3.6 COMPLETE AS FRASES
Faixa etária:
Lobinhos, escoteiros, sêniores e pioneiros
Material:
• Fichas de cartolina com as frases abaixo
Procedimento:
Cada jovem deve receber um cartão com uma das frases abaixo, seja por sorteio, seja procurando
os cartões no chão, etc. Ele deve ler a frase em voz alta e tentar completá-la, falando para a tropa
o que pensa a respeito do assunto. Desta forma, o chefe terá a oportunidade tanto de abordar
questões técnicas, como a forma mais ambientalmente adequada de se fazer algo, tanto quanto
conhecer as emoções envolvidas quando se toca em certos assuntos.
As perguntas podem serem adaptadas de acordo com o ramo em que será aplicada a atividade.
1. Quando penso no futuro do meio ambiente, eu vejo...
2. Quando estou em um parque. eu gosto de...
3. Quando entro num ambiente sujo, com muito lixo no chão, eu penso que...
4. Neste momento, estou muito preocupado/a com a situação da...
5. O que mais me deixa triste em relação ao meio ambiente é...
6. Eu me sinto integrado a natureza quando...
7. Quando alguém desperdiça água eu...
8. No Dia Mundial do Meio Ambiente, eu...
9. Fico muito alegre quando ..
10. Tenho uma vergonha enorme quando...
11. O que mais me entristece é...
12. Minha maior esperança é um dia...
13. Ao vezes, eu me sinto como se...
14. Quando falam em poluição eu...
15. Para mim a reciclagem é...
16. A vida é um bem precioso que deve ser...
17. Quando leio no jornal noticias sobre catástrofes ambientais eu...
18. Quando vou ao supermercado eu...
19. Eu colaboro com a natureza quando...
20. Para mim o ambiente é...
21. O desmatamento é triste porque...
22. Sobre o tráfico de animais eu penso que...
23. Ser ambientalmente responsável é...
24. O desequilíbrio desastre ecológico é quando...
25. Sobre a alimentação, penso que os alimentos industrializados são...
26. Para mim o maior problema ambiental é...
27. Os acidentes de trânsito são uma consequência de....

FIGURAS 13 e 14 – Combate à dengue feito pelo 6º./AC e pelo 11º./CE no 25º MutEco

