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Era uma vez o verbo construir e dentro dele vivia um país.construirconstruirconstruir



Brasil



No início eram só os índios.
Quais foram os outros povos
que construíram o Brasil?
Circule abaixo e depois
desenhe junto ao mapa.

- Europeu;

- Afri- Africano;

- Asiáco.





Era uma vez uma palavra: mulher, ou melhor, uma Santa



Quais as etnias que construíram o estado de Santa 
Catarina? Circule abaixo e depois desenhe junto ao 

mapa.

- Portugueses;

- Alemães;

- Palesnos;

- Italianos;

- F- Franceses.

Estado de Santa Catarina



CATARINA.





Era uma vez um lugar: um município,



Quais as etnias que formaram o município de Concórdia? Circule 
abaixo e depois desenhe junto ao mapa.

- Descendentes de alemães;

- Descendentes de africanos;

- Descendentes de italianos;

- Descendentes de poloneses;

- Descendentes de portugueses.

Município de Concórdia



que negou a discórdia e concordou com a paz.





E dentro desse município, havia uma cidade. E, dentro dessa cidade:
era uma vez uma micro,





e, cuidado por ela, um





.





Era também, uma vez, 



Desenhe os filhos de Maria.



-





-





- Mas, que sonhos são esses, meu rio? E lá tem sonhos o pobre? - Perguntava a cabocla Maria.



-







- -





- Mas, filho de pobre carece estudar? 





Perguntava Maria ao rio, dentro de seu mais curioso olhar.



-





Desenhe os alunos em volta desta escola.



Era uma vez, uma escola ...



Desenhe os filhos de Maria com os colegas.



Uma escola que formou os filhos da cabocla Maria e tantos outros, dia após 
dia, ano após ano. E as águas passavam...



1944 1964

1972

19341920



Marias nasciam, Marias morriam...

1992
2016

Relacione os anos do calendário a
fatos históricos ocorridos no Brasil
e no mundo e escreva nos espaços
em branco.





E a bacia? 

-











E a bacia? 

-











E a bacia? 

-











Desenhe mais gente nos espaços vazios.





Desenhe os objetos que faltam no ciclo da construção.

Enxada Serrote



Toda essa gente munida de suas tecnologias.

Prego Saco de Cimento





Toda essa gente assentando cimento sobre a bacia. 
Invadindo todos os espaços dentro e fora dos...



Desenhe prédios e casas que tomaram o espaço às margens do rio.



...BANHADOS!



E O RIO?



E O RIO?





-



Desenhe tudo aquilo que faz nossos rios morrerem.



-



Como você imagina o rio se transformando em um monstro? Desenhe.







Desenhe ações e objetos que provocam a enchente.



Mas como acabar com este monstro?

Como fazer o rio novamente respirar?respirarrespirar



Como devolver as águas à sua vida?vidavida

Como ensinar a todos
o verbo cuidar?cuidarcuidar
ensinarensinar



Construção de drenos pelos estudantes da escola,
para infiltração e retenção de água no solo.



-



Mobilização em prol da microbacia do Lajeado Sabão.





Mobilização: 1ª Caminhada pelas águas - estudantes,
professores e convidados.





AMAR.



AMAR.





Os filhos das Marias, 
dentro e fora das 
bacias, podem hoje 

transformar e devolver 
ao rio o seu curso, pois 
esta é a vez dos verbos...

transformar
hoje

Desenhe o seu rosto aqui



ESTUDAR

PERPETUAR
DIALOGAR
SUSTENTARSONHAR



PERPETUAR
APROXIMAR PARTICIPAR

PARTILHAR
RECUPERAR




