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TEMÁTICA: Conscientização Socioambiental 

Atividade: Vamos desenhar a cantiga? 

Atualmente, enfrentamos muitos problemas ambientais, como por exemplo: excesso de poluição 

nas águas, no ar, a extinção de muitas espécies de animais e plantas, o desmatamento das 

florestas e muitos outros. Para reduzirmos esses problemas, precisamos falar sobre 

sustentabilidade. Sustentabilidade são ações positivas, desenvolvidas para reduzir ou impedir que 

as próximas gerações sofram com as consequências dessas ações negativas, causadas pelo 

homem e que destroem a natureza. 

Objetivo: O objetivo dessa atividade e contribuir na consciência socioambiental efetiva das nossas 

crianças, promovendo o despertar para preservação do meio ambiente, percebendo-se como ser 

integrante e transformador. Algumas ações no dia a dia já ajudam a amenizar esse impacto 

ambiental, como por exemplo: Fazer o descarte correto do lixo, de materiais e resíduos nocivos 

(pilhas, baterias, lixo hospitalar, óleo etc.), reutilizar a água da máquina para lavar o quintal, fechar 

bem as torneiras, deixar as luzes apagadas quando não estiver no ambiente, entre outros. 

Desenvolvimento: Você conhece a cantiga: Tra lá lá lá, lá oh? 

♪♫♪♫ AS FLORES JÁ NÃO CRESCEM MAIS,  

ATÉ O ALECRIM MURCHOU,  

O SAPO SE MANDOU O LAMBARI MORREU, 

 PORQUE O RIBEIRÃO SECOU!  

OH, TRA LÁ LÁ LÁ LÁ, LÁ OH! ♫♪♪♫ 

1 - Faça a leitura da cantiga junto com a criança e façam uma reflexão abordando os seguintes 

pontos importantes:  

✓ Qual foi o animal que morreu?  

✓ Qual foi o animal que se mandou?  

✓ Por que as flores já não crescem mais?  

✓ Você sabe o que é um ribeirão? por que o ribeirão secou? 
 

2. Convide a criança a imaginar e desenhar o cenário da cantiga. 

Recursos: Folhas de papel sulfite, lápis e borracha para desenhar. Tinta guache, pincel, lápis de 

cor ou giz de cera para colorir o desenho. Boa atividade! 


