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A TURMA DO LONTRA EM...
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A TURMA DO LONTRA APRESENTA...

A bicharada do Lontra resolveu depois de muito tempo que deveriam 
se conhecer melhor, afinal todos nasceram naquele lugar e sempre 
viveram por lá, mas, na verdade, conheciam-se muito pouco.

queria encontrar os 
animais da região; formar 
uma divertida turma para 
defender o nosso belo 
cerrado que está tão 

ameaçado! O QUE ACHAM?

mas como faremos 
isso, se ainda nem 
TEMOS nome?

a ideia de nossa lontrinha 
logo se espalhou e a 
bicharada começou a 
aparecer para saber o 
porquê daquela festa!

VAMOS fazer uma festa no 
cerrado com todas as delícias 
da região! castanhas, frutas 

e muita água fresquinha! 

ASSIM, ENCONTRAMOS 
TODOS E GANHAMOS 
NOSSOS NOMES.
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Quando a turma inteira chegou a lontrinha contou sua ideia:

ô, lontrinha que boa 
ideia, eu sempre quis ter 
um nome e uma 
roupinha

EU TAMBÉM!

O pessoal da Eco brasil floresta 
deixou essas roupas pra gente 
participar com eles do programa de 
proteção da nossa natureza!

EU SOU O primeiro! 
quero me chamar, 
ECOLECO.

agora façam uma fila 
venham até aqui e 
cada um diga o nome 
que escolheu...

Sou O Tuco! Vejo 
sempre todos 

vocês lá do alto, 
mas agora saberei 

quem são!

E assim foi, um a um eles iam entrando no rio e dizendo seus nomes:

Sou A Lena! E acho que 
temos que ser unidos 
e criar um nome para a 

nossa turma!

DE REPENTE, um macaco veio pulando de 
galho em galho para chegar em tempo À 
festa e...

Ei pessoal, fiz essa 
festinha pra gente se 

conhecer melhor e acho 
que deveríamos ter um nome 

e uma roupinha que nos 
identificasse, o que acham?

Muito bem, fico contente que tenham 
gostado da ideia, acho que devemos 
entrar no rio e começar o batizado 
de cada um, assim já aproveitamos 

essa festa, como sendo uma 
comemoração para comemorar 

nossos nomes.
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O que está rolando 
por aqui? Por que 
a Turma do Lontra 

está reunida?

Estamos escolhendo 
nossos nomes e nos 
apresentando. eu sou 

o Ecoleco!

Eu sou 
Joaquim josé, 
mas pode me 
chamar de 

Joca!

Olá, 
José!

Tudo 
bom,

Pedro?

Puxa, sem 
querer você 
criou o nome 

da Turma: 
“Turma do 
Lontra”!

aí fui ouvindo um nome aqui, outro ali e quando vi; 
já tinha escolhido um nome bem bacana. mas a minha 

Sou a Anaconda, 
mas podem me 

chamar só de ana! 

é verdade! também 
já tinha ouvido 

os pescadores se 
tratarem por nomes.

Pegou algum 
peixe, JOÃO?

Nada ainda, 
marcelo, e 

vocÊ?

E assim os outros bichos foram entrando na água e o batismo 
continuou:

Meu nome É 
Aldo, tatu Aldo!

mãe achou que era muito 
comprido e me chamou de 

Joca! Então eu sou o Joca!

há muito tempo, observo as 
pessoas da região e como 

eles se tratam por nomes...
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Acho a ideia de vocês muito bacana, sei 
que não poderemos estar todos juntos 

o tempo todo, mas o importante é 
termos uma missão e termos um líder... 

acho que o 
ecoleco pode 

ser esse líder. 

eu sou a Nala.

Também voto 
no ECOLECO 
como nosso 

lider.

a onça que estava meio afastada do grupo veio de mansinho e disse:

Tuco se apressou em falar:

como vocês 
sabem, não 
sou de ficar 

de bico CALADO! 
concordo com 
a nala, temos 
que ter uma 

missão, um lema! 
temos que ser 
unidos pela 

preservação do 
cerrado.

A manifestação de apoio foi geral, todos concordaram com o Tuco e o 
Ecoleco tornou-se o líder da turma do lontra.

obrigado, 
pessoal! 
Ecologia! 
Essa será 
a nossa 
bandeira. 

vamos nos unir 
para defender 

As águas do rio 
lontra, nosso 
meio ambiente, 
que afinal é a 
nossa casa. 

Eu ando por aí e vejo muita coisa 
errada! acho que podemos ensinar 
as pessoas a terem respeito pelo 

meio ambiente, acho que a 
educação é a base para 
tudo ficar em harmonia 
e ao mesmo tempo 

prosperar.

Educação ambiental 
é para todos, mas 
temos que começar  
ensinando a 
criançada a  
cuidar melhor  
da natureza.

TIVE uma 

ideia!!!

Vamos fazer uma trilha 
ecológica, onde as crianças 
possam visitar e conhecer 

sobre o nosso meio ambiente, 
nosso bioma: o cerrado!
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começou      a andar.

Pode deixar que eu escolho a trilha, 
conheço uma muito bacana que chega 

até a nascente do rio Lontra. Podemos 
chamar de trilha do saber.

O Joca é bom mesmo 
nesse negócio de dar 
nomes para as coisas.

como líder, acho que devemos fazer 
um pequeno grupo para repassar 

tudo o que acontece para todos os 
bichos e organizar as tarefas, quem 

se candidata?

Lena, Tuco e joca logo 
se manifestam e todos 
apoiaram!

Perfeito! essa festa vai ficar na 
história! Hoje nasceu a Turma 

do Lontra e nossa primeira ação, 
será fazer a trilha do saber.

Os Bichos escolheram suas roupas e voltaram para a mata. No dia 
seguinte os trabalhos começaram. 

VOU chamar as escolas da 
região para conhecerem a 

trilha e aprenderem como é 
importante preservar.

falei com o pessoal da  
Eco brasil florestas que 

deu todo apoio e o projeto

Eu e o tuco, cuidaremos 
de reformar a sede 

com o pessoal da eco 
brasil florestas.

Eu fico encarregada de 
criar placas e painéis 

explicando sobre os animais, 
o cerrado, a nascente, etc.



12 13

Pensei, também, 
Num jogo para as 

crianças conhecerem 
os bichos da turma 

do lontra.

A primeira 
turma 

chegou!

Vamos ficar escondidos 
na mata e ver quem 
consegue nos achar!

Vai ser divertido, eles vão 
nos procurar pela mata e 
ao mesmo tempo conhecer a 

nosso habitat.

E assim foi feito...logo, tudo foi ganhando forma e conteúdo e os professores 
começaram a trazer seus alunos para conhecer os caminhos do Lontra.

Eu vou escrever nossas histórias para  
o pessoal levar para casa e ensinar para 

a família a importância de preservar. 
Nós lontras, vivemos em águas 
limpas e livres de poluição. 
quando poluem a nossa água, 

ficamos doentes e muitas vezes 
até morremos ou vamos embora 

daquele lugar...

os peixes também sentem o efeito 
da poluição e acabam morrendo. é 
muito importante o lixo e esgoto 
não serem despejados nas áreas 
de mananciais e nem nas águas 
das nascentes e dos rios...

temos que ser todos fiscais da 
natureza! certo, crianças?

Lena teve uma ideia:

Mas antes mesmo de começarem a trilha, uma notícia chegou e preocupou a todos: 
alguém tinha jogado lixo na nascente bem próximo onde o ecoleco morava. 

Ecoleco, ainda muito triste, resolveu mostrar o lixo para as crianças e explicou:...

VAMOS fazer um 
mutirão para limpar a 
margem da nascente? 

todo lixo que 
encontraRMOS será 

recolhido e separado 
para reciclagem.
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agora é a sua vez! Faça você também parte dessa história... 
CONVERSE COM SEUS AMIGOS SOBRE como preservar e cuidar 

melhor da natureza E DO NOSSO PLANETA.

Assim, a turma do lontra e as crianças da região estão 
protegendo nosso cerrado, nossos rios, fauna e flora! 

faça você também parte dessa caminhada... vamos 
proteger o que é nosso: a natureza!

Bichos e crianças se uniram e logo tudo estava limpo de novo.

O lixo foi para a reciclagem:
Metais, papéis, plástico e vidros.

A criançada se divertiu 
a valer! brincaram, 
conheceram os bichos, e 
aprenderam sobre meio 
ambiente e sobre 
reciclagem.

Quando há união, 
tudo pode ficar 

melhor, levem essa 
lição aprendida para 

suas casas, para 
suas comunidades, 

para as suas vidas! 
cuidem da natureza 
e a natureza vai 
cuidar de vocês.

PLÁSTICOPAPELMETAL
VIDRO

até a próxima aventura pessoal!

agora é a sua vez! Faça você também parte dessa história... 
CONVERSE COM SEUS AMIGOS SOBRE como preservar e cuidar 

melhor da natureza E DO NOSSO PLANETA.

Assim, a turma do lontra e as crianças da região estão 
protegendo nosso cerrado, nossos rios, fauna e flora! 

faça você também parte dessa caminhada... vamos 
proteger o que é nosso: a natureza!
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EU SOU O

EU SOU A

EU SOU O EU SOU O


