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Olá Estudante, 

Cada um de nós tem uma grande responsabilidade 
com a melhoria da qualidade de vida, nossa e do 
planeta.  

Algumas questões são muito simples, tais como, 
economizar água, reciclar o lixo, cuidar dos animais 
e das plantas, evitar fazer queimadas, mas, 
sobretudo, ajudar o próximo a ter uma vida digna. O 
mundo será melhor quando reconhecermos que o outro 
também é importante e merece todo o nosso respeito e dedicação. 
Aproveite este material para refletir e, acima de tudo, tomar consciência 
de nosso papel como ser humano e do nosso planeta como Casa Comum.  

Vamos juntos cuidar de nossa casa comum! 
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Conheça os princípios da CARTA DA TERRA 
1. Conheça e proteja as pessoas, animais  e plantas

   

 "Carta da Terra" é um documento que está completando 20 anos e continua bem atual. 

Estamos Utilizando uma  versão elaborada com  a intenção de fazer germinar a ideia de que um 

outro mundo é possível e acreditando que somos a esperança de um mundo melhor. Boa Leitura! 

 Tenha respeito pelo modo como 

as plantas, animais e pessoas 

vivem (mesmo que lhe pareça 

estranho ou diferente); 

 Peça que todos tenham proteção; 

 Lute contra a matança 

indiscriminada de animais; 

 Cuide das plantas; 
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2. Sempre respeite estas três coisas: 
 

 A vida de todo e qualquer ser vivo; 

 Os direitos das pessoas; 

 O bem-estar de todos os 

seres vivos; 

 
  

 

 

 

  

Para conhecer a origem da Carta da Terra, acesse: 

https://www.youtube.com/watch?v=mkgLJ_Mc80M 

https://www.youtube.com/watch?v=mkgLJ_Mc80M
https://www.youtube.com/watch?v=mkgLJ_Mc80M
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3. Utilize com cuidado o que a 
natureza nos oferece: água, 
terra, ar... 

 
E defenda a ideia de que todos têm direito  
a esses bens naturais. 
  

Vamos ouvir a música “Terra planeta água”? Chame outras pessoas da sua família e 

depois reflitam sobre a importância da água em nossa vida. 

Acesse: https://youtu.be/oPwnAq2xMUg 

 

https://youtu.be/oPwnAq2xMUg
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4. Mantenha limpo o lugar onde você vive 

 
Economize água; 

Jogue o lixo no lixo; 

Procure manter todas as suas coisas em 

ordem;  

Separe o lixo seco do orgânico;  

Adote a ideia dos “três erres”:  

Reduzir –  Reutilizar –  Reciclar 

 

 

  
 É muito importante cuidar do meio ambiente! Veja o recado da Turma da Mônica: 

https://www.youtube.com/watch?v=pT8Oh4307F8&feature=emb_rel_end 

https://www.youtube.com/watch?v=pT8Oh4307F8&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=pT8Oh4307F8&feature=emb_rel_end
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5. Aprenda mais sobre o local onde você vive 

Sobre os seres vivos que fazem parte da sua 

comunidade e dos que vivem em outros lugares do 

planeta. 

Conheça e valorize o lugar onde vive e compartilhe 

com outros o que você sabe. 

  

 O Projeto Araçá, que é da nossa cidade, tem um recado para você sobre o Meio 

Ambiente. Vamos assistir? https://www.youtube.com/watch?v=_c1YrbEJpuM 

https://www.youtube.com/watch?v=_c1YrbEJpuM
https://www.youtube.com/watch?v=_c1YrbEJpuM
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6. Todo mundo deve ter o que necessita 

para viver! Não deve existir miséria 

Procure desejar ter somente o que realmente precisa. 

Aprenda a compartilhar o que tem e sempre defenda 

que: 

 Todos devem ter o que necessitam para 

viver com dignidade; 

 Todas as crianças devem ter acesso à escola; 

 As pessoas necessitadas devem ser aquelas a quem devemos 

ajudar mais. 

 

 

  

Para conhecer mais sobre os Direitos das Crianças e Adolescentes vamos ler uma 
História em Quadrinhos com a Turma da Mônica: 

http://cmdca.santaritadopassaquatro.sp.gov.br/documentos/eca/equinha.pdf 
 

http://cmdca.santaritadopassaquatro.sp.gov.br/documentos/eca/equinha.pdf
http://cmdca.santaritadopassaquatro.sp.gov.br/documentos/eca/equinha.pdf
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7. Todas as crianças são igualmente 

importantes 

 Todas as crianças devem aprender e crescer 

juntas; 

 As mulheres têm os mesmos direitos que os 

homens. 

 

  

Água e sabão têm sido nossos grandes aliados no combate ao Coronavírus.  A água, 

como um bem universal, precisa ser bem cuidada. Vamos conhecer algumas atitudes que 

podemos ter para cuidar da nossa água? 

https://www.youtube.com/watch?v=ekShrARxGjk&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ekShrARxGjk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ekShrARxGjk&feature=youtu.be
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8. Sempre defenda a ideia de qualquer criança 
                                  menino ou menina, 

de família rica ou pobre, 

negra, branca ou de qualquer outra cor, 

deste ou de outro país, 

que fale nossa língua ou não, 

cristã, muçulmana, de qualquer outra religião ou 

mesmo as que não têm religião... 

... tenha comida, casa, família, escola, amigos, 

brinquedos, alegria e, se estiverem doentes, médico 

e medicamentos. 

  

Temos desafios para você!  A todos que puderem e tiverem espaço, vamos plantar 
uma árvore? Os que não têm espaço para plantar, dedique um tempo ao seu animalzinho 
de estimação? Ou alguma coisa que está ao seu alcance neste momento que ajude o nosso 
meio ambiente? 
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9. Diga sim à paz e não à guerra 

 Procure viver em harmonia com todo mundo; 

 Ajude as pessoas que estão a sua volta e ofereça a 

elas a sua amizade; 

 Colabore para que mais pessoas apreciem as 

coisas boas e bonitas do nosso planeta; 

 Cuide e ame as outras pessoas, animais e plantas: em casa, na escola, na 

sua comunidade ou cidade; 

É preciso empenhar-se para que o Homem não faça guerras novamente, nem 

produza mais armas. Devemos nos esforçar para que haja paz em todo o 

mundo. 

É preciso que todos se entendam e se ajudem mutuamente. 

 

  
Paz pela Paz! Acesse e veja essa importante mensagem: 

https://www.youtube.com/watch?v=kQ89PtjEDLs 

https://www.youtube.com/watch?v=kQ89PtjEDLs
https://www.youtube.com/watch?v=kQ89PtjEDLs
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10. Estude dando especial atenção para aquelas 
coisas que o ajudarão a conviver melhor com 
as outras pessoas e com nosso planeta. 

 Quanto melhor se educar, melhor saberá viver; 

 Utilize os meios de comunicação para ajudá-lo a 

compreender as dificuldades e problemas que as 

pessoas ao redor do mundo enfrentam; 

 Estude, com maior interesse, os assuntos que 

lhe ajudem a ser uma pessoa melhor e a buscar 

alternativas para tornar o mundo um lugar 

melhor de se viver. 

 

  
Vamos testar nossos conhecimento sobre o Meio Ambiente? Acesse o QUIZ e 

responda: https://www.eupensomeioambiente.com.br/educacao-ambiental/quiz-meio-

https://www.eupensomeioambiente.com.br/educacao-ambiental/quiz-meio-ambiente/
https://www.eupensomeioambiente.com.br/educacao-ambiental/quiz-meio-ambiente/
https://www.eupensomeioambiente.com.br/educacao-ambiental/quiz-meio-ambiente/
https://www.eupensomeioambiente.com.br/educacao-ambiental/quiz-meio-ambiente/
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