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Cada coisa em seu lugar

Nosso planeta precisa de muito cuidado para que os bichinhos, as plantas e os 
seres humanos sempre tenham um lugar bonito pra viver com muita saúde.
Pra isso que temos essas dicas pra você aprender e ensinar aos amigos e toda 
sua família.

1 O lixo tem um lugar certo pra estar, que é na lata 

de lixo. Por isso, nunca jogue lixo no chão, seja 

na rua ou em qualquer outro lugar. 

2 Reciclar é importante e você pode fazer isso até na sua 

casa. Guarde papel usado para utilizar o outro lado 

para escrever ou até para imprimir aquele desenho que você 

quer pintar.

3 Em alguns lugares, cada item tem a sua própria 

lata de lixo: metal, plástico, papel ou orgânicos. 

Sempre respeite essas latinhas, são elas que garantem 

4 Sempre economize papel. Isso preserva muitas 

árvores que poderiam ser cortadas para as 

empresas produzirem mais papel.

5 Você também pode ajudar a deixar sua cidade mais 

limpa. Junte alguns amigos pra ajudarem a recolher 

lixo das praias e ajudar muitos peixes a viverem melhor. 

Mas lembre-se: sempre na supervisão de um adulto.
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Que tal brincar e 
cuidar da natureza?

Você pode aproveitar uma caixa de papelão e tampinhas plásticas de garrafas 

PET pra fazer um jogo de damas. Você vai precisar de 24 tampinhas de duas 

cores diferentes e um pedaço de papelão de 35cm x 35cm para fazer o tabuleiro.



2ª Edição

Dividir é sempre mais 
divertido.

Se você juntar os seus brinquedos com os do seu amiguinho, a brincadeira 

fica muito mais divertida! Ajude o Juca a sair do labirinto e encontrar a 

Sabrina para brincarem com todos os brinquedos que, juntos, eles têm. 
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Que tal brincar de 
preservar?

Além de serem muito bonitas, as árvores também nos dão sombras 

gostosas pra brincar embaixo, dão frutos muito saborosos e são muito 

importantes para a vida na terra, pois elas limpam o ar que respiramos.

Quer saber como você pode ajudar a preservar o nosso verde?
-  Economize papel. Muitas árvores são cortadas para produzir todas as folhas de 
papel que nós usamos. 
-   Plante árvores. Em alguns anos você vai ver elas enormes e muito bonitas.
-   Ensine seus amigos e familiares sobre a importância de cuidar da natureza.
-   Cuide das plantas que já existem em sua casa ou perto dela. Isso fará com que 
elas cresçam mais e mais. 
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Ter um bichinho é 
sempre divertido.

A gente sabe o quanto ter um bichinho é divertido! Mas lembre que ele 

precisa de cuidados pra viver sempre bem, saudável e feliz. Garanta que 

seu bichinho tenha sempre água limpa e fresca, alimentação adequada e 

muito amor e carinho. Ah, e lembre que adotar bichinhos é sempre melhor 

que comprar. Existem muitos animaizinhos abandonados que precisam de 

um lar.
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Cidade bonita 
é cidade limpa. 

Jogo do 7 erros. 
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Jogo das Expressões.

Escolha as partes e complete o rosto do Marcinho. Depois, você pode 
colorir como quiser.
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Preservar a água é 
sempre importante.
A água é muito importante para nós, para os animais e as plantas que vivem em nosso 

planeta. Sem ela, não haveria vida. E para termos sempre a água limpa de que tanto 

precisamos, temos que economizar e evitar o desperdício. 
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Eu cuido da Terra.
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Atividades

A leitura é uma forma divertida de viajar e conhecer novos mundos. 
Experimente ler um livro por semana, você vai conhecer muitos personagens novos. 
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Atividades
Ajudar a família a cuidar da casa é sempre importante. 

Circule o que você faz para ajudar a manter a casa sempre linda e bem 

cuidada. 
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Atividades
Desenhe no mar o que você acha que os peixes precisam para viverem bem.


