conforme os participantes forem expondo suas opiniões, registre na lousa e/ou flipchart os aspectos que 

podem servir de insumos para reflexões nos passos posteriores. É válido mencionar que todos os pontos de 

vista são bem-vindos, portanto, valorize a participação de todos. 

 

Caso o professor vá conciliar a atividade com aulas de temas correlatos (ecologia, biologia das plantas, bioma 

da região, etc.), ele pode, nesse momento, fazer sua exposição. Se a opção for utilizar a dinâmica aqui 

proposta, escolha o material de apoio mais adequado à idade da turma, conforme detalhado a seguir. A 

sugestão é que a reflexão aconteça na seguinte sequência:  

• Organize a turma em roda.  

• Alunos do Ensino Fundamental I: distribua para cada um o poema “Paraíso”. Faça a leitura do 

poema e peça para que eles acompanhem silenciosamente.  

• Alunos do Ensino Fundamental II e acima: coloque a música “Matança” e solicite que os 

participantes a ouçam atentamente. Em seguida, distribua a canção por escrito para que possam 

acompanhá-la fazendo a leitura da letra.  

• Levante as ideias que o texto desperta. Ajude-os a pensar a respeito, indagando sobre os elementos 

que aparecem na música. Registre as percepções do grupo na lousa e/ou flipchart. 

• Dê sequência à conversa ressaltando que o textos tratam da relação cada vez mais distante entre as 

pessoas e os espaços verdes, principalmente nos grandes centros urbanos. Pergunte se eles acham 

que isso sempre foi assim ou se houve um tempo em que o mundo já foi “mais verde”.  

• Verifique se eles têm conhecimentos de populações que ainda residem em áreas cobertas por 

florestas e peça para que imaginem como deve ser a relação desses povos com o ambiente em que 

vivem. 

• Ouça atentamente as ideias dos participantes e registre as percepções do grupo na lousa e/ou 

flipchart. 

• Consolide as principais conclusões, fazendo o fechamento do debate. Você pode, inclusive, apresentar 

alguns dados que estão no item 2 “Informações para o facilitador”. Para finalizar, explique como será 

o passeio e que os pais precisarão autorizar. 

 

 

  
 

Neste momento, todo o passeio já deverá ter sido organizado em detalhes. Não se esqueça que apenas as 

crianças que receberam a autorização formal dos pais para o passeio poderão participar. 

 

No dia agendado, chegue com antecedência para conferir se os lanches e todos os materiais necessários 

estão providenciados. Quando os alunos chegarem, espere todos se acomodarem e explique que o objetivo 

do passeio é vivenciar o contato com as árvores, as plantas, as flores, lagos (se houver) e espécies animais do 

local, atentando à diversidade e à percepção dos impactos das áreas verdes na melhoria da qualidade de vida 

dos seres humanos. 

 

PASSO 6 Realizar a visita a uma área verde 
 

http://literaturainfantilpoesia.blogspot.com/2016/04/jose-paulo-paes-paraiso.html
https://www.vagalume.com.br/xangai/matanca.html
https://www.vagalume.com.br/xangai/matanca.html
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Tenha em mãos o roteiro do passeio, para que tudo saia como planejado. Ao final ou durante o retorno, peça 

para que os alunos comentem a experiência. Outra possibilidade é solicitar ao professor que conduza a 

conversa e registre o resultado para posterior compartilhamento. 

 

 

 
 

 

O plantio de uma muda de árvore poderá acontecer tanto no local visitado quanto na escola. A segunda 

opção é interessante, pois posteriormente os alunos poderão acompanhar o crescimento da planta. Caso a 

instituição não conte com uma área adequada, proponha que eles plantem ao menos uma espécie que caiba 

em um vaso, que poderá ser colocado na sala de aula ou outro espaço. Outra possibilidade é criar uma horta.  

 

No dia do plantio, tenha em mãos uma descrição do que será plantado e os hábitos da espécie (por exemplo: 

se necessita de muita ou pouca água, se precisa ficar exposta ao sol ou na sombra). Monte uma ficha sucinta 

em que constem essas informações. Explicite ao grupo que o objetivo é que eles acompanhem o crescimento 

da muda, atentos às suas necessidades vitais. 

 

Posteriormente, o professor poderá elaborar com os alunos um instrumento de registro que indique as 

mudanças na planta semana a semana. Isso pode ser feito, por exemplo, desenhando ou fotografando a 

planta. 

 

 

  
 

Posteriormente, a iniciativa poderá ser matéria no jornal interno, informativo ou blog da instituição. Não se 

esqueça de publicar a atividade no Portal do PEB, registrando inclusive os resultados da experiência. Para isso, 

basta criar uma Ação Voluntária dentro da Ação Mãe. 

 

  

PASSO OPCIONAL 

PASSO 6 

Plantando e cultivando uma semente 

Realizar a divulgação 
 

https://voluntariadostd.v2v.net/
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2. Informações para o facilitador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cidades e comunidades 
sustentáveis 
Segundo a ONU, 54% da população mundial vivia 

em áreas urbanas em 2014, com projeção de 

crescimento para 66% em 2050. Em 2030, a 

estimativa é que existam 41 megalópoles com 

mais de 10 milhões de habitantes.  

Considerando que a pobreza extrema muitas vezes 

se concentra nestes espaços urbanos, as 

desigualdades sociais acabam sendo mais 

acentuadas e a violência se torna uma 

consequência das discrepâncias no acesso pleno à 

cidade. Transformar significativamente a 

construção e a gestão dos espaços urbanos é 

essencial para que o desenvolvimento sustentável 

seja alcançado.  

O ODS 11 inclui temas intrinsecamente 

relacionados à urbanização, como mobilidade, 

gestão de resíduos sólidos e saneamento, bem 

como o planejamento e aumento de resiliência dos 

assentamentos humanos.1 

Além disso, a meta 11.7 deste objetivo reconhece 

a importância dos espaços verdes públicos 

seguros, inclusivos e acessíveis nos centros 

urbanos, em particular para as mulheres e crianças, 

pessoas idosas e pessoas com deficiência. 

                                                 
1  Fonte: http://www.agenda2030.com.br/meta.php?ods=11 

Essas metas estão alinhadas à Nova Agenda 

Urbana, acordada em outubro de 2016, durante a 

III Conferência das Nações Unidas sobre Moradia e 

Desenvolvimento Urbano Sustentável. 

 

Qualidade de vida nas cidades 
No Brasil, 85% das pessoas vivem nas cidades. A 

falta de planejamento e a má gestão levaram ao 

crescimento desordenado da maioria delas.  

Diante da péssima qualidade de vida nesses 

espaços, é necessário buscar inspiração e práticas 

no movimento das cidades sustentáveis, que está 

acontecendo no mundo todo. 

São iniciativas em mobilidade, redução de 

emissões, da poluição e da geração de resíduos, 

conservação de recursos naturais e proteção 

ambiental. No site do Programa Cidades 

Sustentáveis, você conhece algumas dessas 

experiências. 

Lá você poderá conhecer, por exemplo, o projeto 

de Santiago do Chile para a ampliação de áreas 

verdes. Buscando atender à recomendação da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), que define 

como ideal 9 m² de área verde por habitante, o 

governo municipal de Santiago do Chile definiu 

um plano para ampliação dos parques urbanos. Os 

locais foram selecionados com base em critérios 

que visam melhorar a qualidade de vida das 

famílias e das comunidades com maior grau de 

vulnerabilidade social, pois um estudo prévio 

“O nosso desafio não é o 

de ensinar as crianças 

sobre o mundo natural, 

mas encontrar maneiras 

de nutrir e manter as 

conexões instintivas que 

eles já possuem”          

Terry Krautwurst 

https://nacoesunidas.org/habitat-iii-paises-adotam-nova-agenda-para-urbanizacao-sustentavel/
https://nacoesunidas.org/habitat-iii-paises-adotam-nova-agenda-para-urbanizacao-sustentavel/
http://www.cidadessustentaveis.org.br/boas-praticas/
http://www.cidadessustentaveis.org.br/boas-praticas/
http://www.cidadessustentaveis.org.br/boas-praticas/
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mostrou que os bairros que concentravam maior 

renda per capita possuíam mais metros quadrados 

de áreas verdes. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS)2, os espaços verdes são um componente 

fundamental das áreas urbanas porque: 

• Favorecem as atividades físicas, o 

relaxamento, a recreação e a interação 

social. Estimativas apontam que a falta de 

atividades físicas e acesso a áreas de 

recreação são responsáveis por 3,3% das 

mortes no mundo. 

• Oferecem um refúgio diante do barulho 

gerado nas áreas centrais. 

• Produzem oxigênio e ajudam a filtrar a 

poluição do ar. Atualmente, os níveis de 

poluição do ar nas grandes cidades chegam 

a ser 12 vezes maiores que o nível 

estabelecido pelos guidelines da OMS e são 

responsáveis por 1,3 milhões de mortes 

anualmente. 

• Ajudam a controlar a temperatura e a 

umidade do ar. 

• São importantes para o bem-estar e a saúde 

mental da população. Alguns estudos 

mostram que a prática de atividades físicas 

em ambientes naturais pode ajudar no 

tratamento de depressão e redução do 

estresse.  

 

A vida das crianças nas cidades 
O pesquisador e jornalista Richard Louv, co-

fundador da organização Children & Nature 

Network, cunhou o termo “Transtorno do Deficit 

de Natureza”, que associa a falta de contato com a 

natureza a impactos negativos na saúde infantil. 

Em recente entrevista para a Revista Época, ele 

comenta que “crianças em contato com a natureza 

melhoram o desempenho na escola e podem até 

reduzir os sintomas do distúrbio de déficit de 

atenção”. Ele sugere que o contato com a natureza 

seja diário, por isso é um dos grandes defensores 

                                                 
2 Fonte: http://www.who.int/sustainable-

development/cities/health-risks/urban-green-space/en/ 

da ampliação das áreas verdes urbanas. E 

acrescenta: “Nas próximas décadas, os desafios 

ambientais exigirão mudanças fundamentais 

em nossas vidas e nas instituições. Precisaremos 

de líderes que entendam como o mundo 

natural funciona e como os humanos são parte 

da natureza”. 

Entre as razões que têm afastado as crianças das 

áreas externas estão os perigos da violência e do 

tráfego de veículos. Com isso, o espaço para a 

brincadeira livre está cada vez mais restrito e vem 

sendo continuamente substituído pelo 

entretenimento passivo proporcionado pelas telas.  

Nas escolas, a situação não é muito diferente. O 

aprendizado cognitivo há décadas vem sendo 

privilegiado, ocupando o espaço do aprendizado 

proporcionado pela experiência e pela brincadeira. 

Isso vai na contramão do que mostram recentes 

pesquisas científicas na área da educação (clique 

aqui para conhecer a experiência do Centro de 

Referências em Educação Integral). 

Abaixo, alguns dados preocupantes elencados 

pelo projeto Criança e Natureza: 

• A média de consumo de Internet entre 

crianças de 2 a 11 anos no Brasil é de 17 horas 

por semana conectadas ao computador. Elas 

representam 14,1 % dos usuários domiciliares 

ativos. (IBOPE, 2012) 

• As crianças brasileiras passam, em média, 

5h35m em frente à TV. (IBOPE, 2014) 

• Para 97% dos pais brasileiros, a brincadeira 

mais frequente de seus filhos entre 6 e 12 anos 

é assistir TV, vídeos e DVDs em casa. (Instituto 

Unilever, 2007) 

• 47% das crianças brasileiras estão com excesso 

de peso ou são consideradas obesas (IBGE, 

2010).  

• O Brasil é o segundo mercado mundial no 

consumo de metilfenidato (substância química 

base da Ritalina e Concerta), atrás apenas dos 

EUA, com 2 milhões de caixas vendidas em 

2010. (Ministério da Saúde, 2015). 

http://www.childrenandnature.org/
http://www.childrenandnature.org/
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/blog-do-planeta/noticia/2016/06/estamos-sofrendo-o-transtorno-de-deficit-de-natureza.html
http://www.who.int/sustainable-development/cities/health-risks/urban-green-space/en/
http://www.who.int/sustainable-development/cities/health-risks/urban-green-space/en/
http://educacaointegral.org.br/
http://educacaointegral.org.br/
http://educacaointegral.org.br/
https://criancaenatureza.org.br/
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Referências para o facilitador 
 

ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis: 

http://www.agenda2030.com.br/ 

 

Vídeo resumo publicado pela ONU Brasil:  

https://goo.gl/bH9eBa  

 

Site do Programa Cidades Sustentáveis: 

http://www.cidadessustentaveis.org.br/  

 

Cidades Sustentáveis – Aspectos considerados 

pelo Ministério do Meio Ambiente: 

http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis  

 

Projeto Criança e Natureza: 

https://criancaenatureza.org.br/ 

 

A biodiversidade brasileira – Ministério do Meio 

Ambiente:  

http://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversi

dade-brasileira  

 

Áreas verdes em São Paulo e alguns outros locais 

do Brasil: 

http://www.areasverdesdascidades.com.br/p/parqu

es.html 

 

Uma árvore por habitante, a recomendação 

mínima da OMS para as cidades (reportagem do 

jornal Gazeta do Povo): 

http://www.gazetadopovo.com.br/ 

 

Criança e Natureza: como brincar ao ar livre na 

escola prepara para a vida (reportagem da Revista 

Época): http://epoca.globo.com/ciencia-e-meio-

ambiente/blog-do-planeta 

 

Centro de Referências em Educação Integral 

http://educacaointegral.org.br/ 

 

GPS da Natureza 

https://criancaenatureza.org.br/gps-da-natureza/ 

 

Horta – Manual do Ministério da Saúde para 

Escolas:  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/horta.p

df  

 

Complete esta lista com suas sugestões!  

 

 

 

http://www.agenda2030.com.br/meta.php?ods=11
https://goo.gl/bH9eBa
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis
http://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-brasileira
http://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-brasileira
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/futuro-das-cidades/uma-arvore-por-habitante-a-recomendacao-minima-da-oms-para-as-cidades-622ch9afm4rimh3ol1w9j8ikn
http://epoca.globo.com/ciencia-e-meio-ambiente/blog-do-planeta/noticia/2017/04/crianca-e-natureza-como-o-brincar-ao-ar-livre-na-escola-prepara-para-vida.html
http://epoca.globo.com/ciencia-e-meio-ambiente/blog-do-planeta/noticia/2017/04/crianca-e-natureza-como-o-brincar-ao-ar-livre-na-escola-prepara-para-vida.html
https://criancaenatureza.org.br/gps-da-natureza/atividades
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/horta.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/horta.pdf

	Se minha cidade       fosse mais verde...

