


 Jun/2012 Jun/2012

Centro de Libertação de Vidas – CELIVI
Educando para um futuro de progresso

E-mail: celividas@uol.com.br
Rua Lagoa Santa, 98 - CEP 09071-280 - Santo André - SP - Brasil 
Tel: (11) 4421 95 17 

Direção
 Magda Herrerias
 Erich Fuchs
 
Incentivo e patrocínio 

tdh – terre des hommes
“Apoyo a la Niñez”  

Organização e coordenação
Maria de Fátima Vido Augusto
Renata Silveira Hilário

Criação dos personagens
 Mélany Alcântara Costa - 5 anos

Bruno Richard Ferreira Woloszyn - 5 anos

Projeto gráfico
Agência Levicius Comunicação Integrada 
Coordenação: Eduardo Gudelevicius
Arte, Criação e ilustração: Bento Rodrigo
Roteiro: Renata Silveira Hilário

Impressão
Gráfica Inove Print 
Tiragem: 300 unidades

Sobre o livro “Salvando a natureza”
O livro conta a história abreviada do processo de desenvolvimento do projeto pedagógico Meio 
Ambiente com crianças de 2 a 6 anos da Creche Celivi. As educadoras introduziram o tema de forma 
lúdica, por meio de uma representação teatral, onde crianças e adultos encenaram personagens da 
natureza e dialogaram sobre os riscos e prejuízos que o homem tem causado ao Meio Ambiente, 
incluindo a si mesmo e discutindo maneiras de reverter esta situação, gerando identificação e 
responsabilidade tanto nas crianças, como nos familiares, funcionários e comunidade.
Este processo e a construção participativa surpreendente se tornaram dignos de um registro literário que 
servirá de ferramenta de sensibilização para outras crianças e adultos, além de ser motivo de satisfação 
e motivação para que os que participaram do processo continuem como agentes multiplicadores da 
conservação do Meio Ambiente, em especial da água.
A criança (personagem) protagonista se oferece como guardião e inclui os amigos e familiares, donde 
é demonstrada a participação da família, a construção em grupos de materiais concretos (como 
maquetes, cartazes, composição de músicas, etc) resultando em uma exposição, chegando assim na 
produção do livro.

Boa viagem
Renata Silveira Hilário Junho de 2012
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Bruno Richard Ferreira Woloszyn – 5 anos

Criador do personagem Samuel e título do livro.
Samuel, um menino inteligente, questionador e 
ousado. Se mostra interessado em ajudar seu 
planeta e coopera na motivação da educadora, 
colegas e familiares para execução do projeto. 
Seu desenho foi eleito por pais, colegas, 
funcionários e adaptado, mantendo suas 
características principais.

Mélany Alcântara Costa – 5 anos

Criadora da personagem Mel.
Mel, uma menina meiga, que concorda com o 
entusiasmo de Samuel e manifesta na creche 
grande interesse pelo projeto. Se une aos 
demais personagens, e suas falas passam a 
pertencer ao grupo. Seu desenho foi eleito 
por pais, colegas, funcionários e adaptado, 
mantendo suas características principais.

3



Oba! Hoje é dia de 

teatro na creche. Não 

vejo a hora de entrar.

Olá crianças! Agora que já tomaram café 
e fizeram a higiene, está na hora do...

Eu também.
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Quem já ouviu falar em crise ambiental? É um problemão 
que está prejudicando o Meio Ambiente, as pessoas ficam 
doentes, vivem menos. Nós podemos evitar este problema.

Numa cidade limpa e feliz as pessoas cuidavam 
dos rios e não desperdiçavam água, até que... 5



- Prô, lembra que você 

falou que na natureza 

tudo se relaciona e que 

ela precisa de equilíbrio?

- Isso mesmo Samuel. 
Vamos imaginar assim: 

É assim mesmo que funciona. 
O mais importante agora é 
protegermos a água doce.  

O planeta Terra tem três vezes 
mais água do que terra, sendo ela 

doce e salgada. A água doce também 
está nas geleiras, que ficam sobre 
as montanhas, no solo, abaixo dele, 
mas é a menor porção no Planeta 

e se não cuidarmos dela... É a água 
doce que serve para beber, regar as 
plantas que dão os alimentos, fazer 
brotar as flores, gerar eletricidade 

e outros.

Um pé de couve nasce na horta; a lagarta cresce e come 
as suas folhas; aí vem o passarinho e come a lagarta, 
depois, coitado do passarinho, cai na garra do gato. 

Quem come 
o gato?
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Veja o que estão fazendo 
comigo, me enchendo de 

sujeira, estou tão sufocado. 
Os peixes, as flores, 

as plantas e os animais 
que vivem comigo estão 

morrendo 
Snif! Snif! .

Pois é! As pessoas 

precisam de nós, 

das plantas, para 

respirar, para ter 

saúde. O pior, é 

quando elas bebem a 

água contaminada e 

ficam doentes.
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A água salgada do mar é muito importante, 
pois nela existem algas que também produzem 

oxigênio para respirarmos, se ficar poluída 
elas morrem.
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E agora, quem poderá nos defender?

Eu! 

Nós vamos ser os 
defensores da Natureza, 

vamos chamar nossa 
família e amigos.  

Juntos vamos descobrir 
como proteger a água. 
Temos muito trabalho 

pela frente.
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Vocês acham que seus pais sabem 

como cuidar do Meio Ambiente? 

O que eles fazem com o lixo e como 

utilizam a água em casa? 

Vamos perguntar para eles?
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Muito bem. Já sabemos 
quais são as dificuldades 
dos pais. Vamos preparar 
uma exposição artística 
para que eles descubram 

assim como nós, como 
cuidar do nosso planeta, 

em especial, da água. 

Para começar, vamos decidir o que podemos 
construir em equipe: cartazes, músicas, livros 

gigantes ilustrados, desenhos, contação de 
histórias e maquetes.

“Mãos a obra pessoal!”

VAMOS SAlVAR 

A NATUREzA! 
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E em cada turma, as tarefas foram sendo realizadas. 
Na confecção de um livro com desenhos e falas das crianças e também dicas para salvar a Natureza.
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E em cada turma, as tarefas foram sendo realizadas. 
            dicas para salvar a Natureza.



Na apresentação da peça com a participação das 
crianças representando os elementos da natureza.
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No teatro com 
adultos e crianças, 
apontando a coleta 

seletiva.
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No plantio e cultivo da horta que auxiliam na compreensão 
de que as verduras não crescem no supermercado.
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Na construção da maquete da cidade ideal e apreciação 
do resultado final.
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Na construção 
de cartazes para 

mostrar a diferença 
entre o rio poluído e 

o rio limpo.

No cartaz que foi desenhado coletivamente, onde cada criança 
completava o desenho do outro.
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No desenho criativo do mundo com vazamento 

João Victor - 5 anos

20

No cultivo do boneco ecológico, relacionado com a 
importância da água, pois regando-o seu cabelo cresce.
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O que nós aprendemos 
com tudo isso??

Que temos que proteger 

a Terra no nosso coração

Resposta à frase por Vithoria - 5 anos22

No fechamento do projeto, com a apreciação dos 
familiares à exposição “Salve a Natureza” 

e eleição dos desenhos para o livro.

... e com responsabilidade - CElIVI
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