
 

                                                PLANO DE AULA 

Tema: Letra “G” 

Goiabinha 

Gralha do Cerrado 

Objetivo: Conhecer a goiabinha e a gralha do Cerrado. 

Tempo estimado: 60 minutos 

Material necessário: 

Desenvolvimento:  

1ª etapa:  Explicar sobre a Goiabinha, caso consiga o doce desta fruta que é diferente da 

goiaba vendida no supermercado, vale a pena dar aos estudantes para que possam 

saboreá-la. Comentar sobre a importância das frutas na nossa alimentação. 

2ª etapa:  Explicar sobre a Gralha. 

3ª etapa: Ressaltar a importância da água para a nossa sobrevivência e o Cerrado como 

“berço das águas”.  

4ª etapa: Ouvir a música “Planeta Água” de Guilherme Arantes. 

Obs: Ler o texto “Água como matriz ecopedagógica” de Vera Lessa Catalão no tópico 

“Projetos sobre o Cerrado” como texto de apoio. 

Avaliação: Os estudantes deverão responder o questionário sugerido abaixo e discutir 

as respostas com @ professor@. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GOIABINHA 

          
 

 

 

Nome popular: Goiabinha, Guava, goiaba, goiabeira branca, goiaba pêra, goiaba 

branca, goiaba vermelha, araçá goiaba, araçá guaçu, guaiaba, guaiava, araçá guaiaba. 

Ocorrência: Cerrado, Campo Sujo 

 

Distribuição: Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais 

 

Arbusto hermafrodita medindo até 1 metro. Fornece fruto comestível e saboroso de 

outubro a dezembro. As folhas são adstringentes e na medicina popular, sob a forma de 

chá, são utilizadas para combater a diarréia. 

 

 

                        
 



 

Araçá (Goiabinha do Cerrado) 

- Nome científico: Psidium firmum Berg 

 

Araçá meu araçá 

você tem de 3 a 5 metros 

produz de 30 a 80 frutos 

só pra nos alimentá 

 

Fico muito triste 

quando vejo você 

ser usado como 

lenha e carvão 

e me pergunto 

será que vai sobrar 

araçá para minha geração? 

 

Seu fruto quando 

maduro e curado 

serve para fazer 

polpa, doces e geléias 

 

Com suas flores branquinhas 

que explodem de agosto a outubro 

podemos fazer chá 

ele cura a cólica e a disenteria 

e a gente volta a brincar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRALHA DO CERRADO 

    
 

 Por habitarem em campos e cerrados, passou a ser conhecida como Gralha do 

Cerrado e Gralha do Campo. A Gralha do cerrado mede quase 35 centímetros e tem a 

cabeça negra, barriga e cauda brancas com gritos. 

Sua alimentação inclui frutos, insetos, sementes, bagas e ovos de outras espécies 

de pássaros. É uma espécie rara que pode estar ameaçada em futuro muito próximo se o 

se homem não cuidar. 

Vive em bandos e voa alternando o ritmo das batidas com voos planados. 

Locomove-se facilmente entre os galhos fechados de uma árvore, dando pulos e fazendo 

vôos curtos, seu ninho é feito com gravetos apoiados em galhos mais grossos. Costuma 

botar de três a quatro ovos azul-claros salpicados de manchas pardas. A incubação varia 

de 16 a 18 dias. 

 

Planeta Água 

Guilherme Arantes 

Água que nasce na fonte 

Serena do mundo 

E que abre um 

Profundo grotão 

Água que faz inocente 

Riacho e deságua 

Na corrente do ribeirão... 

Águas escuras dos rios 

Que levam 

A fertilidade ao sertão 

http://letras.terra.com.br/guilherme-arantes/


 

Águas que banham aldeias 

E matam a sede da população... 

Águas que caem das pedras 

No véu das cascatas 

Ronco de trovão 

E depois dormem tranqüilas 

No leito dos lagos 

No leito dos lagos... 

Água dos igarapés 

Onde Iara, a mãe d'água 

É misteriosa canção 

Água que o sol evapora 

Pro céu vai embora 

Virar nuvens de algodão... 

Gotas de água da chuva 

Alegre arco-íris 

Sobre a plantação 

Gotas de água da chuva 

Tão tristes, são lágrimas 

Na inundação... 

Águas que movem moinhos 

São as mesmas águas 

Que encharcam o chão 

E sempre voltam humildes 

Pro fundo da terra 

Pro fundo da terra... 

Terra! Planeta Água 

Terra! Planeta Água 

Terra! Planeta Água... 

Água que nasce na fonte 

Serena do mundo 

E que abre um 

Profundo grotão 

Água que faz inocente 

Riacho e deságua 

Na corrente do ribeirão... 

Águas escuras dos rios 

Que levam a fertilidade ao sertão 

Águas que banham aldeias 

E matam a sede da população... 

Águas que movem moinhos 

São as mesmas águas 

Que encharcam o chão 

E sempre voltam humildes 

Pro fundo da terra 

Pro fundo da terra... 



 

Terra! Planeta Água 

Terra! Planeta Água 

Terra! Planeta Água...(2x) 

 

 

 

 

Responda: 

 

1. Para que os humanos utilizam a água? 

2. Para que os animais e plantas utilizam a água? 

3. De onde vem a água que você e sua família consomem? 

4.Você acha que um dia essa água pode acabar? Por quê? 

5.Como as pessoas podem preservar a água? 

6. Escreva o nome de 3 transformações que a água pode sofrer: 

 

 

 

 

 

Vamos economizar água! 

Quase todos nós temos algum apelido. O nosso planeta também tem alguns, sendo os 

mais famosos “Planeta Água” e “Planeta Azul”. Os motivos? Primeiro, que 75% do 

planeta é coberto por água e 25% por terra. Segundo, porque quando perguntaram a um 

astronauta como era nosso planeta visto do espaço, ele respondeu: "A terra é azul". Mas 

será que toda essa água que temos está disponível?  



 

A resposta é não. Mais de 97% desta água é salgada, ou seja, não podemos beber. Nós 

temos tecnologia para retirar o sal da água do mar, mas isto custa muito caro. Dos 3% 

restantes, 2,2% estão na forma de gelo nos polos Norte e Sul, 0,6% está embaixo da 

camada superficial do solo, 0,1% está na atmosfera e somente 0,1% está disponível nos 

rios e lagos do planeta. 

Ou seja, temos uma grande quantidade de água, mas ela está mal distribuída. O mesmo 

ocorre em nosso país. O Brasil tem 12% da água doce do mundo, mas 80% está na bacia 

hidrográfica do Rio Amazonas, sendo praticamente inviável pegar água neste rio e levar 

para as outras regiões do Brasil. Isto seria muito caro. 

A nossa atitude em relação à água deve ser de preservar e conservar sua quantidade e 

qualidade. A água está presente em nosso dia a dia de diversas formas, do papel à 

energia que usamos para ligar nossa TV todos os dias. Assim, se faltar água, com 

certeza nossa vida ficará mais difícil. 

Para que não se desperdice tanta água podemos ter algumas atitudes. Lembre-se, se cada 

um economizar algumas gotinhas, todas elas juntas representarão muito mais oferta de 

água para que nosso futuro seja bem molhado. 

Como economizar água 

Passe essas dicas também para seus pais e amigos: 

1-Evite banhos demorados. Lembre-se, você pode estar limpo e cheiroso com um banho 

rápido. Enquanto você se ensaboa, feche a torneira. 

 

2-Mantenha as torneiras fechadas enquanto você lava a louça, as mãos, escova os 

dentes, etc. 

 

3-Evite lavar as partes externas da casa (calçadas, quintais, garagens, etc.) todos os dias 

e com a mangueira ligada todo o tempo. Lave uma vez por semana, varrendo nos outros 

dias. Se você quiser conversar com o vizinho enquanto lava, tudo bem, mas feche a 

torneira. 

 

4-Evite lavar poucas roupas de uma só vez. Deixe juntar uma quantidade suficiente para 

encher a máquina ou tanque. Lembre-se, após a lavagem, você pode utilizar esta água 

para lavar partes externas da casa e o carro, entre outras possibilidades. 

 

5-Regue as plantas nas horas mais frescas do dia. 

 

6-Feche as torneiras corretamente e conserte-as quando estiverem vazando. 

 

7-Lave o carro com um balde, só usando a mangueira para o enxágue. 

 

8-Não dê descargas prolongadas. 



 

 

9-Verifique periodicamente se não há vazamentos em sua casa. 

 

10-Reaproveite a água das piscinas. 

 

11-Economize energia elétrica. 

 

12-Quando viajar, feche o registro geral. 

Quais as vantagens dessas atitudes? 

1-Estaremos preservando e conservando nossa água, porque se não fizermos isto agora, 

no futuro ela poderá ter baixa qualidade e ser escassa. 

 

2-Diminuindo o consumo de água, o valor de nossa conta também diminuirá, sobrando 

um dinheirinho a mais em nosso bolso. 

 

3-Também podemos economizar em produtos de limpeza, como sabão e detergente. 

 

4-O conforto que a água nos proporciona estará garantido. 

E se não economizarmos? 
 

1-Se no futuro a água for um recurso escasso, o seu preço aumentará muito, assim 

pagaremos muito caro para usá-la e bebê-la. E lembre-se: ela está presente em tudo! 

 

2-Quanto mais poluição jogarmos em nossas águas, mais caro ficará para tratá-la e 

fornecê-la. Assim a conta de água será muito maior. 

 

3-Ter água boa e abundante significa ter conforto em nossa casa e qualidade de vida. 

Por isso, se não economizarmos agora, talvez não tenhamos isso no futuro. 



 

 

TESTE 
 

Faça o teste e veja se você está cuidando da água: 

 

1-Você lava o carro com: 
(a) uma mangueira 

(b) um balde 

 

2-Você limpa a calçada com: 
(a) uma vassoura 

(b) um esguicho 

 

3-Você rega as plantas com: 
(a) um balde ou regador, nas horas frescas do dia 

(b) uma mangueira, sempre que estão murchas 

 

4-Quando usa as torneiras, você: 
(a) deixa a água escorrendo o tempo todo 

(b) fecha a torneira enquanto não está usando a água 

 

5-Lavando a roupa, você: 
(a) deixa a roupa suja acumular, para depois lavar 

(b) lava aos poucos, sempre que há uma peça 

 

6-Usando o vaso sanitário, você: 
(a) nunca usa o vaso como lixeira 

(b) joga toda sujeira que pode no vaso 

 



 

7-Na hora do banho, você: 
(a) deixa o chuveiro ligado todo tempo 

(b) enquanto se ensaboa, fecha o chuveiro 

 

8-Quando há um vazamento, você: 
(a) espera ter um grande problema para chamar o encanador 

(b) chama logo o encanador 

 

9-Quando vê um vazamento na rua, você: 
(a) não faz nada, pois você não tem nada a ver com isso 

(b) avisa a companhia de saneamento de sua cidade 

 

10-Quando vê alguém desperdiçando água, você: 
(a) não liga, pois isto não lhe diz respeito 

(b) conversa com a pessoa, tentando lhe mostrar a importância de economizar 

Agora conte seus pontos: 

1- (a) 0 (b) 1 

2- (a) 1 (b) 0 

3- (a) 1 (b) 0 

4- (a) 0 (b) 1 

5- (a) 1 (b) 0 

6- (a) 1 (b) 0 

7- (a) 0 (b) 1 

8- (a) 0 (b) 1 

9- (a) 0 (b) 1 

10- (a) 0 (b) 1 

De 8 a 10 pontos: Parabéns! Continue cuidando da água e ensine às outras pessoas 

como fazer. 

De 6 a 7 pontos: Você está no caminho certo. Tente cuidar um pouquinho mais da água 

antes de abrir a torneira. 

De 3 a 5 pontos: Você já está fazendo alguma coisa pela água, mas falta muito. Comece 

hoje mesmo a mudar suas atitudes. 

De 0 a 2 pontos: Você está usando a água de forma abusiva e com desperdício. Comece 

hoje mesmo a cuidar da água, para que ela não falte no futuro. 

 

Fonte: http://www.cnpsa.embrapa.br 

 

http://www.cnpsa.embrapa.br/

