Educação de princípios e valores

4o ano: Paisagens brasileiras
5o ano: Meio ambiente e poluição
Os volumes destinados ao 4º e 5º anos levam os alunos a uma verdadeira
viagem de exploração por diferentes paisagens brasileiras, permitindo
que conheçam a riqueza biológica, cênica, cultural do país.

Vivemos um momento de crise socioambiental que exige mais que consciência; exige ação. Nessa realidade,
a Educação, em sua forma mais ampla e irrestrita, tem sido considerada ponto chave para a construção de
um mundo ambientalmente correto e socialmente justo.
A Coleção Rumo à Cidadania: Educação Ambiental tem como objetivos colaborar e incentivar o
desenvolvimento de atividades voltadas ao tema por meio de um enfoque lúdico e investigativo, sem perder
o rigor e a precisão das informações. Por isso, cada livro foi concebido de modo a encorajar a observação, o
olhar crítico, o questionamento e, por fim, a ação, sempre procurando (re)aproximar os alunos da natureza.
A Lumine Editora espera que esta coleção incentive ainda mais educadores, assim como gestores ambientais,
biólogos, geógrafos, artistas, etc. a trabalharem com esse tema tão vital e que diz respeito ao futuro de
todas as pessoas e de todas as outras formas de vida do planeta.

6o ano: Água e vida
7o ano: A natureza é uma só
O trabalho com os volumes do 6º e 7º anos procura construir
um panorama crítico, investigativo e atualizado do uso da
água e de outros recursos naturais.
Os livros propõem soluções práticas para envolver as pessoas e suas
comunidades, de forma política e organizada, na busca por soluções
aos problemas ambientais locais associadas ao uso regulamentado,
racional e respeitoso dos recursos que a natureza oferece a todos.

Formato

8o ano: Consumo e meio ambiente
9o ano: Por um mundo mais sustentável

Guia do Professor: tamanho 21cm x 28cm; 152 páginas

Os volumes do 8º e do 9º anos têm como objetivo reestabelecer a
ligação entre as pessoas, o meio ambiente e seus recursos naturais.

Livros dos Alunos: tamanho 21cm x 28cm; 32 páginas

Consumir de forma consciente e sustentável, levando em consideração
os três pilares do desenvolvimento sustentável (ambiente, sociedade
e economia) é um passo fundamental para a construção de uma
sociedade mais justa e igualitária.

1o ano: Você e a natureza.
2o ano: Elementos da natureza
3o ano: Eu, nós e o meio ambiente
Os livros do 1º, 2º e 3º anos exploram o universo particular dos
alunos em relação à natureza, favorecem a observação a respeito dos elementos da natureza mais próximos à sua realidade e valoriza ações cotidianas para a conservação de recursos
naturais.

Guia do Professor
O Guia do Professor foi pensado a partir da experiência dos autores com a
Educação Básica e a atuação na formação inicial e continuada de educadores.
No livro, os autores conciliam atividades complementares que podem enriquecer
o planejamento e o encaminhamento das atividades em sala de aula, utilizando
recursos pedagógicos que permitam uma maior reflexão sobre a Educação
Ambiental e seus princípios.

os autores
Edson Grandisoli nasceu em São Paulo, capital, no dia 30 de agosto de 1971. O contato e o interesse pela natureza começou muito cedo graças
às visitas semanais ao sítio de amigos em Itapecerica da Serra, a 1 hora de São Paulo.
Atualmente, Edson continua como coordenador da Escola da Amazônia, leciona para o segundo ano do Ensino Médio da Escola Vera Cruz, é consultor
em Educação para a Sustentabilidade do Colégio Bandeirantes e tem publicadas duas coleções didáticas de Ciências e um livro paradidático.
As belezas do Brasil ainda o inspiraram a se tornar recentemente fotógrafo profissional.
Edson acredita que a educação é um dos principais caminhos para melhorar a relação entre o ser humano e a natureza, e que todos devem
colaborar para construir um futuro melhor.

Paulo Cunha nasceu em São Paulo, capital, no dia 09 de novembro de 1964. Sempre estudou em escolas públicas e
destaca a importância de alguns professores em despertar seu interesse pelo conhecimento e em particular pelas ciências.
Ao longo dos últimos anos, o autor produziu uma série de livros didáticos e paradidáticos voltados à divulgação científica,
alguns em parceria com Edson Grandisoli.
Paulo crê na educação como elemento de transformação das pessoas e da sociedade e na popularização da ciência como
ferramenta para o exercício da cidadania.

A EDITORA
A Lumine Editora desenvolve projetos educacionais e publica títulos voltados a
temas sociais para serem incorporados à prática pedagógica das escolas.
Atualmente, o grande desafio dos professores é planejar suas aulas com o objetivo
de ir além dos conteúdos das áreas curriculares da base nacional comum, criando
momentos de debate sobre questões fundamentais à compreensão da realidade e
ao exercício da cidadania.
Nessa perspectiva, para auxiliar a organização da prática educacional com temas
sociais, a Lumine Editora lançou a Coleção Rumo à Cidadania, com os temas
TRÂNSITO e MEIO AMBIENTE, dirigida aos nove anos do Ensino Fundamental.
Cada tema foi desenvolvido por autores com reconhecimento nacional que trouxeram
sua experiência, também, ao Guia do Professor, material complementar enriquecido
com várias sugestões de atividades adequadas às diferentes faixas etárias dos alunos.
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