


Ilustrações
Cachoeira das Andorinhas e Dardanellos, em Aripuanã
Adereços e pinturas corporais das mulheres Rikbaktsa
Onça-pintada, espécie ameaçada de extinção
Macaco zogue-zogue e crianças no rio Guariba
Indígena Rikbatsa e araras
Seringueiro da Reserva Extrativista Guariba Roosevelt
Anta e seu filhote
Tucano e criança Rikbaktsa
Pequenos guardiões da floresta
Comunidade ribeirinha da Reserva Extrativista Guariba Roosevelt
Tamanduá bandeira
Harpia, espécie ameaçada de extinção
Tatu canastra
Ouriço aberto de castanha-do-Brasil

Mato Grosso, 2019. 

Este caderno para colorir traz alguns símbolos da cultura e da paisagem dos 
povos indígenas e extrativistas da região Noroeste de Mato Grosso. Foi pensado 
como um material de apoio para educação ambiental, alinhado com as metas do 
4º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável: Assegurar a educação inclusiva, 
equitativa e de qualidade; e promover oportunidades de aprendizagem ao longo 
da vida para todas e todos.

Uma das metas do ODS 4 é investir na educação para o desenvolvimento e 
estilos de vida sustentáveis, incluindo temas como direitos humanos, igualdade 
de gênero, promoção da cultura de paz e da não violência, cidadania global, 
valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o 
desenvolvimento sustentável.
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