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Dora tinha uma vida de contos de fada: status, 
opulência, glamour, casa de novela, educação de quali-
dade, tudo o que o dinheiro poderia comprar. Até o pai 
ficar desempregado e a família ter de morar na perife-
ria o que, para ela, tornou-se

Sinopse
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Sinopse
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T R E I N A M E N T O
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E M  E D U C A Ç Ã O ,

C O M U N I C A Ç Ã O  

E  C U L T U R A

E d u c a ç ã o

Título
Caça ao Tesouro: uma viagem ecológica, Liliana Iacocca. 
Ilustrações: Michele Iacocca. Coleção Pé no Chão. 
Editora Ática, 15ª edição, 14ª impressão, 2009, São Paulo.

Ficha Técnica
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Diretoria Comercial - Marcelo Martins
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Gerência Pedagógica - Flávia Aidar
Apoio Operacional - Patrícia Regina Montoro Peres

Autoria - Miriam Grilo 

Atualização - Patricia Montezano
Projeto Gráfi co - Alexandra Abdala

Um bilhete misterioso com um convite para 
uma caça ao tesouro movimenta a vida de Ale-
xandre, professor Procópio, Paulinho, Juliana, 
Dudu e o cachorro Pipoca. A bordo de uma nave 
com múltiplos botões misteriosos, essa turminha 
vai em busca do tesouro desconhecido e viven-
cia momentos surpreendentes. Embarque com sua 
turma nesta jornada com a leitura da obra Caça 
ao Tesouro: uma viagem ecológica e descubra 
qual é o maior e mais valioso tesouro que há!!!
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O Projeto Pedagógico

O projeto pedagógico de Caça ao Tesouro: uma 
viagem ecológica possibilita a discussão de temas 
ligados à ética, cidadania e meio ambiente por meio 
da interdisciplinaridade.

Abordagens Sugeridas

• Meio ambiente
• Interação entre o homem e 

a natureza
• Ética e cidadania aplicadas 

no contato do homem com o 
meio ambiente

• Problemas ambientais que 
afligem a humanidade e o 
planeta

• Conscientização ambiental

Objetivos Gerais

• Promover a conscientização ambiental 
• Oportunizar a identificação e caracterização apro-

priadas dos diversos ecossistemas do planeta Terra
• Identificar os principais fatores que desencadeiam 

mudanças negativas no meio ambiente e modos 
eficazes de combatê-los

• Analisar as mudanças ambientais ocorridas no de-
correr da história e do tempo e em sociedade
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Indicação

Caça ao Tesouro: uma viagem ecológica é um livro que 
aborda a interação do homem com o meio ambiente e é 
indicado para as séries intermediárias do Ensino Funda-
mental I.

Objetivo

O projeto de leitura da obra Caça ao Tesouro: uma viagem ecológica 
busca despertar a consciência dos alunos com relação à ecologia, por meio 
da “Educação Ambiental”. Os educadores Arlindo Philippi Junior e Maria 
Cecília F. Pelicioni, professores do Departamento de Saúde Ambiental da 
USP, explicam o conceito de “Educação Ambiental”, a seguir:

 
“A Educação Ambiental é um processo de educação política que possi-

bilita a aquisição de conhecimetos e habilidades, bem como a formação de 
atitudes que se transformam necessariamente em práticas de cidadania que 
garantem uma sociedade sustentável.

 (...) A Educação Ambiental, portanto, é um pro-
cesso de ensino-aprendizagem para o exercício da 
cidadania; da responsabilidade social e política. A 
ela cabe construir novos valores e novas relações 
sociais dos seres humanos com a natureza, for-
mando atitudes dentro de uma nova ótica, a da 

melhoria da qualidade de vida para todos os seres.”



Projeto
    
  Pedagógico

. 5 .

. 5 .
Disciplinas e Conteúdos Envolvidos

   DISCIPLINAS      CONTEÚDOS     OBJETIVOS

Língua Portuguesa

Ética e Cidadania 

• Produzir textos basea-
dos na leitura  de Caça 
ao Tesouro: uma viagem 
ecológica com coesão e 
coerência.

• Interpretar a obra.

• Promover a conscienti-
zação ambiental.

• Estimular a participação 
dos alunos em campa-
nhas de preservação do 
meio ambiente.

• Produção textual
• Pesquisa

• Aspectos éticos da 
luta a favor do meio 
ambiente

• Cultura de preserva-
ção ecológica
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Disciplinas e Conteúdos Envolvidos

Ciências

Geografia

• Aspectos biológicos 
do meio ambiente

• Aspectos geográficos 
do meio ambiente

• Alterações no meio 
ambiente

• Promover a identifica-
ção e caracterização 
dos ecossistemas. 

• Analisar as caracterís-
ticas e mudanças geo-
gráficas de cada meio 
ambiente retratado na 
obra.

• Interpretar o livro com 
a utilização de recursos 
artísticos aplicados du-
rante laboratórios.

  DISCIPLINAS       CONTEÚDOS      OBJETIVOS

Duração

O projeto de leitura da obra Caça ao Tesouro: uma viagem ecológica tem a 
duração de aproximadamente 7 aulas, que podem ser reduzidas ou ampliadas 
de acordo com as características e necessidades de cada grupo de alunos.

Artes • Laboratórios criativos
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Desenvolvimento:

1ª Fase: Pré-Leitura

Discutindo a Preocupação dos Homens 
com o Meio Ambiente

a) Na Sala de Aula: 

Faça uma roda com a turma. Discuta com eles a 
questão das preocupações do homem atual com rela-
ção ao meio ambiente. Pergunte:

• Recentemente houve algum acidente ambiental de 
que vocês se recordem?

• Quais foram as soluções que o governo ou a 
comunidade apresentou para sanar as consequên-
cias do acidente?

• O que vocês fazem pelo bem do meio ambiente?
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b) Na Sala de Informática:

Solicite que a turma, dividida em grupos, 
pesquise sobre grandes tragédias ambientais 
no Brasil, anote quando ocorreram, em que 
local ou reserva natural, causas e as provi-
dências tomadas pelo governo para controlar 
suas proporções. A seguir, conceitue para a 
classe o termo “Reserva Natural”.

“Reserva Natural” – ou florestal é uma 
área de proteção ambiental de importância 
para a preservação da fauna e flora. Órgãos 
públicos geralmente têm a função de delimi-
tar e preservar essas áreas contra a ação de 
malfeitores, que contrabandeiam animais ou 
exploram espécies de plantas e vegetais para 
comercializá-las ilegalmente. Estas atitudes 
constituem crime ambiental e são punidas 
pela lei com multas ou até mesmo a prisão.



Projeto
    
  Pedagógico

. 9 .

c) Brincando de Detetive:

Peça que o grupo faça, a seguir, uma 
redação coletiva com o tema: “Ajudando a 
Natureza - Um Dia de Detetive”. Escreva 
na lousa o roteiro da redação coletiva:

• Vocês receberam uma denúncia anô-
nima de um crime ambiental, como 
investigá-lo? Por onde começariam?

• Como iriam divulgar as descobertas 
para os meios de comunicação?

• Qual a punição mais justa para os 
criminosos num crime contra a fau-
na? E contra a flora?
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Conhecendo a Obra Caça ao Tesouro: 
uma viagem ecológica

a) Criando Familiaridades com a Obra:

Mostre a capa do livro à turma. Peça a eles 
que descrevam o que veem com detalhes. Leia 
o texto da contracapa, como forma de anteci-
par a leitura. Registre também que o sucesso 
do livro é resultado da parceria entre Liliana e 
Michele Iacocca, os quais, além de serem auto-
ra e ilustrador de Caça ao Tesouro: uma viagem 
ecológica, eram casados. 
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2ª Fase: Leitura

Começando a Viagem Fantástica

a) Primeiras Páginas:

Explore com a turma a sequência de 
páginas 2 a 9:

• Quem é esse homem?
• O que ele tem em mãos?
• Quem é o menino com o A na camiseta?
• O que está escrito no papel que o me-

nino pegou após o homem jogá-lo fora?

Inicie a leitura das páginas, apresen-
tando à turma as personagens.
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b) Qual é o seu Maior Tesouro? Laboratório Criativo I:

Entregue à classe revistas e tintas. Peça que fechem os olhos e, 
em silêncio, imaginem e pensem naquilo que seria o tesouro mais valio-
so do mundo, em suas opiniões. A seguir, faça com eles um laboratório 
criativo. Conduza-os até a quadra ou o pátio da escola, se houver a 
possibilidade, e solicite que façam uma montagem desse tesouro em 
cartolina, utilizando tintas e recortes de revistas. 

Dê vez a todos para que expliquem suas criações e, em seguida, 
escolham um local para fazer “O Painel dos Tesouros”, em que ficarão 
expostas para toda a escola as cartolinas com as montagens.
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Embarcando na Máquina do Professor Procópio, 
Vendo Cenas Surpreendentes nas Matas

a) Páginas 10 a 20:

Organize a leitura compartilhada das páginas 10 a 20. 
Pergunte aos alunos para onde os bilhetes conduziram a tur-
minha do professor Procópio e tome nota deles na lousa:

• Floresta que virou pasto de gado e plantação;
• Floresta que foi alvo de queimadas;
• Pântano que virou local de caçadas.

b) Na Sala de Leitura:

Divida a classe em duplas, solicite uma pes-
quisa em livros e enciclopédias sobre danos aos 
pântanos e florestas brasileiras e suas conse-
quências, criando um texto que resuma as pes-
quisas e contenha os dados mais importantes 
nelas encontrados. Peça às duplas que troquem 
os textos e escolham alguns para serem lidos 
em voz alta e discutidos em roda de conversa.
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Nas Águas do Planeta, Mais Aventuras!

a) Páginas 21 a 29:

Nesse trecho da leitura, um jacaré camarada orienta a turminha do 
professor Procópio a procurar o tesouro no rio. Após observar as ilustra-
ções das páginas 22 a 26, pergunte à classe:

• O que houve com o rio?
• Há rios como o mostrado pela ilustração em nossa cidade?
• Como o rio ficou nesse estado?
• Como solucionar esse problema?

Estimule a discussão e faça a leitura das páginas 24 a 29, trecho 
em que o professor Procópio e seus amiguinhos vão em direção ao mar e 
encontram essa grande fonte de vida poluída com manchas de petróleo e 
toneladas de lixo atômico. Pergunte então à classe:

• O que ocorre quando os navios deixam vazar combustível ou petróleo 
no mar?

• E quando as usinas despejam lixo atômico nos oceanos?
• Como funciona o processo de despoluição das águas marítimas?
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b) Exibição de Documen-
tário Sobre Poluição de Águas 
Marítimas e Fluviais:

Organize uma exibição de 
trechos de documentários so-
bre a poluição de rios e mares, 
ou sobre o tempo de decompo-
sição de certos materiais que 
foram descartados no meio am-
biente, poluindo-o. Esse tipo de 
material pode ser encontrado 
em sites de domínio público que 
movam campanhas pró-defesa 
do meio ambiente.
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Dos Garimpos até a Cidade, Mais Imagens 
Tristes

a) Leitura Compartilhada das páginas 30 a 43 e 
Discussão:

 
Solicite que a classe faça a leitura compartilhada 

das páginas 30 a 43. Discuta a exploração das minas de 
pedras e metais preciosos. Explique que os explorado-
res, conhecidos como garimpeiros, tiram das montanhas 
e minas seu sustento e muitos adoecem devido às subs-
tâncias utilizadas para limpar as pedras, pela poeira e 
umidade das minas.

Fale também sobre a destruição das paisagens 
montanhosas pela escavação das minas, já que esse 
processo altera a estrutura das montanhas, provocando 
deslizamentos e desastres ecológicos, com soterramen-
tos e acidentes.

Nas cidades, a poluição ocorre de diversos modos: 
além da sujeira acumulada nas ruas, do esgoto sem 
tratamento despejado nos rios, do ar contaminado pela 
fumaça tóxica dos carros que trafegam pelas ruas, 
temos a poluição visual, causada pelo excesso de car-
tazes espalhados pelas ruas, e a poluição sonora, pelo 
excesso de barulho.
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Rumo ao Espaço, Mistério Desvendado

a) Desvendando o Mistério:

Leia com os alunos as páginas 44 a 48 do livro. 
Faça, então, uma enquete sobre o fim do mistério:

• Vocês esperavam ser esse o tesouro encontrado 
por Procópio e seus amiguinhos?

• Vocês consideram nosso planeta um tesouro?

Peça a um aluno que leia o poema da página 48, 
de Gianni Rodari, e solicite que, inspirados por ele, 
façam uma pequena redação com o título: “Nós so-
mos tripulantes da astronave chamada Terra”. Peça 
que pensem a respeito do significado dessa sentença 
e escrevam suas opiniões em forma de redação.

b) Seminários Sobre os Tipos de Poluição:

Divida a turma em grupos e peça que pesquisem em livros, 
programas de TV, web, jornais etc. sobre os tipos de poluição que 
afligem as grandes cidades. Assim que acabarem as pesquisas, 
peça que apresentem os resultados obtidos utilizando imagens.
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3ª Fase: Pós-Leitura

Mãos à Obra: executando um projeto que deixe a Terra 
um pouquinho melhor

a) Pesquisa e Criação de Posto de Reciclagem – Laboratório Cria-
tivo II: 

Leve os alunos à Sala de Informática e pesquise na web sites que 
instruam e divulguem processos de reciclagem. Imprima as instruções 
e organize uma oficina de reciclagem. 

Nessa oficina, os alunos irão fazer caixotes de reciclagem (uti-
lizando caixas de papelão de tamanho médio encontradas em su-
permercados) para as salas de aulas, como estímulo à preservação 
do meio ambiente. As caixas devem estar pintadas e legendadas do 
seguinte modo:

• Azul: papel
• Vermelho: plástico
• Amarelo: metal
• Verde: vidro
• Marrom: resíduos orgânicos
• Cinza: resíduos não recicláveis
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É importante o envolvimento de todos na campanha.
 
Peça que os alunos, em grupos, visitem as salas de aula 

e proponham a reciclagem explicando aos demais a impor-
tância de ações conjuntas em benefício do meio ambiente.

Assim, eles vão incentivar principalmente os alunos que 
não costumam separar o lixo em casa a trazerem embalagens 
para pôr nas caixas disponibilizadas nas salas de aula. 

    
Verifique a possibilidade do recolhimento desses mate-

riais por companhias de reciclagens, há telefones delas em 
sites especializados.


