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Iniciamos o mês de Novembro 

trabalhando o Meio Ambiente. 

Em uma conversa informal 

conversaremos com os alunos 

do exploraremos o texto Antes 

que a Terra Fuja pela limpeza 

do Meio Ambiente, a tristeza e 

o sofrimento que a Terra é 

maltratada e poluída pelos 

habitantes. 

 A obra Antes que a Terra 

fuja Pela limpeza do meio 

ambiente Antes que a Terra 

fuja Pela limpeza do meio 

ambiente A A história deste 

livro fala sobre o meio 

ambiente de um jeito diferente. 

Conta como a Terra andava 

triste, pensando até em fugir. 

Mas fugir para onde? Ela se 

queixava de ser maltratada 

pelas pessoas, de ninguém se 

preocupar com ela. Era um tal 

de rio poluído, incêndio de 

florestas, lixo pra todo lado, 

gases venenosos e muitas 

outras coisas que prejudicam o 

meio ambiente. E quem a Terra 

convidou para fugir com ela? A 

Lua, sua vizinha e velha 

companheira. Nesta aventura, 

de muita informação, poesia e 

fantasia, vamos ficar sabendo 

mais sobre o meio em que 

vivemos, sobre o ar que 

respiramos. E sobre a história 

da Arca de Noé, perdida no 

meio de uma chuva sem 

tamanho. Até os dinossauros e 

os astronautas aparecem 

nessa história. Mistura 

danada? Não! É como a Terra. 

Ela gira, gira, e as coisas mais 

diferentes vão acontecendo. 

No meio de tudo isso aparece 

um anjo mensageiro que tenta 

convencer a Terra a não fugir. 

Ela acaba desistindo da ideia 

depois que o anjo garante que 

ela será tratada com respeito, 

amor e carinho. Este livro nos 

ensina a cuidar bem da Terra 

que é a nossa grande casa. Só 

assim viveremos em um mundo 

melhor. 

Faremos umas perguntas 

onde os alunos terão a 

oportunidade de debaterem 

sobre o tema abordado. 

- Vocês acham que o meio 

ambiente está precisando de 

limpeza? 

Por quê?  

-Vocês acham que a Terra 

fugiria? Por quê? 



Para registro do Projeto 

cada nível preparará uma 

maquete seguindo a seguinte 

definição de Meio Ambiente. 

‘’MEIO AMBIENTE É O 

CONJUNTO DE ELEMENTOS 

COMO A ÁGUA, O SOL, O 

AR,AS PLANTAS,O CLIMA E O 

ESPAÇO QUE REÚNEM 

CONDIÇÕES NECESSÁRIAS 

PARA O DESENVOLVIMENTO E 

CONVÍVIO EQUILIBRADO DOS 

SERES VIVOS. 

 

  



 

 

 

 

No dia 15 de Novembro 

comemoramos a Proclamação 

da República e logo em 

seguida no dia 19/11 o dia da 

nossa Bandeira Brasileira. O 

importante nestas datas é 

reforçar o sentimento cívico, 

despertando nos alunos Amor 

e Respeito pela nossa Pátria, 

conhecer a história do Brasil 

de uma maneira lúdica e 

saudável fazendo com que os 

nossos alunos possam 

assimilar melhor como tudo 

começou. 

Cantamos o Hino da 

Proclamação da República e 

os alunos confeccionaram uma 

Bandeira Artesanal. 

 

 

 

  



 

Edição de Maio/2017 do 

PalavraViva News. 

 

Aguardem a próxima edição! 

 

Acompanhe nossos projetos 

no Facebook:  

http://www.facebook.com/Cole

gioPalavraViva 

 

E no site do colégio: 

http://www.colegiopalavraviva.

com.br/ 

 

Destacamos que a escolha das 

fotos é feita aleatoriamente, 

pensada apenas para que 

formem uma boa diagramação 

em questão de tamanho e 

tonalidade. 
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contato@colegiopalavraviva.c
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Colégio PalavraViva 
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Na semana do dia 20/11 a 

26/11 nos empenhamos nos 

estudos com os alunos para as 

provas finais. 

Queridos alunos estaremos 

torcendo muito por vocês! 


