


  

Estar presente na comunidade e poder falar de 
Educação Ambiental de uma forma lúdica e divertida 
aliada ao conceito de um almanaque cultural, assim 
nasce o Almanaque Menino Caranguejo.

Uma forma de trazer em um único espaço, 
Entretenimento, Quadrinhos, Cultura e Educação 
Ambiental; ser um veículo de comunicação entre o 
Instituto Caranguejo e a comunidade formada por 
professores, educadores, estudantes, ambientalistas e 
também pela família.

O Almanaque Menino Caranguejo é uma revista que 
reúne histórias em quadrinhos inéditas do Menino 
Caranguejo e seus amigos, como também aborda 
as questões ambientais por meio das informações, 
curiosidades, passatempos e atividades.

O Almanaque é quinzenal, com distribuição gratuita na 
comunidade, em escolas, hospitais, postos de saúde, 
ONG’s, gibitecas e bibliotecas de Joinville, SC e região.

As histórias do Menino Caranguejo retratam seu 
cotidiano, na vila onde mora, na escola, com seus 
amigos e juntos irão descobrir a relação com o 
Meio Ambiente de sua comunidade.

A diversão não acaba por aí, na seção de Atividades, as 
questões ambientais estão inseridas nos passatempos, 
nas dicas e curiosidades sobre o Meio Ambiente.

Incentivar a leitura e o aprender brincando é a 
proposta deste almanaque. Colecionável, ele 
se torna uma ferramenta de apoio didático de 
Educação Ambiental para professores e educadores 
de todo o Brasil. 

O Almanaque Menino Caranguejo é um projeto 
do Instituto Caranguejo de Educação Ambiental e 
seu objetivo é auxiliar a compreensão da dimensão 
ambiental. Com a finalidade de ser a ponte de 
comunicação entre as diversas comunidades que 
realizam Educação Ambiental.

Vamos juntos colocar a Educação Ambiental no 
mapa do Brasil!

A sua comunidade ou escola desenvolve um projeto 
de Educação Ambiental?

Entre no site caranguejo.org.br e faça seu post! 
Conte-nos qual é o seu projeto e como ele está sendo 
aplicado. Após uma seleção, ele poderá ser publicado 
aqui no Almanaque!

Você que possui um estabelecimento comercial ou 
de prestação de serviços e quer nos ajudar a distribuir 
gratuitamente o Almanaque Menino Caranguejo, seja 
um Voluntário! Entre em contato conosco pelo site:
www.caranguejo.org.br.
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As condições químicas não estão somente nos 
laboratórios. No ar, encontramos vários elementos 
químicos que são importantes para a manutenção da 
vida na Terra. Nele podemos encontrar o nitrogênio, o 
oxigênio, o dióxido de carbono, dentre vários outros. 

As plantas, as algas e os animais são condições 
biológicas que interferem nas cidades. Mesmo 
que não se encontre muitos deles no meio urbano, 
eles estão por aí, fazendo a sua parte. As plantas e 
as algas usam o dióxido de carbono para terem 
energia e liberam o oxigênio. São excelentes 
recicladoras de ar! Com várias delas pelo mundo, 
teríamos um ar mais puro.

Assim podemos dizer que a cidade faz parte do 
Meio Ambiente. Nela encontramos elementos 
físicos, químicos e biológicos que estão 
presentes na vida dos seres vivos. O ser 
humano também é um ser vivo que depende 
do Meio Ambiente.

Portanto, ao cuidarmos da natureza e da cidade em 
que vivemos, estamos contribuindo com o equilíbrio 
do Meio Ambiente.

Texto: Jéssica Caroline Santiago

Quando se discute informalmente sobre Meio 
Ambiente, geralmente os assuntos giram em torno 
das plantas, dos animais e de seus habitats.

Também é comum escutar que somente a floresta 
virgem, ou seja, aquela floresta que ainda não foi 
mexida ou destruída pelo ser humano, pode ser 
considerada Meio Ambiente. Essas ideias não estão 
erradas, mas Meio Ambiente não seria somente isto.

Se procurarmos por “Meio Ambiente” no dicionário, 
encontraremos a seguinte definição: 

Conjunto de todas as condições físicas, químicas 
e biológicas que cercam e afetam a existência, o 
desenvolvimento e o bem-estar de um ser vivo ou de 
uma outra comunidade.

Na cidade, dentre as várias condições físicas que 
existem, podemos citar duas de maior destaque:  
o relevo e o solo. Só notamos o relevo, por exemplo, 
quando precisamos subir em um morro para chegar à 
revistaria. O solo só é percebido quando chove muito 
e ocorrem as enchentes. Ou até quando damos uma 
topada em uma pedra enterrada no chão.



Vamos colocar em prática
o que aprendemos?

Percorra seu bairro, cidade e/ou escola e registre 
as condições físicas, químicas e biológicas que  
afetam estes ambientes. Você pode tirar fotos 
ou desenhar o que você viu por aí!

Conte para nós! 
Queremos conhecer o seu  

Meio Ambiente! Entre no nosso 
site: www.caranguejo.org.br e divulgue as 
suas descobertas!  Participe!

Seja um explorador ambiental! 
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Projeto: De Mãos Dadas pela Vida
Escola: Escola Municipal Pastor Hans Müller / 
Joinville – SC
Responsável: Maria de Fátima e demais professoras 
da instituição.
Atividade e foto registradas por: João Victor de 
Oliveira Martins, estudante do curso de Design/ 
Programação Visual e bolsista do Artigo 170 da 
UNIVILLE - Universidade da Região de Joinville. 

Nesta atividade, os estudantes construíram uma 
árvore, toda com materiais recicláveis. Foram 
divididas as funções entre as turmas iniciais (1ª à 
4ª) e finais (5ª à 9ª). Após a construção do tronco, a 
folhagem da árvore foi feita com as mãos de todos 
os alunos. Cada um deles demonstrou seu amor e 
respeito pelo meio ambiente numa frase que foi 
escrita nessas folhas e então coladas na árvore.

Essas seções de atividades são feitas todos 
os anos no Dia do Meio Ambiente, para que os 
alunos nunca esqueçam do quão importante é o 
lugar onde eles vivem.

Professores,  Alunos e Ambientalistas!
Esta página será construída com a sua ajuda!

Escreva para nós! Envie as atividades ambientais de 
sua escola ou comunidade com fotos, desenhos ou 
tirinhas. Este espaço será dedicado para a divulgação 
do seu trabalho e da sua criatividade!

Seja um Caranguejo!
Pratique e compartilhe a 
Educação Ambiental. Acesse o 
site www.caranguejo.org.br 
e envie sua atividade para nós!

Projeto: Troque e Ganhe 
Escola: E.M.E.F. Anna Towe Nagel / Jaraguá do Sul–SC
Responsável: Ana Silvia Bisatto
Atividade e foto registradas por: Jéssyca Lucoli, 
estudante do curso de Design/Programação Visual e 
bolsista do Artigo 170 da UNIVILLE - Universidade da 
Região  de Joinville. 

Consiste na realização da coleta seletiva com auxílio 
dos estagiários do projeto PIBID do IFSC (Instituto 
Federal de Santa Catarina – Campus Jaraguá do Sul), 
onde é pesada e registrada a quantidade de resíduos 
por aluno. Esta atividade acontece quinzenalmente. 
Parte do material é guardado na escola para ser 
utilizado na organização da horta escolar (a horta 
suspensa) e no bosque, principalmente garrafas 
PET e encostos de cadeiras. O lixo é trazido por 
toda a comunidade, separado de acordo com a 
categoria e depois vendido. O valor arrecadado 
é destinado para a APP (associação da escola), 
também adquire-se materiais para a manutenção da 
horta e jardim do bosque.

SOU UM CARANGUEJO
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Realização:Apoio:

Instituto
CARANGUEJO
de Educação Ambiental

O Patro cínio p or  meio da doaç ão contempla a  pro duç ão e  a  distr ibuiç ão 
do Almanaque M enino Caranguejo,  na colab oraç ão de projetos fo c ados em 
Educ aç ão Ambiental  e  na conscientizaç ão p ela conser vaç ão da bio diversidade, 
além de atividades de ap oio à  p esquisa,  comunic aç ão e  Educ aç ão Ambiental.

Patrocínio:


