
P1- o que imaginavam que iriam ver? P2 - O que mais gostaram na visita?
P4 - A visita ajudou a entender o que a professora fala 
sobre natureza? P5 - Gostaria de voltar a EN? Com quem?

A1
Como era no Shoppping, imagina que seria uma loja, 
que nao poderiamos mexer em nada aprender o que a gente pode fazer pra melhorar o mundo ia ficar mais facil fazer os trabalhos agora.

queria levar minha familia, para aprender sobre as coisas 
que vimos. Para se conscientizarem.

A2

Nao imaginava que tinha a metade das coisas. O cheiro, 
os sons / pensei que teriamos que ficar apresentando 
trabalhos la na frente. gostei de desenhar ajudou! O Gustavo explicou bem! -

A3
achei que era so um tunel / que nao dava pra mexer em 
nada.

o video de como surgiu o planeta / globo com agua, 
poder por a mao no mundo / apertar as latinhas / 
macacos que tinham botoes de acender luz achei que nao dava pra mexer em nada quero levar minha familia.

A4 Nao pensei que era tao grande. o que mais me marcou foi o filme da poluicao
sim mas fiquei curiosa porque nao falaram dos bichos 
que eu pesquisei. / o feitico virou contra o feiticeiro quero convencer a minha mae a ir.

A5 - - - com a minha familia

A6 -
o cheiro de poluicao / que e o cheiro que a gente mesmo 
faz. Eles tiram do ar pra mostrar pra gente. O cheiro! Tiravam do ar pra gente ver o que a gente faz!

eu vou com meu pai porque meus pais sao separados. 
Ele que me leva pra passear / queria mesmo eh que o 
meu tio fosse la. O Opala dele solta muita poeira. Queria 
que ele sentisse o cheiro daquela sala… acho que ele 
nunca mais ia sair com o carro.

A7 alguns animais e os tipos de biomas
gostei do "papagaio com cabelo de leque", chama a 
atencao pq eh muito bonito!

no ano passado tivemos que fazer uma maquete e nao 
sabiamos nada. Dessa vez, pesquisamos ate mais do 
que tinha la / aprendemos um pouco mais sobre a 
natureza. Se formos fazer mais trabalhos, agora 
saberemos mais. com a minha mae e passar o dia todo la!

A8 a natureza / bichos inteiros Conhecer o Cerrado, o Pantanal, a Costa… Tudo!

ajudou sim / a professora foi bem inteligente porque se 
tivessemos ido la antes, ja saberiamos tudo nos 
trabalhos. Nao ia nem precisar pesquisar. com a familia toda! / Quero trabalhar la!

A9
que fariamos um passeio pela floresta / veriamos 
animais

gostei mais do periscopio / dos macacos que acendem a 
luz / pantanal alagando o que pesquisamos tinha la. com a familia toda

A10 animais de verdade / queria ver o lobo-guara do mapa do Brasil com buraquinhos lembrei do cupinzeiro que tinha feito no trabalho. Sim! Queria voltar agora! E levar meus pais e irmaos!

A11 a natureza bem bonita
Esqueci de tudo porque tinha muita coisa / achei a 
bromelia bem bonita.

gostei da atividade que fizemos na salinha. Deu pra 
juntar o que a gente ja sabia com o que a gente aprendeu 
la. com a escola e com a professora. Foi muito legal!

A12 varios lugares / animais do Brasil
poder apertar as coisas e ver os animais / fiquei triste por 
causa daquele animal que nao existe mais

gostei de saber como os animais sao. Pudemos ver o que 
pesquisamos. Queria ir com voce e com a professora.

A13
animais de verdade so que mortos / plantas e arvores 
vivas

das coisas que os monitores nos passaram / nunca tinha 
visto um monte de animais / gostei de aprender os nomes 
de passaros / de desenhar

pesquisei pouco pra fazer os trabalhos que a professora 
mandou. Depois que fui na Estacao Natureza vi coisas 
que eu nao sabia / cheguei em casa bem alegre.

queria levar meu irmao porque fiquei com pena que ele 
chorou na escola porque queria ir junto / minha avo como 
um agradecimento porque ela me criou / meu pai porque 
gosto dele



A14
com plantas e animais de verdade / pensei que tinha ate 
perfume por causa do boticario

de por a mao no planeta / de ver o mapa com 
buraquinhos / do elevador / da maria-leque

na escola pesquisamos so sobre 1 bicho. La, vimos um 
monte!

meu irmao porque ele gosta de animais / minha mae e 
irma para elas aprenderem o que eu aprendi.

A15 que era tipo um zoologico de ver o mundo - pais e irmao porque eles sao importantes pra mim.

A16 que ia ter animais de verdade e flores

do elevador / quando sentamos em roda para conversar 
sobre os biomas / da sala dos espelhos. Parecia que ia 
cair naquelas coisas ruins aprendi bastante coisa / o que eu nao sabia, aprendi la.

minha irma, minha prima que sempre passeia comigo e 
meus pais porque sao pessoas importantes e que ficaram 
curiosas quando eu contei em casa.

A17
que iamos aprender muitas coisas / ver animais e 
plantas

do video do comeco. Parecia que eu estava indo junto no 
tubos /  do elevador / de ver um monte de animais e 
todos os biomas

Nao sabia que as chuvas alagavam o Pantanal, aprendi 
la!

minha mae, meu pai, minha irma e meu sobrinho porque 
sao as unicas pessoas que moram na minha casa e eu 
gosto deles!

A18 que ia ser bem legal / que iamos ver plantas de verdade
da Terra / do elevador / dos bichinhos da salinha. A 
baleia com filhotinho dentro da barriga

aprendi coisas sobre os animais, p.ex., achava que so o 
pavao abria as penas pra chamar as femeas. A maria-
leque tambem faz. pais, irma e minha tia porque eu gosto deles.

A19 que ia ser bem legal, e foi!

Tudo! / macaquinhos que acendem / do peixe que descia 
/ da agua que subia e descia no Pantanal / de aprender 
como ajudar

depois que fizemos as pesquisas e de ouvir as 
explicacoes deles, sabemos mais sobre a natureza.

queria que minha madrinha me levasse outra vez / queria 
que toda a minha familia fosse, eles iam gostar / eu me 
assustei com o elevador

A20 - das pegadas que quando voce pisava abriam / do tiuiu

fizeram um resumo de tudo o que a gente tinha visto na 
escola, so que pra todo mundo, porque na sala nao da 
pra prestar atencao nos trabalhos.

toda a familia, nao so os que moram la em casa pq dai 
vao poder me ajudar quando eu nao sober alguma coisa / 
minha vo teria medo do elevador / gostei do outro museu 
tambem

A21 que ia ser bem simples / la me deu ate frio na barriga

do periscopio / da sala dos espelhos com cheiro de 
queimada / depois do cheiro ruim, a outra sala bem 
frenquinha / girar o mundo / mapa com coisas para olhar

la eles explicaram tudo pra gente / agora nao 
precisaremos mais pesquisar tanto toda minha familia

A22 que ia ter bichos de verdade girar a Terra agora vai ser mais facil fazer trabalhos meus pais, meu irmao e eu
- - - -
- - - -



P6 - Gosta da natureza? Visitar a EN te deixou mais 
preparado para ajudar a cuidar do Planeta? Por que? P7 - O que nao gostou? O que poderia melhorar?

P8* - O que tudo isso (animais ameacados, biomas, EN) 
tem a ver com a vida de voces?

sim! Mas depende do jeito que ela esta. Existem duas 
formas de natureza: a poluida e a normal. Eu so gosto da 
normal / eu, por exemplo, descobri que se a gente 
comprar passarinho, aumenta a caca. Por isso nao pode 
comprar. Dai, o cacador fica sem dinheiro pra comer e 
tem que achar outra profissao. nao gostei da sala do cheiro ruim.

a gente e um animal racional, que pensa. Se destruirmos 
as plantas e os animais, vamos ficar com o planeta cinza.

eu gosto. Depois da visita ficamos mais preocupados. gostei de tudo. a arvore e igual a gente ela tem vida.

pra cuidar da natureza precisa de todo mundo./ a gente 
pode reciclar o lixo.

no submarino, a altura do periscopio tinha que ser mais 
baixa. Eu fiquei na ponta do pe.

A gente tambem e um tipo de bicho. Se destruirmos os 
animais, vamos acabar em extincao.

meu pai ja plantou uma arvore e meu irmao vivia batendo 
nela quando jogava bola. Eu nao gostava. Agora a arvore 
ja cresceu / estava pensando, se usarmos mais lapizeira 
vao derrubar menos arvores pra fazer lapis. Acho que 
aqui na escola a gente so devia usar lapiseira... / a gente 
comecando ja ajuda! / tinha que prender e os cacadores 
inves dos animais! gostei de tudo.

se voce corta uma arvora, tira um pouco da sua 
respiracao. Voce precisa dela pra viver. / fiquei 
pensando: porque os cacadores cacam a ararinha-azul. 
Nao tem cerebro essas pessoas?

- -

os animais ajudam a gente. Tem aqueles que planta 
pinheiro, por exemplo. Quem gosta de pinhao vai ficar 
sem.

meu avo corta arvores no sitio, mas cada duas que ele 
corta, ele planta tres.

Da sala fedida porque mostra que a gente e que esta 
fazendo aquelas coisas.

se a gente prejudicar a natureza, a gente nao podera ter 
nada de valor porque e ela que da valor pra gente.

nao gosto quando esta destruida. Tem pessoas que nao 
gostam da natureza porque se machucam com alguns 
animais, como a cobra. So que dai, toda a natureza e 
julgada por isso.

nao gostei de alguns colegas que estavam de cara feia e 
de outros que estavam fazendo bagunca o tempo todo / 
queria que tivessem feito teatro.

a  natureza tem a ver com a nossa vida. As arvores dao 
ar pra nos. podemos morrer sem ar.

se o homem acabar com as plantas e animais nos e que 
vamos entrar em extincao / queria transformar o planeta 
fedorento em uma coisa bem bonita o grupo do Gustavo mexeu nos bichinhos e o nosso nao

quanto mais o homem polui, mas destroi a camada de 
ozonio. Eu vi isso na televisao.

nao podemos deixar que desmatem e cacem - a natureaza faz parte da nossa vida
agora posso falar quando alguem destroi / aprendi muitas 
coisas e agora, vou respeitar. so o nosso grupo brincou com os bichos. sim

as arvores dao o ar e as frutas pra gente / nao sabia que 
tudo isso era tao importante espirrou agua do mundo em mim. Devia ser menos agua. as arvores sao importantes

os animais e as arvores deixam tudo mais bonito / agora 
sei que nao pode maltratar animais

de ver as queimadas porque o cheiro era muito ruim. 
Mas ao mesmo tempo e bom as pessoas poderem ver a 
destruicao da natureza / tambem nao gostei da bagunca 
no onibus. A professora ter que chamar a atencao de 
todo mundo.

sim. As pessoas vivem das frutas, da natureza, do lugar 
que a natureza construiu.

um dia desses eu cai no banheiro e fiquei desmaiada. 
Quando acordei, fiquei preocupada com o tanto de agua 
que tinha gastado. / na natureza e mais frenquinho / 
queria ter uma casa no meio do mato / depois do passeio 
fiquei mais disposta pra cuidar do quintal

ficamos pouco tempo. Fiquei com do de ver a fumaca no 
video. Pensei nos animais que nao ocnseguem fugir.

a gente mora em um bioma, por isso, a EN tem tudo a ver 
com a nossa vida! As pessoas que estavam la pra nos 
ensinar, com certeza demoraram bastante tempo 
estudando para ensinar pra nos. As pessoas que nao 
prestaram a atencao, perderam! Nao deram valor! Tenho 
certeza que ensinaram com atencao, fazendo o maximo 
que sabiam. Quando crescer ensinarei as coisas que 
aprendi para os meus filhos.



gosto do cheirinho da natureza. Na cidade tem cheiro de 
fritura, fumaca. Na natureza o cheiro e bom. Da fumaca! Me assustei na ora do fogo.

Se nao tivesse a natureza nao teriam cheiros bons, agua 
e arvores pra gente respirar.

- do cheiro de fumaca Agora quando crescermos nao faremos coisas erradas.

a cidade tem cheiro fedido, fedor de fumaca dos carros. 
Na casa da minha vo tem cheiro de ar. Adoro fazenda, 
mato. Minha vo mora numa fazenda / Na Estacao 
Natureza fizemos ate uma promessa de que vamos 
cuidar do planeta. Vi o desmatamento e percebi que o 
mundo esta acabando. A agua esta acabando e a gente 
ainda joga lixo por ai/ a natureza ajuda a gente, da coisas 
para a gente comer, as arvores dao ar pra respirar e 
assim mesmo a gente destroi. A gente e que faz essas 
coisas. O homem e o pior animal que existe.

Nao gostei na parte da poluicao que as pessoas que ja 
tinham visto nao deixaram as outras verem.

nao teriamos onde morar, onde viver sem a natureza. E 
importante saber dessas coisas porque o mundo nao vai 
durar pra sempre. Daqui a pouco nao teremos mais agua. 
Se o mundo acabar a gente nem vai crescer.

gosto de ir em chacara e me divertir com a natureza / vi 
como posso cuidar do mundo: nao jogando lixo na rua e 
no rio e ensinando isso pras outras pessoas. do cheiro ruim da poluicao

temos que aprender bastante porque quando crescermos 
e tivermos filhos poderemos ensinar para eles. E 
importante pra todo mundo. Nossos pais ja cresceram 
mas a gente pode ensinar pra eles tambem. Dizer o que 
aprendemos com as nossas palavras.

gosto do cheiro de flores. Tambem gosto de ir no sitio e 
das galinhas / la eu vi que ate papel eles recilcam. Vc 
tem que colocar no liquidificador e depois passar na 
peneira. Tudo da pra ser reciclado / quando fui tomar 
agua vi que eles usam caneca e nao copo de plastico. a 
gente podia ter isso ne escola.

gostei de tudo. Ate do cheiro da fumaca. Parecia bacon! 
A cena da queimada no video me fez pensar que uma 
arvore demara tanto pra crescer e a gente queima! Ela 
acaba tao rapido./ Achei o passeio curto! A gente espera 
tanto a visita… Foi pouco tempo.

tem a ver sim, pq por exemplo o leite vem da vaca. Se 
nao tiver vaca, nao temos leite pra tomar. Se nao tem 
galinha, a gente nao tem ovo. Sem animais e plantas 
nossa vida nao continua. Se a gente destruir tudo, 
estaremos nos destruindo.

Sim! Aprendemos muito! / O ar fica melhor de respirar / a 
sombra e gostosa. 

nao gostei do cheiro ruim / gostei do som dos 
passarinhos

tudo tem a ver com a vida da gente. A gente nao pode 
cortar arvores! No ano passado falei pra minha mae pra 
separar o lixo. Temos que cuidar da natureza.

Achei legal. Agora sabemos como fazer as coisas melhor. 
Queria ter um espaco pra brincar, pra escalar no campo

tubos podiam rodar pra gente ver melhor / gostei da 
Fernanda. Explicava com calma e brincava com a gente. 
Ela falou o que podiamos fazer para melhorar a natureza 
/ gostei dos macacos com luz

A gente vive por causa da natureza. A professora fala 
isso mas tem gente que nao ajuda. Os pais tambem nao 
ajudam! / A gente separa lixo em casa. Temos 2 lixos. 
Vou pedir pra minha mae mais um lixo pro meu quarto, 
pra eu separar la tambem.

aprendemos muito! / A professora de educacao fisica 
mostrou a diferenca de estarmos no sol brincando e 
depois de irmos em baixo de uma arvore. E bem mais 
fresquinho. As plantas deixam.

cheiro de lixo e da ararinha-azul nao existir mais. Gostei 
do Gustavo porque ele fazia brincadeiras pra gente 
adivinhar. A gente depende da natureza. Eu separo lixo em casa.

o ar fica limpo: fabricas estragam.

gostei de tudo. Aprendi mais coisas sobre a natureza. / 
nao apertei todos os botoes. O Valtair ficava toda hora 
na frente. -

-
-


