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Livro recomendado pelo PNL: Educação Pré-Escolar e 1º e 2º Ano de escolaridade. 

Livro da coleção «Eu Quero Saber», no qual são apresentadas de forma divertida e 

didática as respostas às dúvidas mais pertinentes que os mais pequenos têm, neste 

caso sobre o meio ambiente. Direcionado a crianças que estão a iniciar o seu percurso 

escolar, este livro utiliza uma linguagem simples, totalmente adaptada à faixa etária a 

que se destina, e encontra-se profusamente ilustrado, para que os mais pequenos 

tenham um maior prazer em aprender. 

 

 

 

Livro recomendado pelo PNL: Educação Pré-Escolar, 1º e 2º ano de escolaridade. 

Este dicionário com cerca de 200 palavras, está ordenado alfabeticamente. Cada uma 

dessas palavras conta coisas sobre a vida que "dá corda" aos homens, mulheres e 

crianças, aos animais, plantas, ao ar, água e pedras, isto é, tudo fala daquilo a que os 

mais crescidos chamam Ambiente. Cada palavra de entrada é como "era uma vez...". 

 

 

 

 

 

 

Livro recomendado pelo PNL: Educação Pré-Escolar, 1º e 2º ano de escolaridade. 

O Tiago e a Sofia, os protagonistas desta coleção, vão passar um domingo na casa dos 

avós, com quem vão aprender os segredos da Natureza, os cuidados a ter para 

proteger O Ambiente, os malefícios da poluição e outros aspetos importantes. Com 

evidentes cuidados pedagógicos, qualquer um dos livros desta colecção aborda as 

questões propostas com sensibilidade e humor, ajudando as crianças a compreender 

questões e problemas mais ou menos complicados. 

 

 

 

Podemos viver sem água? Será que o gelo é água? De onde vem a água da torneira? 

Aprende como a água é um bem precioso. 

 

 

 



 

Livro Recomendado pelo PNL: Educação Pré-escolar, 1º e 2º Anos de Escolaridade  

As crianças devem saber o que está a acontecer ao ambiente - e o que podem fazer 

por ele. Este livro trata de aspetos importantes, tais como o aquecimento global e a 

reciclagem, numa abordagem que as crianças entendem. A sua leitura é divertida e 

inclui um poster que elas podem colocar na parede do quarto. 

 

 

 

 

Gostas das árvores e dos animais? Aprecias tanto a chuva como a luz do Sol? Queres 

dizer «não» ao desperdício? Reciclar o lixo, poupar água, respeitar a natureza, 

proteger os animais? E tudo isto começa em casa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma edição revista que confirma a cada vez maior importância da ecologia junto das 

crianças, num tempo em que ela deverá fazer parte da educação e da atitude de cada 

indivíduo, de modo que a ecologia se torne uma condição de sobrevivência. Não 

precisas ser adulto para ajudar a salvar a Terra. Eis um livro que ensina as crianças 

como fazê-lo! 50 Coisas simples que as crianças podem fazer para salvar a Terra está 

repleto de experiências, factos e coisas divertidas. Aprende a conservar a Terra um 

lugar seguro, saudável para ti, para as outras crianças... e até mesmo para os adultos! 

Um livro fundamental para as crianças, seus pais e educadores. Para que a Terra viva e 

nos deixe viver! 

 

 

O que é a natureza? Como se polui? Quem põe a natureza em perigo? Como respeitá-la? 

Um livro ideal para quem ama e quer proteger o meio ambiente e os animais. 

 

 

 

Porque é a água necessária? Porque está a água poluída? Como se pode poupar água? 

Aprende neste livro as coisas que podes fazer para poupar água e cuidar da natureza. 

 

 

Aprender a poupar energia. Os pequenos heróis do ambiente!  

Numa animada coleção apresentada por um cómico e amigo veado, as crianças podem, 

desde cedo, aprender a proteger o ambiente. A primeira das aventuras propostas é a da 

poupança de energia. Existem afinal hábitos e gestos no nosso dia-a-dia...  



 

 

 

A ecologia estuda as relações entre os seres vivos - os humanos, os animais e as 

plantas - e os meios em que vivem. Ao longo dos últimos 150 anos, as actividades 

humanas, industriais e agrícolas transformaram mais o nosso ambiente do que todo 

o tempo decorrido desde a pré-história! E essas actividades consomem muito 

oxigénio do ar, água e energia e produzem uma quantidade enorme de resíduos que 

poluem o ar, a água e os solos. 

 

 

 

 

 Livro recomendado pelo PNL: Educação Pré-Escolar, 1º e 2º anos de escolaridade. 

Este livro tem como propósito sensibilizar as crianças para a preservação da 

Natureza e ajudá-las a adquirir hábitos corretos de separação do lixo e de reciclagem 

dos materiais. Numa linguagem acessível e com exemplos concretos, a criança 

compreende essa necessidade de cumprir os 3 R´s: reduzir, reutilizar, reciclar. 

 

 

 

O Charlie tem uma irmã mais nova, a Lola. A Lola anda a deitar tudo fora, pois não 

quer que o seu quarto pareça uma pocilga. Mas o Charlie sugere-lhe que ela recicle 

as coisas que quer deitar fora. A Lola nunca tinha ouvido falar em reciclar e é aí que 

começa toda a aventura desta história. Uma aventura muito séria, uma vez que não 

é mais do que cuidar do nosso planeta, que tanto precisa! 

 

 

 

 

 

 

Este livro pretende provocar nos jovens o respeito pela Natureza e pelo equilíbrio 

ambiental. É, acima de tudo, um convite à reflexão e também à acção em defesa 

de tudo quanto pode contribuir para manter esse equilíbrio. 


