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Objeto: Edição, Impressão e Distribuição de Livros Paradidáticos, sobre a 

região antártica e como ela influencia ou é influenciada por mudanças 

climáticas e/ou ações antropogênicas 

 

LIVRO 1: As aventuras do grande Papu (Coleção Contos Polares): Neste livro 

destinado ao público infantil (Ensino Fundamental I), é abordada a temática 

ambiental na forma de conto, cujos personagens principais são pinguins da 

espécie Papua. A obra destaca o efeito das mudanças climáticas na alteração da 

paisagem da Antártica e, consequentemente, na disponibilidade de locais para 

reprodução da espécie. Além disso, é mencionada a influência antrópica, como 

pesca predatória, turismo e atividades científicas, na teia alimentar e manutenção 

das populações de pinguins. Ao final do livro, são propostas atividades para 

serem desenvolvidas na escola, levando os estudantes para o centro das 

questões abordadas no conto, incluindo moldes para confecção de personagens 

e objetos a serem usados em uma contação de estória; uma dinâmica que 

evidencia a  sazonalidade e a ação antrópica sobre a teia alimentar antártica; e 

uma gincana sobre a reprodução de diferentes espécies de pinguins. 

 

 

● Com relação ao tamanho do livro, tamanho da letra, tipo de papel e 

acabamento do miolo e capa, disposição do texto e ilustrações:  

http://editoramelhoramentos.com.br/v2/titulos/fabulas-do-mundo-todo/ 

 



● Com relação ao tamanho da letra, tipo de papel e acabamento do miolo e 

capa, disposição do texto e ilustrações:  

 

http://br802.teste.website/~buxclu62/arquivos/leia-um-

trecho/meu_avo_alemao.pdf  

 

http://br802.teste.website/~buxclu62/arquivos/leia-um-

trecho/meu_avo_espanhol.pdf  

 

 

 

LIVRO 2: Livro Urso Polar come Pinguim? (Coleção Responde essa!): A obra 

infanto-juvenil apresenta questionamentos a respeito da influência das mudanças 

climáticas na alimentação e na sobrevivência de espécies polares, com ênfase 

nos ursos polares e pinguins. O livro traz depoimentos de onze cientistas e 

professores, como biólogos, climatologistas, geógrafos, paleontólogo, 

oceanólogo que, dentro de suas especialidades trazem informações científicas 

em uma linguagem adequada a crianças e adolescentes do Ensino Fundamental 

(anos finais). São abordados o efeito das Mudanças Climáticas e aumento da 

temperatura atmosférica como responsáveis pela diminuição da cobertura de 

gelo e alteração na disponibilidade de alimento. O livro pontua aspectos 

evolutivos, adaptativos e ecológicos dos animais mencionados. 

 

 

● Com relação ao tamanho do livro, tamanho da letra, tipo de papel e 

acabamento do miolo e capa:  

 

https://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=41023 

 

https://cdl-static.s3-sa-east-1.amazonaws.com/trechos/9788574066233.pdf  

 



● Com relação ao tamanho do livro, tamanho da letra:  

http://br802.teste.website/~buxclu62/arquivos/leia-um-

trecho/um_elefante_em_meu_jardim.pdf  

 

● Com relação às páginas de guarda e tipos de papel:  

 

https://drive.google.com/file/d/1diZjFeLNyCpy-

bwAofSqbt1kq9nyEIQN/view?usp=sharing  

 

LIVRO 3: Livro Antártica e Ártico – (Coleção 101 Perguntas sobre Regiões 

Polares e Mudanças Climáticas) 

 

A obra, dirigida para jovens adolescentes entre 14 e 17 anos, estudantes do 

Ensino Médio, apresenta 101 perguntas sobre o Ártico e a Antártica, cujas 

respostas de aproximadamente duas páginas, com foto ou ilustração, relacionam 

o tema, com as condições ambientais e as mudanças globais. Por exemplo, uma 

pergunta sobre mudanças climáticas pode abordar aumento do volume dos 

oceanos e seu impacto, mudanças na produção primária de alimentos pode 

desequilibrar as populações de animais etc. A fim de despertar a curiosidade e 

levar a conscientização sobre as condições ambientais e ações antropogênicas, 

o livro introduz temas antárticos e árticos, abordando seu papel no clima global 

e como essas regiões influenciam e são influenciadas pelas mudanças climáticas.  

Referências:  

100 Animais Ameaçados de Extinção no Brasil 

https://www.google.com.br/books/edition/100_animais_amea%C3%A7ados_de_

extin%C3%A7%C3%A3o_no/Nn7hPAAACAAJ?hl=pt-BR 

Endurance 

https://www.google.com.br/books/edition/Endurance_nova_Edi%C3%A7%C3%A

3o/KS_1zQEACAAJ?hl=pt-BR  



AMAZÔNIA: 

instrumentos para gestão de recursos hídricos 

https://www.editoracrv.com.br/produtos/detalhes/31713-

amazoniabrinstrumentos-para-gestao-de-recursos-hidricos  


