
Educação Ambiental

e Sustentabilidade
Educação Infantil e 
Alfabetização

A Educação Ambiental é hoje, mais do que 
nunca, essencial para a formação de cidadãos 
conscientes de seu papel social frente aos 
desa� os do novo século: aquecimento global, 
crise hídrica, acúmulo de resíduos, entre 
outros. Muito mais que um mero material 
informativo, esta coleção visa fomentar o 
pensamento crítico e estimular atitudes 
solidárias por meio de vivências, re� exões e 
atividades lúdicas.

O termo “sustentabilidade”, tão em voga 
atualmente, corre o risco de mergulhar em 
um profundo vazio conceitual caso suas 
implicações não sejam cotidianamente 
investigadas e debatidas em casa, na escola e 
até mesmo na roda de amigos. 

Com a coleção “Educação Ambiental e 
Sustentabilidade”, alunos, pais e professores, 
estarão preparados para transformar a 
relação que estabelecemos com a Terra, 
aprendendo a respeitar e a poupar os 
recursos naturais que ela nos oferece.

 Volumes: 1 livro do aluno (32p.), 
  1 livro de atividades (32p.), 
  1 manual do educador (32p.) e 
  1 manual da família (24p.).
 Formato: 20,5x27,5 cm
 Miolo: colorido
 Capa: colorida
 Acabamento: brochura
 Material extra: cartaz pedagógico
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Livro do aluno
Aninha é uma menina muito 
curiosa! Ela é a personagem que 
irá guiar o aluno por um mundo 
cheio de diversão e informação. Em 
um dia que parecia bem comum, 
Aninha e seu pai descobriram 
muitas coisas sobre o meio ambiente, 
inclusive os problemas que a 
mãe natureza está enfrentando: 
poluição, desmatamento, aumento 
de temperatura, crise hídrica e 
enchentes. 

Manual do educador
Neste volume, o educador encontrará um 
rico manual com orientações didáticas e 
pedagógicas, sugestões de atividades, dicas 
de � lmes, referências bibliográ� cas e bastante 
conteúdo extra para trabalhar em sala de aula.

Livro de atividades
Com a ajuda de Aninha e de seu 
pai, os alunos serão levados a 
descobrir muito mais sobre o meio 
ambiente e atitudes sustentáveis! 
As atividades deste livro pretendem 
� xar o conteúdo de uma forma leve 
e divertida, sem que o aluno perceba 
que está aprendendo. 

Manual da família
Para que o aprendizado se estenda para além 
da sala de aula, o Manual da família é muito 
importante. Ele oferece as bases teóricas e os 
exemplos práticos para que todos da família 
se mobilizem e, juntos, transformem os 
hábitos nocivos ao meio ambiente em hábitos 
sustentáveis. 

Cartaz pedagógico
Com frases e ilustrações assertivas, o 
cartaz pode ser usado como suporte 
de trabalho e estímulo para diversas 
discussões relacionadas aos temas 
Educação Ambiental e Sustentabilidade.

é preservar 

o nosso planeta

Proteger  o 

MEIO 

AMBIENTE

CERTO

ERRADO

COLEÇÃO MEIO AMBIENTE INFANTIL -CARTAZ.indd   1

03/07/15   17:41

Inclui Manual do educador 

ensinando como trabalhar com 

o material em sala de aula!

Com o Manual da família, o 

aprendizado vai além da escola!


