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Objetivos: Observar e vivenciar a linguagem da
natureza, reconhecendo os padrões naturais e
valorizando aspectos da interdisciplinaridade.valorizando aspectos da interdisciplinaridade.



1º momento – elaboração conceitual (10’)

O que você entende por linguagem da natureza ?

Padrões 
São formas repetidas no espaço-tempo. 

coordenadas espaciais - causalidades temporais - escalamentos energéticos

São: 

Ciclos

Fases

Ritmos

Regularidades

Ordens

Fractais

Formas



- Arte indígena (aborígines) 

- Arte a serviço da educação

-Tatuagens e marcas corpóreas – memória corpórea

- Mandalas e arquétipos naturais

- Aproximação da natureza selvagem  

2º momento – Padrões na educação (10’)

A mente da natureza local – espírito do lugar

- Feedback natural – realimentação - retroalimentação

- Observação, percepção, intuição, linguagem natural, deduções da 
natureza.

- "veja a floresta antes das árvores" 

- Usado na Permacultura para fazer ecodesign – design conectado



3º momento – Exemplificação (10’)

-O Universo é uma manifestação de padrões

-Exemplos de padrões: 
Globular

Sementes, feto, feijão, orelha

Facão de duas lâminas
Explosões, cogumelo

EspiralEspiral
Universo, Conchas, Furacão, Nuvens, Ventos, Caramujos

Circular
Terra, Lua, Planetas, Sol

Dendríticos 
Vasos sanguíneos, micro-bacias, raízes, raios, folhas

Ondulações 
Dunas, ondas do mar

Concêntricas
Sistema planetário, crescimento das arvores, teia de aranha



Alguns exemplos de padrões naturais?

Fases da lua - ciclos
Universo - espiral

Sementes - globular
Folhas - dentríticas

Feto - globular
Árvores - dentríticas
Raios - dentríticas

4º momento – Exemplificação (10’)

Concha - espiral
Feijão - globular
Vento - espirais

Dunas - onduladas
Furacão - espiral

Ondas - onduladas
Nuvens - espirais

Micro-bacias - dentríticas
Vasos sanguíneos - dentriticas

Raízes - dentríticas
Teia de aranha - cocentrica



5º momento – Observação – saída de campo (15’)

- Observação: som, das formas, texturas, 
comportamentos, vento, animais, flores, sementes, etc

- Desenhos

- Anotações- Anotações

- Relatos 



6º momento – Discussão – Avaliação (10’)

- Avaliação geral

- Aspectos positivos e negativos


