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Caro(a) educador(a)

Este livro vai mudar para sempre a forma como 

sua turma enxerga o mundo. Não continue lendo 

se você tem medo de encarar aventuras ou de 

tentar coisas novas.

Dentro deste livro, você encontrará dez 

missões para serem realizadas fora da sala de 

aula. Desafie sua turma a completar e registrar 

cada uma delas da melhor forma possível. As 

missões podem ser realizadas em qualquer 

lugar onde houver sujeira, vida e espaço para 

correr. Tudo que sua turma precisa é este 

folheto, lápis e alguma imaginação.

Quando tiverem completado sua cópia exclusiva 

deste livro, sua turma será formada por 

exploradores de exteriores, geógrafos 

guerrilheiros e aventureiros criativos.

Prontos?

Chegou a hora da Missão:Explorar

Fora da sala de aula

Bem-vindos à



ALERTA!

Este livro pode ser perigoso.

Evite:

1. Não fazer nada

2. Fazer algo que você não queira

3. Fazer algo que cause dano às pessoas, à vida 

selvagem ou aos lugares.

ALERTA!

Tentar completar as missões deste livro 

resultará em explorações emocionantes, 

encontros com o perigo e criação de memórias 

boas e ruins. Não nos responsabilizamos por 

sua segurança ao realizar as missões: esse 

trabalho é seu.

Antes de aceitar qualquer missão deste livro, 

por favor, certifique-se de ter a devida 

permissão para executar seus planos. Se houver 

o risco de algo ou alguém se prejudicar de 

forma inaceitável, tente remover o perigo. 

Apenas tente realizar a missão se puder 

prosseguir de forma razoavelmente segura.



CAVE UM BURACO DO TAMANHO 

DE UM DEDO

Desenhe o diagrama do que você encontrar 

no espaço escavado abaixo.
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OUÇA

Sente-se de costas para alguém e ouça em 

silêncio. Liste todas as coisas que você 

consegue escutar em três minutos. Vocês 

dois escutaram as mesmas coisas?

M
issa ~o 02

4



5

CUIDE DE UMA ERVA DANINHA

Escreva um poema de nove palavras 

sobre por quê ela deve ser protegida.
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Siga um inseto

No que você acha que ele está pensando? 

Faça um registro aqui.

Pensamento 1:

Pensamento 2:

Pensamento 3:

Pensamento 4:

Pensamento 5:
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Pássaro observador

Vá de A a B sem ser visto por um único 

pássaro.

Lugar A:

Lugar B:

Distância aproximada: 

Vence

Perde



Construa uma pilha de 

pedras...

…feito de pequenas pedrinhas. A que 

altura você o faz chegar?
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Bioblitz

Quantas espécies diferentes você consegue 

encontrar em apenas cinco minutos?

Mantenha o registro aqui.
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Faça um bigode…

…de galhos, grama e outras coisas que 

puder encontrar no local.

Quando seu bigode estiver no lugar, faça 

um discurso de aproximadamente um minuto 

sobre qualquer coisa que não for 

importante sem dizer essas palavras:

QUE    ONDE    QUANDO   

PORQUE    QUEM     FOI    NÓS 
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Lama funciona bem, mas não a coloque 

na sua boca ou você pode até acabar 

vomitando (ou coisa pior!)
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Deixe seu rosto esquisito

Coloque seu rosto contra superfícies 

diferentes para deixar marcas distintas 

nele.

Não coloque seu rosto contra nada 

afiado, com cheiro ruim ou nojento.
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Fabrique uma paisagem

Crie uma pequena paisagem feita de 

sujeira. Inclua montanhas, vales e outros 

relevos.

Faça um esboço da visão por satélite do seu 

terreno no espaço abaixo.
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Ser um bom geógrafo

A geografia se relaciona com curiosidade, 

exploração e descoberta. Permite que você veja 

locais de uma nova maneira, mesmo os locais 

imaginários. A geografia o ajuda a entender 

melhor, ter noção do mundo ao seu redor e a 

resolver problemas.

Para ser um geógrafo, você deve:

Pensar sobre suas próprias perguntas.

Pesquisar suas próprias respostas.

Falar, observar e escutar pessoas, animais, 

plantas e lugares.

Pensar sobre quem você é e sobre os efeitos 

de suas ações.

Os geógrafos possuem diversas maneiras de 

pesquisar, compartilhar e agir em suas 

descobertas. Pratique seus modos de melhorar 

sua habilidade de executar as missões 

incluindo cheirar, nadar, mapear, desenhar, 

comparar, imaginar, compartilhar, perguntar, 

sentir, pesquisar, encontrar, observar, 

explorar, coletar, repetir, provar e 

experimentar.
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Seja um geógrafo guerrilheiro

Você pode completar as missões neste livro 

apenas para se divertir. Você pode ainda 

completá-las para se tornar um Geógrafo 

Guerrilheiro.

Os Geógrafos Guerrilheiros fazem perguntas 

sobre lugares e encorajam outras pessoas a 

fazerem perguntas também. Geógrafos 

Guerrilheiros acreditam na importância da 

justiça e em ser justo e amigável com as 

pessoas, vida selvagem e lugares.

Em algumas das missões, você desafia as 

pessoas a pensarem sobre questões que são 

importantes para você. Em outras missões, você 

ou outras pessoas precisam pensar 

geograficamente sobre lugares e períodos que 

não são usuais ou são inesperados. Claro, 

também é sobre se divertir muito, viver 

aventuras e descobrir coisas novas.
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Sobre Missão:Explorar

A Missão:Explorar é um treinamento especial 

para Geógrafos Guerrilheiros e exploradores 

experimentais.

Nossas missões não visam nenhuma idade em 

particular, mas sim todas as pessoas com um 

estado de espírito particularmente curioso, 

crítico e criativo. Fique avisado: ao realizar 

nossas missões, você nunca mais verá o mundo 

da mesma maneira.

Outros livros nesta série incluem: 

Missão:Explorar Acampamento, Comida, Na 

estrada, Parques Nacionais, Água e John Muir.

Visite MissionExplore.net para acessar muitas 

outras missões, poder acumular pontos e 

receber distintivos.
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Sobre os autores

Este livro foi escrito, projetado, explorado e 

publicado por uma equipe de pessoas do 

Explorer HQ. Somos Helen, Daniel, Alan,  

Mark e Tom.

Esperamos que gostem dele, se sujem muito e o 

completem com os relatos de suas missões.

Sobre o ilustrador

Tom desenha com um bico de pena, 

frequentemente fazendo muita sujeira com a 

tinta, e é por isso que o website dele é o 

inkymess.com (em português algo como ‘Sujeira 

com tinta’).


