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TÍTULO DO TRABALHO 

GUARDIÕES DA NATUREZA 

JUSTIFICATIVA 

O presente trabalho visa trabalhar várias temáticas do assunto 
meio ambiente com os alunos das turmas de Jardim/2015, hoje 
ampliado para a turma do Maternal 2/2015 da Creche Francesca 
Zacaro Faraco, Creche da UFRGS, e Brinquedoteca. 

 

OBJETIVO 

Promover a compreensão a respeito da importância da 
preservação ambiental, juntamente com os elementos da 
natureza: terra, água, fogo, ar e seres vivos, incentivando 
também o uso pedagógico da tecnologia de informática e 
comunicação na educação. 

 

METODOLOGIA 

Divisão das turmas em elementos da natureza: água, terra, fogo, 
ar, seres vivos; 

Confecção de papel reciclado;  

Confecção de crachás de Guardiões da Natureza; 

Contação de Histórias que envolvam Preservação Ambiental; 

Exposições para a comunidade-Creche a respeito da temática 
Preservação Ambiental; 



Coleta Seletiva; 

Brincadeiras interativas com os laptops OLPC, na sala de aula e 
em casa (os laptops serão levados pelos Guardiões, com a 
finalidade de sua exploração em casa, de forma independente); 

Atividades-Passatempo também serão levadas para casa, com o 
objetivo de envolver as famílias no projeto;  

3 R: Reduzir, Reutilizar e Reciclar; 

Rodas de conversa; 

Confecção da “Maria Reciclilda”, personagem de história que 
será criado por cada elemento; 

Confecção do diário da “Maria Reciclilda”, com papel reciclado 
feito pelos alunos; 

Passeio da “Maria Reciclilda” às casas das crianças; 

Encontro com todos os elementos, ou seja, todas as turmas que 
participam do projeto; 

Fornecimento do Certificado de Guardiões da Natureza. 

 

RESULTADOS 

 

As crianças, que tem idade entre 3 e 6 anos, já demonstram 
consciência ambiental, cuidam para que ninguém arranque 
folhas, flores, galhos das árvores; 

As famílias trazem o relato a respeito do término de desperdício 
de recursos naturais em casa, torneiras bem fechadas, 
lâmpadas desligadas em ambientes vazios; 

Está acontecendo uma mudança de postura através da 
multiplicação de informações sobre esta temática na 
comunidade-Creche, como, por exemplo, o cuidado com correto 
descarte do lixo. 

 

 


