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BASEADOS NOS CONCEITOS DO CAPITALISMO CONSCIENTE, MOTIVADOS POR NOSSO 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO “PENSANDO ALÉM. FAZENDO MAIS.” E ORIENTADOS PELOS 
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ONU, QUEREMOS APRESENTAR 

PRÁTICAS QUE ACREDITAMOS CONTRIBUIR PARA A PROSPERIDADE DA SOCIEDADE, ATRAVÉS 
DA MUDANÇA DE COMPORTAMENTO DAS PESSOAS. CRIAMOS A TURMINHA SPECIAL DOG PARA 
COMPARTILHAR ESSAS PRÁTICAS, A FIM DE CONSCIENTIZAR, INSPIRAR E EDUCAR AQUELAS 

QUE, DE FATO, TÊM O PODER DE TRANSFORMAR – AS CRIANÇAS. QUE ESSE PROJETO POSSA 
PROMOVER A APROXIMAÇÃO DE PAIS E FILHOS E SEJA UMA FERRAMENTA PARA REDUZIR AS 

DESIGUALDADES e PRESERVAR O MEIO AMBIENTE, GARANTINDO A SUSTENTABILIDADE.

Bom dia, crianças. Vocês 
estão animadas para 
a nossa excursão no 
Ranchinho do Bem?

Siiiiiiiiim!
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Guardem a energia, 
crianças. Hoje o dia 

será cheio de atividades. 
Vamos conhecer como 
funciona o cultivo de 
alimentos no campo, e 
como uma alimentação 
saudável é importante 
para a nossa saúde e 
também para o meio 

ambiente.

Tomara que a gente 
chegue logo. Não vejo 

a hora de provar várias 
frutas fresquinhas.

Eu também, Tatá. Vou 
fazer muitas perguntas 
sobre como as coisas 

funcionam por lá. 
Quero até levar alguns 

alimentos de lá pra 
minha casa.

E aí, Léo, tá 
preparado pra 

conhecer a vida 
no campo?

Binho, está tão frio 
que eu nem estou 

conseguindo pensar 
nisso. Será que tem 
aquecedor por lá?

Aquecedor? Você 
só pode estar 

de brincadeira 
comigo, né? Isso 

provavelmente não 
tem, mas com certeza 
terá um fogãozinho 
a lenha pra gente se 

esquentar.

Apertem os cintos, 
crianças. A viagem 

está só começando.

Hihi
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Após algumas horas de viagem...

6 7



Muito bem, crianças. Chegamos no 
Ranchinho do Bem. O Seu Tomé está 

chegando, sejam educados. É ele quem 
cuida de tudo isso aqui.

Bom dia, criançada. 
Sejam todos 

bem-vindos no 
Ranchinho do Bem. 

Tudo certo ?

Bom dia, Seu Tomé. 
Tudo bem e com você?

Mais ou menos...

O que aconteceu, 
Seu Tomé?

Como vocês estão 
percebendo, esse 

baita frio veio 
pra complicar a 
nossa vida. É que 

quando esfria 
muito, a geada 
vem com tudo.

Professora Violeta, 
o que é uma geada?

A geada acontece 
quando a 

temperatura 
fica muito baixa, 
formando uma 

camada de cristais 
de gelo no campo.

Se a Dona 
Professora Violeta 

me permitir, 
posso mostrar 
pra criançada 

como que a geada 
funciona. Ainda dá 
pra ver o rastro 

que ela deixou por 
aqui.

Olha aí, é disso que a Dona Professora Violeta tava falando. 
E o problema é que a geada veio tão forte, mas tão forte... 

Que ela acabou destruindo parte da plantação.
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Mas como que o gelo 
da geada consegue 

destruir a plantação?

É que as 
plantas são tão 

sensíveis que não 
aguentam o frio 

da geada. Por 
isso, elas acabam 

morrendo.

É isso aí, criançada. Mas 
pelo que estou sabendo, 
hoje vocês vieram aqui 

pra falar de outra 
coisa, né?

É isso mesmo, 
Seu Tomé. Como 

vocês trabalham 
no modelo de 
agricultura 

familiar, as crianças 
vieram pra conhecer 

como funciona o 
cultivo de alimentos 

de uma forma mais 
sustentável. Você 
poderia explicar?

Mas é claro, 
vamos lá.

Bom, criançada, aqui a gente trabalha 
em família, cada um é responsável por sua 
tarefa pra tudo funcionar certinho. São 

várias famílias que moram uma pertinho da 
outra. Então a gente decidiu formar uma 
cooperativa desses pequenos produtores.

Vocês sabem o que é 
uma cooperativa?

Nas aulas que tivemos, a Professora 
Violeta explicou que uma cooperativa 
é uma empresa formada por pessoas 
que buscam objetivos e resultados 

que ajudem a todos.
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Eita menina 
inteligente. É 

isso mesmo. Como 
todas as famílias já 

plantavam pra ganhar 
um dinheirinho, 

resolvemos nos juntar 
e ajudar uns aos 

outros. Assim todo 
mundo ganha. Por 

aqui, a gente cuida dos 
alimentos com muito 
carinho e dedicação.

Mas como vocês 
fazem para cultivar 
os alimentos aqui?

Todo processo de 
cultivo é baseado 

no respeito ao 
meio ambiente e na 
preservação dos 

recursos naturais. 
Mas quando vem 
uma geada brava 

igual a essa, a 
gente toma muito 

prejuízo.

Mas Seu Tomé, e 
agora? O QUE VOCÊS 

FAZEM QUANDO 
ESSE TIPO DE COISA 

ACONTECE? 

Se parte da plantação se perde, já faz 
uma baita diferença no lucro Porque 

se o produto não está perfeito, é 
mais difícil de vender. Aí acaba que 
a gente tem que dar um jeitinho de 
reaproveitar os alimentos pra eles 

não se perderem.

Mas Seu Tomé, mesmo que o 
alimento não esteja perfeito, 

ele continua saudável, né?

Mas é claro! Os alimentos 
não precisam estar bonitos. 

Mesmo que a casca não esteja 
perfeita, os nutrientes 
continuam iguaizinhos.

Seu Tomé, você poderia 
mostrar pra gente a 

diferença dos alimentos 
que vocês plantam aqui?
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É pra já! Vamos conhecer isso 
na prática experimentando os 
alimentos que a gente cultiva 

aqui no Ranchinho do Bem.

Olha que belezura esses alimentos 
todos. Não façam cerimônia não. Se 

sirvam pra sentir a diferença do sabor.

Crianças, o que 
vocês acharam dos 

alimentos?

Desculpa Professora 
Violeta, não posso falar 

agora, porque é feio 
falar de boca cheia.

Eu adorei, parece 
até que já ganhei 

uns quilinhos!

Eu adorei, dá pra sentir 
a diferença no sabor. 

Já estou até sentindo o 
meu corpo ficando mais 

saudável.

Sim! Não é só na 
casca que podemos 

ver a diferença, é no 
sabor também.

Eu já estou pensando quando 
é que podemos voltar aqui.
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Então como é que se 
diz, crianças?

Obrigado, Seu Tomé.

Muito obrigada por toda a atenção, 
Seu Tomé. É muito importante que as 
crianças aprendam na prática sobre 

os benefícios de uma alimentação 
saudável.

Imagina, Professora. Foi um prazer 
receber vocês. Voltem sempre ao 

Ranchinho do Bem! E nunca se esqueçam, 
criançada, ter uma alimentação 
saudável com frutas, legumes e 

verduras é muito importante pra saúde.

No outro dia na Escola...

Bom dia, crianças. O que vocês acharam da 
nossa visita ao Ranchinho do Bem?

Professora, eu gostei 
muito! Mas passei a noite 
pensando na dificuldade 

que as famílias do 
Ranchinho do Bem vão ter 
depois de perder parte da 

plantação com a geada.

É mesmo, Sofia. Eu também 
fiquei preocupada com isso. 

Será que podemos fazer 
algo para ajudar?

Professora Violeta, e se a 
gente organizasse uma feira 

de alimentos saudáveis aqui na 
Escola? Não temos nenhuma 

feira assim na cidade. Podemos 
convidar todo mundo para 

vir comprar frutas, legumes 
e verduras que a geada não 

destruiu e ajudar as famílias 
do Ranchinho do Bem.

Que ótima sugestão, 
Léo. Também podemos 
convidar as famílias 

para trazerem os 
alimentos que não 

estão perfeitos e não 
são aceitos pelos 

supermercados, mas 
que ainda podem 
ser consumidos e 

reaproveitados em 
deliciosas receitas 

saudáveis.

16 17



Cada parte da pirâmide alimentar representa um grupo 
de alimentos e o número de porções recomendadas 

por dia. Os alimentos que precisam ser consumidos em 
maior quantidade estão na base; e os que precisam ser 

consumidos em menor, no topo. Complete a pirâmide 
ligando os alimentos em cada parte da pirâmide. 
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Pessoal, vocês estão aí?

20 21

Siiiim! Entra aí.

O que aconteceu, Léo?

Venham comigo, 
vocês precisam ver 

uma coisa.

Acho que vamos ter 
companhia, galera.

Cuidado com 
essa caixa, tem 

coisas frágeis aí 
dentro...
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Galera, será que os 
vizinhos novos têm 

crianças?

Não sei, mas seria ótimo 
que tivessem. Adoro 

fazer novas amizades.

Talvez a gente 
descubra isso 

amanhã na Escola.

Nem me fale! 
Hoje é o último 

dia de férias.

Então vamos voltar 
a brincar e amanhã 

descobrimos se vamos 
ter novos amigos.

No outro dia na escola...
Bom dia, crianças. Estão 

animadas depois de 
aproveitarem as férias?

Siiiiiiim

Muito bem. Crianças, 
eu quero que vocês 
conheçam a Isa. Ela 

acaba de se mudar para 
a cidade e agora fará 
parte da nossa classe.

Seja bem-vinda, Isa.



Hihi

Eu estou com um 
pouquinho de 

vergonha...

Deixa disso, Binho. 
Vamos fazer novas 

amizades!

Se todo mundo 
for, eu topo!

Olá, você é a 
aluna nova, né?

Você está morando 
na casa onde estava 

o caminhão de 
mudanças ontem?

Nós moramos 
naquela rua 

também.

Sim! Podemos marcar 
de brincar juntos. Qual matéria você 

mais gosta de 
estudar?

24 25

Obrigada.

Galera, vocês acham que a 
Isa é a garota que se mudou 

para a nossa rua? 
 

Só pode ser ela, Léo. 
O que vocês acham de 
irmos falar com ela 
agora no recreio?



A gente fez alguma 
coisa errada, 

pessoal? Não sei, Nina. Eu 
acho que não...

Eu também acho que 
não fizemos nada de 

errado.
E eu achava que 
eu é quem era o 
envergonhado.

Relaxa, galera. É só o 
primeiro dia de aula da 
Isa, depois ela se solta.
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Depois da aula...

Olha lá a Isa 
entrando na casa 
que foi alugada.



Olá, crianças. Hoje ela 
não pode, obrigada 

pelo convite.

Acho que não foi 
dessa vez...

Não tem problema, Nina. 
A gente volta outro dia 

pra chamar a Isa.
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Agora não restam dúvidas, 
pessoal. É a Isa que mora na 

nossa rua.

O que vocês acham de tentarmos 
fazer amizade com ela de novo? 

Podemos chamar a Isa para 
brincar depois do almoço.

Algumas horas depois...

Boa tarde, a gente estuda 
na mesma escola que a Isa. 

Queríamos saber se ela 
pode sair para brincar.



Pessoal, não sei se os meus 
óculos estão sujos, mas aquela 

não é a Professora Violeta?

Acho que eles não estão 
sujos, porque eu estou vendo 

a mesma coisa.

Sim, é a Professora 
Violeta.

No outro dia na escola...

Que bom que chegamos mais cedo. 
Vamos falar com a Professora 

Violeta para entender o que está 
acontecendo.

Bom dia, crianças. 
Chegaram mais 

cedo hoje.

Professora Violeta, 
é que temos um 

assunto importante 
para falar com você.

Claro, podem falar.
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É que ontem nós tentamos 
fazer amizade com a Isa, mas 

não deu muito certo.

E depois da aula passamos 
na casa dela para chamar 

a Isa pra brincar, mas a 
mãe dela disse que ela não 

podia sair.

Entendi, crianças. Tudo 
isso aconteceu  

porque a Isa é uma 
criança diferente. Como assim, 

Professora 
Violeta?

É que a Isa é uma criança 
autista. Isso reduz 

a capacidade dela se 
comunicar e interagir com 

outras crianças.

Mas então como devemos 
agir para fazer amizade 

com a Isa?

Fiquem tranquilos, crianças. Hoje a aula 
será dedicada para esse assunto. A Isa não 
vem hoje. Por isso, vamos aproveitar para 

aprender mais sobre crianças autistas.

Bom dia, crianças. Como alguns de vocês já 
perceberam, a Isa é uma criança diferente. 
Ela é autista e hoje vamos conversar um 

pouquinho sobre esse assunto e sobre como 
devemos interagir com um coleguinha que 

tem essa característica.
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Depois da aula...

A aula de 

hoje foi muito 

importante.

É verdade! 
Agora tudo fez 
sentido pra mim.

Agora que entendemos 
melhor o assunto, que 

tal chamarmos a Isa pra 
brincar?

Eu topo.

Eu também.

Olá, crianças. Tudo 
bem com vocês?

Tudo bem. A gente veio 
saber se hoje a Isa pode sair 

para brincar.

Claro! Eu vou 
chamar ela.
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O que vocês acham da 
Isa conhecer os pets?

Vamos conhecer 
os pets...

Acho que a Isa 
gostou da ideia.

Isa, esses são os pets. O meu 
é um gatinho e se chama 

pitágoras.

Essa é a Preguiça. E esse é o Miúdo, ele 
adora crianças.

A Bisteca adora 
brincar.

E esse é o Xerife. Ele 
sempre nos protege.
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Acho que a Isa 
gostou dos pets.

Que bom que vocês fizeram 
amizade com a Isa. Achei que 

seria muito bom se ela também 
tivesse um pet. Por isso eu 

adotei esse cãozinho lindo. 
Isa, você quer escolher um 

nome para ele?

Paçoca, o nome 
dele vai ser 

Paçoca.

A Isa adora 
paçoca, deve ser 

por isso. 
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Como identificar que uma criança possui TEA 
(Transtorno do Espectro Autista)?

Resistência em se relacionar com as pessoas; dar risada 

em momentos inesperados; Não olhar nos olhos; Gostar 

de brincar sozinho e sempre com o mesmo brinquedo; 

Dificuldade em fazer uma tarefa até o final; Repetir 

as mesmas palavras ou frases; Não responder quando 

é chamado pelo nome; Dificuldade em expressar seus 

sentimentos com fala ou gestos.

Quando for brincar com 
uma criança autista, 

lembre-se de respeitar a 
forma como elas brincam. 

 

Crianças autistas não usam 
muitas palavras para se 
comunicar. Por isso, use 

sempre frases curtas.

Usem frases curtas. Desenhar 
ou escrever é uma boa forma 

de se comunicar.

Também é comum que elas 
repitam a mesma frase diversas 
vezes, mas isso é normal para o 

aprendizado delas.

Crianças autistas dificilmente 
olham nos seus olhos na hora 

de conversar. Elas também 
evitam contato físico. Mas 

isso não impede que você faça 
amizade com elas.

É verdade, Léo. É muito importante 
que as crianças autistas 

sejam incluídas. Isso ajuda no 
desenvolvimento delas. E lembrem-se 

que precisamos respeitar todos os 
tipos de diferenças.
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As crianças autistas têm comportamentos diferentes 
das outras  crianças, como ter um padrão repetitivo 

de movimentos e fixação em objetos, por exemplo. 
Algumas características são bem comuns e podem 

ajudar no diagnóstico. Confira:

Os autistas geralmente 
são muito inteligentes e 
extremamente sensíveis 
a mudanças inesperadas. 

O diagnóstico do 
autismo pode ser feito 
por um psiquiatra em 

qualquer fase da vida. 
Se você perceber alguma 
dessas características 

em uma criança que ainda 
não teve o diagnóstico, 
procure a ajuda de um 
adulto ou profissional 

da área da saúde.
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