
DicAmbiental Kids

Este é o espaço es-
pecialmente dedi-
cado a ti!
Diverte-te e apre-
nde com os nossos 
jogos e histórias.



A História

O Lince Tobias
Era uma vez um lince que vivia na floresta.
Todas as noites ele corria. Corria. Corria.
Ele andava à procura de uma família.
Certo dia, encontrou uma mãe Águia com os seus filhotes.
- Olá! Eu não tenho família. Posso viver convosco? – perguntou o lince Tobias.
- Sim – respondeu a mãe águia.
O lince brincava com a sua nova família. Mas um dia, os filhotes da águia voaram para longe. O lince tam-
bém queria voar e ir ter com eles. Subiu a uma árvore e atirou-se. 
- Estou a voar – disse o lince Tobias.
- Pum! Pum!
O lince caiu no chão. Resolveu procurar uma nova família.
Certo dia, encontrou num lago três rãs.
- Olá! Eu não tenho família. Posso viver convosco? – perguntou o lince Tobias.
- Sim – responderam as rãs.
As rãs saltavam. Saltavam. O lince queria ir com elas.
 - Pum! Pum!
O lince caiu no rio. Resolveu procurar uma nova família.
Certo dia, encontrou numa quinta um gato.
- Uhmm! Tu és parecido comigo. Serás tu um lince? – perguntou o Tobias.
- Miau! Eu gosto de trepar os cortinados. Gosto de andar atrás das borboletas. E também gosto de comer 
ratos – disse o gato.
- Uhhh! Se calhar és um lince, como eu. Posso viver contigo?
- Sim – disse o gato.
O gato trepava um cortinado. O lince queria ir atrás dele. 
- Pum! Pum!
O lince caiu no chão. Ele era tão pesado que o cortinado ficou todo rasgado. Depois veio a dona do gato e 
correu com o lince à vassourada.
O lince resolveu procurar uma nova família.
Andava triste. Já há muito tempo que procurava uma família. Mas nunca encontrou ninguém igual a ele. 
Certo dia, estava a beber água no rio quando ouviu um barulho que lhe era familiar.
- Eu também faço este som – disse ele.
Atrás de uma grande pedra encontrou um lince como ele. Estava ferido numa pata. 
- Olá! Tu és igual a mim! Já há muito tempo que ando à procura de uma família – disse o lince Tobias.
- Eu também. Agora já não estamos sozinhos. Temos a companhia um do outro – disse a lince Mancha-Lon-
ga.
- O que te aconteceu? – perguntou o lince Tobias.
- Um caçador atingiu-me na pata – disse a lince Mancha-Longa.
O lince Tobias ajudou a lince Mancha-Longa. 
Passados uns tempos a pata da lince Mancha-Longa já estava boa. 
Todas as noites eles corriam. Corriam. Corriam. Eles procuravam outros linces.



Vamos colorir



Quiz do mês

Passatempo Água
 
Para saberes mais sobre a importância da água re-
solve este passatempo.
 
1. Como se chama a água própria para beber?
a) Potável;
b) Suja;
 
2. Qual o órgão do teu corpo que tem maior quanti-
dade de água?
a) Rins;
b) Coração;
 
3. Qual a quantidade de água que deves beber por 
dia?
a) 0,5 l de água
b) 1,5 l de água
 
4. Como é que perdes água?
a) Pela respiração, transpiração e urina;
b) Apenas pela respiração;
 
5. Aproximadamente 75% do corpo humano é con-
stituído por água.
a) Falso;
b) Verdadeiro;
 
6. Se não beberes água não consegues sobreviver 
mais de….
a) Um mês;
b) Três dias;
 
Soluções: 1-a, 2-a, 3-b, 4-a, 5-b, 6-b

Formas Poupar Água

- Toma um duche rápido em vez de banho de 
imersão;

- Fecha a torneira enquanto te ensaboas;

- Ao escovares os dentes fecha a torneira e usa um 
copo com água; 

- Deves regar as plantas de manhã cedo ou ao 
final do dia;

- Diz à tua mãe para aproveitar a água da lavagem 
de legumes e frutas para regar as plantas;

- Se vires alguma torneira a pingar diz aos teus 
pais para a mandarem arranjar;

- Diz à tua mãe para usar a máquina de lavar 
roupa sempre com carga máxima;

- Utiliza o autoclismo só quando for necessário;

- Reduz a água no autoclismo colocando uma gar-
rafa de plástico cheia dentro do depósito

- Diz aos teus pais para usarem um balde e uma 
esponja para lavar o carro;



Quiz

Passatempo Floresta

 Para saberes mais sobre a importância da floresta 
resolve este passatempo.
 
1. Os carvalhos nascem de….
a) Bugalhos;
b) Bolotas;
c) Pinhões.
 
2. Qual destes animais está em perigo?
a) O lince ibérico;
b) O esquilo;
c) O pardal.
 
3. Que cuidados devemos ter quando vamos passear 
na floresta?
a)  Deixar o lixo no chão;
b)  Fazer muito barulho para assustar os animais;
c)  Deixar a floresta limpa como a encontramos.
 
4.  Um dos principais motivos da destruição das 
florestas são…
a) Os incêndios;
b) Os piqueniques;
c) As brigas entre os animais.
 
5. Porque é que as florestas são importantes?
a) São o habitat de muitos animais;
b) Dão-nos oxigénio para respirarmos;
c)  As duas respostas anteriores.
 
Soluções: 1-b, 2-a, 3-c, 4-a, 5-c

AS SETE LEIS VERDES

Já conheces as Sete Leis Verdes do livro “As 
Aventuras do Verdinho – O Planeta Verde”?

1ª - Não poluir água, terra e ar;

2ª - Lixo no caixote do lixo;

3ª - Reduzir, reutilizar e separar para reciclar;

4ª - Poupar água e energia;

5ª - Plantar novas árvores;

6ª - Aos fogos dizer Não!

7ª - Proteger os animais e as plantas;



Sabias que...?

Não deves dar chocolate ao teu cão! O chocolate contém uma substância (a teobromina) que é venenosa para 
o cão. Se ele comer chocolate pode sentir convulsões, ataques cardíacos, hemorragia interna e até morrer. Se, 
por acaso, o teu cão comer muito chocolate leva-o ao veterinário. Ele vai ajudar-te a tratar do teu amiguinho! 
 
Sabias que o chocolate preto, o que os teus pais usam para fazer bolos, é o mais perigoso para os cães?
 
Sabes qual é o maior animal da Terra?
Pensas que foi um dinossauro? Não! O maior animal do mundo é um mamífero e vive no oceano. Consegues 
adivinhar que animal é? É a baleia azul, imagina tu que ela pode chegar a medir 30 metros e pesar até 180 
toneladas. É mesmo gigante! E é uma excelente mergulhadora.
 
Sabes do que é feita a gelatina?
A gelatina é feita de uma proteína animal chamada colágeno, extraída do couro do boi.
 
Sabes porque as cigarras são tão barulhentas?
É tão pequenina e faz tanto barulho. É verdade, tu a uma grande distância podes ouvir o som de uma cigarra. 
Mas, porque é que elas cantam? Os machos cantam durante os dias de calor para chamar as fêmeas e para 
afastar os pássaros.  
 
Sabes porque os camelos têm corcovas?
Sabes o que são corcovas? São os “montes” que os camelos têm nas costas. Há camelos com duas corcovas 
(camelo bactriano) e outros apenas com uma corcova (camelo dromedário). 
 
Mas, afinal, para que servem as corcovas do camelo?
As corcovas armazenam gordura. Nas suas longas viagens no deserto o camelo usa essa gordura para se ali-
mentar. Por isso, é que eles conseguem estar muito tempo sem comer.
Se um camelo não comer durante vários dias as suas corcovas diminuem.
 
Sabes qual a ave que corre mais rápido?
É a avestruz. Tem pernas muito ágeis e fortes, imagina só que ela pode atingir os 70 km/hora. A avestruz, 
como tu sabes, é uma ave não voadora. 
 
Quais as aves que nadam melhor?
Os Pinguins. Os pinguins gostam muito de água. 
Sabias que ele consegue nadar a uma velocidade de 45 km/h.



A tua Página
Sendo está a a primeira edição contamos com a ajuda e colaboração dos alunos da Escola Primária Portu-
ense.
Nas próximas edições contamos com os teus desejos, textos, fotografias, o que quiseres. Esta página é dedi-
cada ao teu talento.
Envia-nos com o teu nome e localidade.

Proteger a Natureza
As flores não conseguem…
O lixo apanhar
Por isso tens de as ajudar
E o lixo nos ecopontos colocar
 
Os peixes no mar
Pensam que o lixo é para os alimentar
E depois ai, ui, ai
Ficam no fundo do mar doentes
E já não brincam contentes
 
Um menino lançou uma fisgada
E deitou um ninho no chão
Agora o pássaro Tristão
Já não tem ovos para criação
 
O Pintassilgo já não se ouve
Está triste, sem piar
Agora já não pode ter filhotes
Para alimentar e criar

Mariana Martins

Carlos Rocha

Joana Costa



Jogos

Jogo: A Serpente
 
Sabias que as serpentes, tal como as cobras, pertencem ao reino animal e à classe dos répteis. O seu corpo 
é delgado e coberto por escamas, a cabeça bem definida, com olhos grandes de pupila redonda. O seu 
modo de locomoção é a rastejar.
O seu habitat é essencialmente terrestre, embora ocasionalmente possam andar na água ou subir a árvores 
e arbustos. Preferem locais cultivados e próximos de habitações humanas…
 
O maior fator de ameaça para as serpentes, as cobras e outros répteis são a alteração ou a destruição dos 
seus habitats naturais. Algumas espécies estão particularmente em risco de extinção.
Mas, ao contrário do que possas pensar, as serpentes e as cobras em conjunto com os outros répteis são 
muito importantes para o equilíbrio da natureza e dos habitats… Nem todas fazem maldades.

Por isso, vamos propor-te um jogo divertido para que tomes consciência e ajudes a preservar as espécies 
de répteis, entre eles a serpente. Uma brincadeira entre serpentes amigas.
 
Jogadores: 2 Equipas com o mesmo número de jogadores cada uma.
 
Jogo:Tu e os teus amiguinhos formam duas equipas que se dispõem em fila, agarrando-se uns aos outros 
pela cintura, formando cada equipa uma serpente.
Colocam-se frente a frente as duas serpentes e, à indicação do Formador, a criança da frente da tua equipa 
terá que tocar na última criança da outra equipa e vice-versa. Ganha a equipa que tocar em primeiro lugar 
no último jogador da outra serpente.
 
O jogo é composto por 3 partidas e o vencedor será a equipa que ganhar o maior número de partidas. Vai já 
chamar os teus amigos e vê qual a serpente mais ágil.



Jogos
Vamos construir um ninho!

A Primavera já chegou e com ela veio o sol, os campos verdes e repletos de flores. É nesta altura que os pas-
sarinhos fazem os seus ninhos…
Tive uma ideia! Vamos cuidar das aves e ajudá-las a cuidar dos seus filhotes.
Mas como vamos fazer isso? Deixa-me pensar… Deixa-me pensar… Já sei!
Vamos construir os ninhos e colocá-los nas árvores dos nossos jardins. Assim os passarinhos podem cuidar e 
proteger os seus filhotes.
Mas sozinhos não vão conseguir, por isso peçam ajuda aos vossos pais.
Vamos então começar. Para construírem o vosso ninho artificial, necessitam de: 
- Uma tábua de madeira lisa com cerca de 133 cm de comprimento, 15 cm de largura e 1,5 cm de espessura;
- Pregos de espessura adequada, martelo e serrote;
- Borracha de câmara-de-ar velha (para a dobradiça da tampa).
Digam aos vossos pais para fazer os cortes nas tábuas, fazer a montagem do ninho e pregar com os pregos 
para as tábuas ficarem unidas e seguras. Não se esqueçam de deixar uma abertura redonda com diâmetro sufi-
ciente para que os passarinhos possam entrar e sair do ninho sem se magoarem.
Uma sugestão muito gira: Coloquem o vosso nome no ninho e a data da sua colocação na árvore.
Agora que o ninho já está construído, já podem escolher uma árvore no vosso jardim ou próxima da vossa 
casa e colocar lá o ninho. Peçam aos vossos pais para subir à árvore e colocar lá o ninho.
Agora um conselho muito importante: devem colocar o ninho longe do alcance de possíveis predadores dos 
passarinhos (como por exemplo as cobras).



BI Animal
B.I DO CAGÁDO- MEDITERRÂNICO
Nome comum: Cágado-mediterrânico, Cágado-do-mediterrâneo, Cágado, Cágado-de-pescoço-listrado.
Nome científico:Mauremys leprosa (Schweigger, 1812) 
 
Nome de família:O cágado-mediterrânico é um réptil que pertence à família Emydidae, que engloba várias 
espécies de tartarugas que vivem em habitats terrestres, estuarinos, mas principalmente de água doce (dul-
ciaquícolas). Muitas das espécies que pertencem a esta família são semi-aquáticas, e por isso, as suas patas 
possuem dedos bem delineados com garras - adapatação ao meio terrestre - mas também possuem membra-
nas interdigitais mais ou menos desenvolvidas – adaptação ao meio aquático. Estudos recentes propõem uma 
alteração do nome de família de Emydidae para Geoemydidae.
 
Grau de parentesco:Todas as tartarugas possuem uma linhagem com mais de 200 milhões de anos, de acordo 
com os registos fósseis. Os antepassados mais antigos de que há registo são a Odontochelys – 220 milhões 
de anos - e a Proganochelys – com 210 milhões de anos, o que faz com que as tartarugas sejam mais antigas 
do que os crocodilos, cobras, lagartos, aves e mamíferos, pois as tartarugas surgiram na época dos primeiros 
dinossauros.
 
Porte:Raros são os cágados que não atingem cerca de 10cm de carapaça, sendo frequente medirem cerca de 
18 - 25cm de carapaça. Existem, no entanto, registos de cágados de maiores dimensões, até cerca de 30cm de 
carapaça. Mas uma tartaruga verdadeiramente gigante viveu aproximadamente à 70 milhões de anos atrás, a 
Archelon.
 
Nacionalidade:O cágado-mediterrânico apresenta uma distribuição geográfica pela Península Ibérica, alguns 
locais do Sul de França e Noroeste de África. Em Portugal, esta espécie apresenta uma distribuição pratica-
mente contínua a Sul do rio Tejo, distribuindo-se ainda pelas zonas interiores do Norte e centro do país. Em 
geral, o cágado-mediterrânico apresenta uma distribuição geográfica distinta do cágado-de-carapaça-estriada 
(Emys orbicularis), embora viva em simpatria com essa espécie na Península Ibérica e Norte de África.
 
Morada:Os cágados são répteis semi-aquáticos, perfeitamente adaptados a diferentes habitats e por isso, é 
possível encontrá-los em ribeiras de montanha de fundo rochoso, ribeiros e charcos temporários, cursos de 
água de fundo arenoso ou lodoso, lagoas e tanques, entre outros. Quando as condições são excepcionalmente 
favoráveis podem mesmo ser encontrados em habitats estuarinos. Admiravelmente, muitos cágados conseg-
uem habitar cursos de água em que os níveis de poluição já são elevados.
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