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A mAioriA dAs pessoAs  
vive nAs cidAdes.

Lá, eLAs estudAm, trAbALhAm,  
fAzem comprAs e se divertem.
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As primeirAs cidAdes surgirAm há muito tempo.

e existem cidAdes de todos os tAmAnhos.

desde As bem pequenAs, como A do Agrinho.
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Até As enormes, quAse do tAmAnho de um pAís!

pequenAs ou grAndes, As cidAdes são incríveis!

como é A suA cidAde?
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A fAmíLiA de Agrinho, AninhA e nAndo  
vive no interior do pArAná.

um LugAr onde existem muitAs pLAntAções.
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Lá, As pessoAs pLAntAm de tudo.

feijão, Arroz, miLho, sojA...



os AgricuLtores trAbALhAm o Ano inteiro.

prepArAm o soLo, semeiAm  
e cuidAm direitinho dA terrA.
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nA épocA dA coLheitA,  
coLhem tudo com muito cuidAdo.

e prepArAm A terrA pArA o novo pLAntio.  
e começA tudo de novo!
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você sAbiA que o pLAnetA terrA é AzuL?

e é AzuL por cAusA dA águA!
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águA nos rios, nAs nuvens,  
no mAr e nAs torneirAs.

tem águA Até Lá embAixo, no fundo dA terrA!
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A águA é muito importAnte 
pArA os seres vivos.

sem águA, eLes não 
conseguem viver!
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por isso, é importAnte cuidAr dA águA.

quem cuidA dA águA, cuidA do mundo!
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Lá forA, perto dA cAsA do Agrinho,  
há umA fLorestA.

é um pArque onde vivem muitos AnimAis,  
insetos e pLAntAs.



Lá, As pessoAs Aprendem  
muito sobre A nAturezA.

e descobrem A importânciA  
de vALorizAr A fLorestA.
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A fLorestA, sempre tão verde,  
guArdA um verdAdeiro tesouro!

eLA, AfinAL, protege os bichos,  
As pLAntAs e o rio!
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essA fLorestA é suA, é minhA,  
é de todAs As pessoAs.

e nós devemos cuidAr deLA!



gAto, cAchorro, gALinhA, peixe, sApo...

como há bichos diferentes!
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de estimAção e de criAção,  
como os cAchorros e As vAcAs.

e os seLvAgens, que vivem nAs mAtAs,  
rios e mAres.
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nA nAturezA, há miLhAres  
de espécies de AnimAis.

e cAdA umA tem o seu LugAr.
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eLAs merecem todo o nosso respeito.

se você concordA, imite seu bicho preferido!
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A primAverA é A estAção dAs fLores. 

neLA, não está nem frio, nem quente,  
mAs chove um bocAdo!
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no verão, Agrinho sofre com o cALor.

mAs eLe tAmbém se diverte bAstAnte.  
e bebe muitA águA!
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no outono, começA A ficAr mAis frio. 

As foLhAs cAem e, em muitos LugAres,  
é tempo de coLheitA.
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no inverno, ficA muito frio!  
Agrinho se esquentA no fogão A LenhA,

enquAnto oLhA pArA A geAdA Lá forA.

23



A fAmíLiA do Agrinho tem cinco pessoAs. 

eLe, A irmã AninhA, o irmão nAndo e os pAis.

bem perto, numA cAsinhA com umA hortA,  
morAm os Avós.

Agrinho AdorA ouvir As históriAs  
que eLes contAm.
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Agrinho tAmbém Aprende muitA coisA com os pAis.

e eLe gostA muito de conversAr  
e brincAr com os irmãos.

não existe umA fAmíLiA iguAL à outrA.

o que existe, isso sim, é muito Afeto!



ter Amigos é umA dAs meLhores coisAs do mundo.

pArA ter Amigos, porém,  
é preciso sAber ser Amigo tAmbém.

e como é “ser Amigo”? ser Amigo é querer bem. 

é escutAr, fALAr e compArtiLhAr.

26



27

o mAior Amigo do Agrinho é o Avô,  
com quem eLe Aprende muitAs coisAs.

Agrinho tAmbém tem muitos Amigos nA escoLA.

“Amigos”, diz o Avô, “são A meLhor coisA que existe!”

e não é que eLe tem todA rAzão?



Agrinho pAssAvA o diA inteiro  
brincAndo e correndo.

roLAvA peLo chão, pegAvA no cAchorro,  
subiA nA árvore...

depois, chegAvA em cAsA cAnsAdo,  
suAdo e com fome.

e A mãe AvisAvA:  
“Antes de comer, vAi tomAr bAnho!”.
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um diA, nA escoLA,  
eLe descobriu A importânciA dA higiene.

foi quAndo o professor fALou dos micróbios.

esses bichos pequenos,  
que vivem nA sujeirA e cAusAm doençAs.

pArA vencê-Los Antes que AtAquem,  
só mesmo com águA e sAbão!
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um prAto cheio de sopA, com direito  
A fArinhA de miLho e queijo rALAdo.

“um superALimento pArA um super-herói!”,  
diziA A Avó de Agrinho.

A “super-sopA” dA Avó tinhA de tudo  
e mAis um pouco. 

bAtAtA, cenourA, Arroz, cArne...  
cheirosA, fumegAnte e deLiciosA!
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nA cAsA do Agrinho, erA Assim:  
prAtos coLoridos de comidA boA!

tudo muito gostoso, nAturAL e sAudáveL.

e é por isso que os guris tinhAm tAntA energiA.

brincAvAm, estudAvAm e, é cLAro,  
corriAm pArA A mesA nA horA de comer!



nA cAsA do Agrinho há umA estAnte  
cheiA de Livros.

Livros de tudo: AventurAs, históriA,  
cuLináriA e AgricuLturA.

nA cAsA do Agrinho, todos AdorAm Ler. 

eLes sAbem que os Livros são muito LegAis.
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Livros expLicAm, ensinAm, divertem  
e fAzem sonhAr.

“Livros”, como diz A mãe do Agrinho,  
“são jAneLAs pArA o mundo!”

e não é que são, mesmo?

foi Lendo que Agrinho descobriu  
suA grAnde pAixão: A históriA.
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brincAr é bom demAis!

de boLA, bonecA, cArrinho...  
e Até de inventAr coisAs!

Agrinho é cAçAdor de tesouros.  
AninhA, cientistA. e nAndo, piLoto de Avião!

tudo, é cLAro, de brincAdeirA.  
mAs brincAdeirA é coisA sériA!
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brincAndo, eLes se divertem muito. 

brincAndo, eLes Aprendem um monte de coisAs!

“quem brincA, cresce!”, disse A Avó do Agrinho.

e o Agrinho, brincAndo, concordou.  
“vAmos brincAr?”, perguntou.



nA cAsA do Agrinho, todos cuidAm de tudo.

Lá, o mosquito dA dengue não tem vez.

eLes LimpAm, guArdAm e tAmpAm As coisAs.

e não ficA nenhum LugAr descoberto.

Assim, o mosquito não chegA.

e não picA As pessoAs. 

36



TECENDO CONEXÕES: CIÊNCIA, INOVAÇÃO E ÉTICA

Coordenadora Pedagógica 
Patrícia Lupion Torres

Coordenação Editorial
Patrícia Lupion Torres

Texto
Rodrigo Wolff Apolloni, Patrícia Lupion Torres, Antônia Schwinden

Ilustrações
Ana Carolina de Bassi

Ilustrações (Especial: Todos Contra a Dengue)
Nicholas Geraldo de Castilho Silva

Logotipo Coleção Agrinho
Ana Carolina de Bassi e Glauce Midori Nakamura

Projeto Gráfico
Glauce Midori Nakamura

Revisores
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

E DO TURISMO - SEDEST  
Fernanda Goss Braga

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE – SEED
Edilson José Krupek

Rosilaine Terezinha Durigan Mortella
Marcia Viviane Barbetta Manosso
Eliane Maria de Oliveira Andrade

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB
Carlos Wilson Pizzaia Junior

ISAE
Cleverson Vitório Andreoli

SISTEMA FAEP/SENAR-PR
José Carlos Gabardo

AGRINHO
COLEÇÃO

3



UM PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE DO SISTEMA FAEP/SENAR-PR E SEUS PARCEIROS

FEAPAES - PR
Federação das APAEs do Estado




