
Posto 1 

 

Vês a exposição de trabalhos de alunos do Pré-escolar do nosso Agrupamento? Sugere um título para a mesma. 

 

Resposta livre 

Posto 2 

• Preenche a tabela com as palavras correspondentes nas diversas línguas. 

Palavra Inglês Francês Espanhol 

AMBIENTE environment l’environment ambiente 

 

• Procura num dicionário o significado da palavra “biodiversidade”. 

Conceito que abrange a diversidade das espécies biológicas bem como a diversidade genética numa dada 

espécie e a diversidade dos ecossistemas 

Posto 3 

Nesta mesa em que estão os destaques das últimas aquisições da Biblioteca, preenche os dados referentes ao livro A 

invenção de Hugo Cabret. 

Autor: Brian Selznick 

Editora: Asa/ Gailivro 

Título original: The invention of Hugo Cabret 

Posto 4 

Procura nos DVDs, o documentário Uma verdade inconveniente. 

O que representa a imagem da capa? 

 

As chaminés de uma fábrica a deitarem fumo, causando poluição do ar.  



Posto 5 

• Qual a cor que identifica os livros desta estante (classe 5)? 

 Roxo 

• Indica três livros que tratem de questões relacionadas com o ambiente. 

(várias hipóteses) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

• Encontra o livro 50 Coisas simples que as crianças podem fazer para salvar a Terra. Seleciona uma ação 

simples para preservar o ambiente. 

Resposta livre 

Posto 6 

• No PC da entrada consulta o blogue da Biblioteca. Qual a sua morada eletrónica? 

 http://aege.wordpress.com 

• Qual o último artigo publicado no blogue? 

Bibliopaper e sessão de cinema 

Posto 7 

Nesta estante procura um autor cujo apelido começa por MUC.  

• O seu nome é ROBERT M U C HAMORE 

• Qual o nome da coleção de livros de que é autor?  

 Cherub 

• Indica a cota do livro que encontraste. 

82 - 93 

   MUC / CAE (ou SEG, ou TRA, ou REC) 

 

Posto 8 

Vai à página da Google e escreve “Rachel Carson”. Seleciona uma página com informação que te permita completar 

o texto seguinte. 

 

Rachel Carson nasceu em 1907 nos EUA. Revelou desde cedo grande interesse pelas questões relacionadas com o 

ambiente. Foi uma conceituada bióloga, tendo escrito alguns livros sobre a vida marítima. Mas a obra que a tornou 

famosa foi escrita em 1962 e chamava-se  Silent Spring (ou Primavera Silenciosa). Este livro alerta para os 

problemas ambientais causados pelos pesticidas e teve um enorme impacto na opinião publica. Rachel Carson é 

considerada como a maior impulsionadora do movimento ambientalista e responsável pela criação da Agência de 

Proteção do Ambiente nos EUA. Morreu em1964. 

 


