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Olá amiguinho!

Você  conhece esse desenho? 

Isso mesmo! É o nosso Planeta Terra! O lugar 
onde vivem e moram os seres humanos, os 
animais e as plantas. Ou seja, a nossa casa! 

Em nosso planeta existem muitas coisas bonitas, como as flores, 
as árvores e os animais. Além disso, existe também muita água, 
é por isso que o nosso Planeta Terra é azul! 

Outra coisa que temos em nosso planeta é o ar. Graças a esse ar 
nós podemos respirar e viver na Terra. 
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Mas infelizmente, nós que moramos neste planeta não temos 
cuidado bem dele.

Temos maltratado nossos animais, destruído nossas florestas, 
jogado lixo em nossos rios e tantas outras coisas que tem deixado 
nosso planeta doente. 

Se o nosso planeta continuar doente nós não vamos mais poder 
viver nele. E para onde iremos? Será que existe outro planeta 
terra?
Não, só  existe um. Este em que nós moramos.  

E é por isso que cada um de nós precisa começar a fazer a sua 
parte e cuidar dele, para que possamos continuar morando aqui.

Afinal, quem é  que não gosta de cuidar da sua casa e de seu 
corpo? Tomar banho todos os dias?

Hoje você  vai conhecer um amigo muito legal, que vai te dar 
várias dicas de como ajudar a cuidar do nosso planeta. 

Aproveite e faça a sua parte! 
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Olá amiguinho, meu nome é Zeca 
da Ponte!

Assim como vocês, eu também moro neste 
Planeta. Eu moro embaixo da terra.

E pelo que eles ouviram dizer, são as pessoas 
que estão fazendo isso! 

Apresentação

Olha, eu ando bem preocupado sabe! Meus amigos animais têm 
reclamado que os rios estão muito sujos, que nossos amigos 
estão desaparecendo das florestas e que as árvores estão 
desaparecendo também. 

Mas sabe de uma coisa que eu não entendo?
Por que as pessoas que também vivem neste planeta estão 
maltratando ele? 
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Se todos nós, as minhocas, as pessoas, todos os outros ani-
mais, as plantas, vivemos aqui é porque gostamos de morar 
aqui. Não é mesmo? 

Quando nós gostamos de alguma coisa, nós temos que cui-
dar. Mamãe falou que se eu gosto da terra para viver e para 
brincar, eu tenho que cuidar dela. Se eu gosto dos meus 
amiguinhos, eu também tenho que cuidar deles. 

Se nós precisamos do meio ambiente, ou seja, do ar, da água, 
das florestas, dos animais, da nossa casa, da nossa escola, 
então temos que cuidar deles.

E por que as pessoas não pensam assim? Por que elas estão 
destruindo o planeta onde todos vivemos e que é de todos 
nós?

Hoje amiguinho, eu vou lhe contar algumas coisas sobre o 
nosso meio ambiente e vou lhe dar dicas do que você e sua 
turminha podem fazer para ajudar a salvar o nosso Planeta 
Terra! 

Vamos lá!
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Se as pessoas destroem as florestas, maltratam os animais 
ou sujam os rios, estão destruindo o meio ambiente.   

O meio ambiente é tudo o que está a nossa volta. É a natureza, 
a água, o ar, o solo. São os animais e as plantas. São as 
pessoas, nossa casa, nosso bairro e nossa escola. Sou eu e 
você! É a nossa vida! Todos fazemos parte do meio ambiente! 

Você  sabe o que é o 
meio ambiente?

Meio Ambiente
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Sem água não existe vida. Todos os animais, as plantas e os 
seres humanos precisam da água para viver. 

Os peixes que vivem nos rios e nos mares, precisam de água 
limpa para viver.

As plantas precisam ser regadas com água para crescer.
As pessoas precisam de água limpa para beber, para tomar 

banho, para cozinhar os alimentos e para lavar roupa. 

Mas os rios estão aparecendo cada vez mais sujos, por 
causa do lixo e do esgoto que as pessoas têm jogado nele. 
Desse jeito, os peixes morrem e as pessoas não podem 
nadar nos rios, porque podem pegar doenças.

A Água
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Complete os espaços com o que você pode fazer para 
ajudar!

Não jogue ________ nos rios.

A água da ________ pode ser guardada e também 
aproveitada.

 ___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Outra coisa que é  preciso lembrar é que a água não pode 
fi car parada nos vasinhos de planta, nas latas, no pneu e 
em outros lugares porque ali pode se instalar o mosquito 
da Dengue Hemorrágica que mata!

Se a água um dia acabar, nós não existiremos mais. Então 
para não faltar, temos que saber usar! 



99

Os carros, caminhões, ônibus e motos soltam um gás que deixa o nosso 
ar sujo, poluído. 
Quando as pessoas colocam fogo nas fl orestas, a fumaça também deixa 
nosso ar sujo. Isto é algo que não se pode fazer! 

O ar poluído faz mal para a nossa saúde. Prejudica os nossos pulmões, 
causando tosse e também pode causar coceira nos olhos.

O Ar
O que nós respiramos? 

O ar.  Sem ele não 
haveria vida aqui na 

Terra.

Complete os espaços com o que você pode fazer para ajudar!

Não colocar _________ nas fl orestas.

Não queimar lixo, _____, _____, _____ .

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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Os animais e as plantas deixam o nosso 
planeta mais alegre e colorido! E deve existir 

uma bela relação entre eles. Afi nal, quem 
é que deixa o ar limpinho para respirar? As 

nossas amigas plantas!

Os animais e as plantas

Complete os espaços com o que você pode fazer para ajudar!

__________________

______________________________

_________________________
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O lixo é tudo aquilo que é jogado fora, que 
não se usa mais.

Quando as pessoas jogam o lixo no meio 
ambiente, elas estão causando a poluição.

A poluição é  a presença de sujeira em 
algum lugar, como na água, no ar, na terra, 
nas ruas ou nas casas.

Existem dois tipos de lixo, o que pode ser usado de novo e o que 
não pode.

Aquele que pode ser usado de novo é chamado de lixo reciclável. 

Veja o que você  pode reciclar:

Papel Plástico

Vidro

Latinhas de alumínio

O Lixo
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Restos de comida e cascas de frutas são chamados de 
lixo orgânico, porque não podem ser reciclados, mas podem 
ser usados para fazer adubo para as plantações.

Complete os espaços com o que você pode fazer para ajudar!

Não jogue lixo no _______________________________. Jogue o 
lixo no lugar certo para o lixo!

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
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Sabe quem me ensinou tudo isso? A Educação 
Socioambiental

Sabe por quê?  Porque a Educação Socioambiental 
nos ensina e mostra como viver na sociedade com 

saúde, alegria e qualidade de vida!

Agora que você  já aprendeu mais sobre o nosso 
Planeta Terra e o que pode fazer para ajudá-lo, que 

tal se divertir? 

Nas próximas páginas você vai encontrar várias 
brincadeiras para testar seus conhecimentos. 

Divirta-se! 
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FLORESTAS

 AGUA
QUEIMADAS

MINHOCA

AR

HUMANOS 

ANIMAIS

Caça Palavras Atividades

MEIO AMBIENTE
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Agora tente desembaralhar as 
letras e descubra as palavras

PSANALT

ILOX 

UAGA 

IEOMINBATMEE 
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Encontre os 7 erros 
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