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Objetivo:  Refletir sobre ações coletivas.

Tempo previsto: 1 aula.

Dimensão educativa trabalhada:  Participação, conhecimentos e valores.

Sugestão de atividade com o material: Vocês conhecem a importância ecológica dos animais para o meio ambiente e 

para nós? O que são esses benefícios naturais? Já ouviram falar sobre essas duas palavras? Tanto os animais quanto as 

plantas têm um papel importante no planeta, mas como assim? Então os animais e plantas possuem algumas funções na 

natureza que beneficiam os seres humanos? Dois grandes exemplos são as Abelhas e os Tamanduás-Bandeira. As 

Abelhas polinizam diferentes espécies de plantas, que por sua vez, fornecem frutos e transformam gás carbônico em 

oxigênio pelo processo da fotossíntese. Já o Tamanduá-Bandeira realiza uma função muito importante para os humanos 

no controle de pragas; isso acontece pois a sua base alimentar são os insetos - ele pode chegar a comer 30 mil insetos 

por dia. 
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Continuação:

Todos nós temos um papel importante para o planeta, já pararam para pensar que assim como nós temos esses 

benefícios que a natureza nos oferta, nós também podemos trazer benefícios para o meio ambiente à nossa volta? Em 

grupos, pensem sobre o que é o meio ambiente para vocês? As pessoas seriam parte do meio ambiente? Como está a 

conexão entre ambos? Como as pessoas se relacionam entre si? E como elas se relacionam com os animais, plantas e 

outros elementos (rochas, casas, rios, montanhas, prédios...)? Agora vamos pensar quando nos juntamos para fazer 

alguma ação. O que podemos fazer para trazer benefícios para nossas casas, nosso bairro e o lugar onde moramos? 

Conte para a gente! Vocês podem fazer um desenho, escrever um texto ou gravar um vídeo.
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Material de apoio:

- Fotos Tamanduá-Bandeira comendo cupins
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                 Material de apoio:

- Material informativo sobre serviços ecossistêmicos disponível no site do Ministério do Meio Ambiente. Link de 
acessohttps://www.mma.gov.br/biodiversidade/economia-dos-ecossistemas-e-da-biodiversidade/servi%C3%A7os-ecossist%C3%AAmic
os.html#servi%C3%A7os-ecossist%C3%AAmicos
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Material de apoio:
 

- Livreto “O Incrível Tamanduá-Bandeira”, disponível na aba do site Materiais de apoio.

Autores: CATAPANI, M.;OLIVEIRA, B.; DESBIEZ, A.; BUSANA, P.. 
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Por fim, segue aqui o link do formulário de avaliação desta atividade. Suas respostas são imprescindíveis para a 

adequação e melhoria da atividade.

https://forms.gle/cderWnPdrnrfpnXr9
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