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LIVRO DE HISTÓRIAS E ATIVIDADES

APRENDE E DIVERTE-TE COM O VENTOINHAS



NA ESCOLA A PROFE�ORA EXPLICA A LIÇÃO DE HOJE:
“ENERGIA FANTASMA”

A tv mesmo em standby

A ENERGIA
FANTASMA

EM

sim vasco.
muito bem!

A ENERGIA QUE
É GASTA MESMO COM

OS EQUIPAMENTOS
DESLIGADOS OU
EM STAND-BY!!

Não Pedro! O
Frigorífico deve ficar

sempre ligado para
manter os alimentos

frescos

COMO A TO�ADEIRA...

Profe�ora,
podemos também

desligar o
frigorífico?

mas os meus
pais não me deixam

mexer nas tomadas
como faço?

Os equipamentos
que devemos desligar

 são apenas os que não estão
a ser utilizados, é i�o

profe�ora?



VENTOINHAS

A ENERGIA FANTASMA RONDA 10% 
DA ENERGIA GASTA TODOS OS 
MESES EM CASA. PODE PARECER 
POUCO, MAS QUANDO CONSIDERA-
MOS QUE a poupança ao longo de 
um ano co�esponde a UM MÊS DE 
ELETRICIDADE GRÁTIS.
É BASTANTE BOM!!

FIM.

pedes aos
pais para não se

esquecerem de desligar
os equipamentos

quando já não são
nece�ários.

obrigado filha,
pela ajuda. vamos

ter mais atenção para
podermos poupar

energia.

BOA!

eu quando
chegar a casa já

vou ver com os meus pais 
os equipamentos que 

podemos desligar!

...e foi
esta a lição
de hoje na

escola!

mas os meus
pais não me deixam

mexer nas tomadas
como faço?

obrigado
profe�ora,

vou fazer
i�o.



Renata
pinta a



Descobre as 5 (cinco) diferenças

imagem 1

imagem 2



pinta o cenário e
pr�nche as falas



ESTÁ UM LINDO DIA DE SOL E a família prepara-se para mais
um dia.

EM

O PEDRO prepara o seu PEQUENO-ALMOÇO favorito...
cereais com leite!

Secar
a roupa

Mãe,
está um dia

de sol, podes
secar a roupa

lá fora.

estou com
pre�a para ir trabalhar, é

mais rápido colocar na
máquina de secar.



mas mãe,
se estenderes a

roupa ao sol,
vais poupar

 energia.

VENTOINHAS

FIM.

AO SECAR A ROUPA AO AR LIVRE NUM DIA DE CALOR, USAMOS 
A ENERGIA DO SOL E DO VENTO PARA SECAR A ROUPA. AO NÃO 
USARMOS A MÁQUINA DE SECAR ESTAMOS A POUPAR NA 
FATURA DA ELETRICIDADE.

temos de
ser rápidos.

eu também
não quero chegar

 tarde à escola!

eu ajudo-te 
a estender a roupa,

a�im é mais
rápido!

obrigado!

h�m...
Acho que

tens razão



NA ESCOLA A PROFE�ORA EXPLICA A LIÇÃO DE HOJE:
“ENERGIA FANTASMA”

A tv mesmo em standby

A ENERGIA
FANTASMA

EM

sim vasco.
muito bem!

A ENERGIA QUE
É GASTA MESMO COM

OS EQUIPAMENTOS
DESLIGADOS OU
EM STAND-BY!!

Não Pedro! O
Frigorífico deve ficar

sempre ligado para
manter os alimentos

frescos

COMO A TO�ADEIRA...

Profe�ora,
podemos também

desligar o
frigorífico?

mas os meus
pais não me deixam

mexer nas tomadas
como faço?

Os equipamentos
que devemos desligar

 são apenas os que não estão
a ser utilizados, é i�o

profe�ora?



Descobre as 5 (cinco) diferenças

imagem 1

imagem 2

VENTOINHAS

VENTOINHOS



une os pontos



Vou
aquecer a água

para o meu chá no
micro-ondas.

espera
mãe! aquece

também o meu
leite.

querida,
espera, aquece
também o meu

café.

ok!

a�im
o micro-ondas

só trabalha
uma vez.

Mãe, quando
aquecemos comida também

podemos colocar dois
pratos ao mesmo

tempo?

EM

MICRO-ONDAS



o micro-ondas pode levar mais coisas e aquecer todas ao mesmo tempo.  se as três canecas cabem, aquecemos as 
três usando o micro-ondas apenas uma vez. A�im poupamos!

FIM.

sim, mas
só com o suporte
para dois pratos,
que não temos

que pena!
a�im poupávamos todos

os dias quando
almoçamos as duas

em casa.

boa mãe!
vou dizer aos meus amigos

quer encontrei mais
uma forma de poupar

energia

tive uma ideia!
aquecemos a comida as
duas no mesmo prato

e depois dividimos.



Joana
pinta a



Descobre as 5 (cinco) diferenças

imagem 1

imagem 2



sim mãe,
vamos!

VAMOS AO
SUPERMERCADO

VER QUAL A 
MELHOR.

click UPS... ACHO QUE
A LÂMPADA FUNDIU

OH MÃ��!

PLO�PLO�

a lâmpada
fundiu quando
ca�eguei no
inte�uptor.

sim eric?
TEMOS DE

IR COMPRAR UMA
NOVA LÂMPADA!

É A SEGUNDA VEZ
ESTE MÊS QUE TEMOS

DE TROCAR DE
LÂMPADA.

EM a lâmpada



incandescente fluorescente LED

incandescente fluorescente LED

incandescente fluorescente LED

incandescente fluorescente LED

VAMOS ESCOLHER A
QUE MAIS NOS AJUDA A

GASTAR MENOS ELETRICIDADE
E QUE DURE MAIS TEMPO

E AGORA
QUAL VAMOS
ESCOLHER?

OLHA AQUELE
QUADRO MÃE!!

ESTÁ A EXPLICAR
O CONSUMO!

incandescente fluorescente LED

incandescente fluorescente LED

incandescente fluorescente LED

incandescente fluorescente LED

depois de ver
o quadro, acho que a
melhor lâmpada para

nós é a led!

incandescente fluorescente LED

incandescente fluorescente LED

incandescente fluorescente LED

incandescente fluorescente LED

quando chegam ao supermercado, deparam-se com 
alguma escolha...

SIM, AGORA VAMOS
PODER ACENDER E

APAGAR A LUZ MUITAS
VEZES ANTES DE

TROCAR.

AINDA BEM
QUE ESCOLHEMOS

A LÂMPADA
LED!

E GASTA
MUITO MENOS

ENERGIA!

VENTOINHAS

AS LÂMPADAS LED SÃO A 
TECNOLOGIA MAIS EFICIENTE DE 

ILUMICAÇÃO. APESAR DO SeU 
PREÇO INICIAL, DURAM MUITO 
TEMPO E DESPERDIÇam MENOS 

ENERGIA. PERMITEm POUPAR NA 
FATURA DA ELETRICIDADE E NÃO 

CONTêM MERCÚRIO COMO AS 
LÂMPADAS FLUORESCENTES E 

A�IM SÃO MAIS AMIGAS DA 
NATUREZA.

FIM.

DURAÇÃO DA LÂMPADA

ENERGIA DESPERDIÇADA PELA LÂMPADA

incandescente fluorescente LED

750 horas 10.000 horas 30.000 horas



Eric
pinta o



DURAÇÃO DA LÂMPADA

ENERGIA DESPERDIÇADA PELA LÂMPADA

fluorescente LEDincandescente

750 horas 10.000 horas 30.000 horas

une os pontos



Descobre as 5 (cinco) diferenças

imagem 1

imagem 2



lavar a
louça logo depois
de comer é muito

mais fácil.

EM o frigorífico

querido,
não ponhas tantas
ga�afas, pois fica

demasiado cheio
e não funciona

tão bem.

ups, ok
querida!

mara, não
fiques tanto tempo
com o frigorífico

aberto. pensa o que
tirar antes de

abrir.

desculpa
mãe, já escolhi
o que quero.



VENTOINHAS

FIM.

não devemos colocar alimentos quentes ou mornos no frigorífico, caso contrário o frigorífico terá de consumir 
mais energia para os a�efecer eficazmente.
evitar a acumulação de gelo no congelador ou arcas frigoríficas, para manter um menor consumo energético. 
Verificar as bo�achas das portas evitando fugas de temperatura também é importante.

Porque 
não é boa
ideia mãe?

se colocarmos os
alimentos quentes no frigorífico,
ele vai ter de trabalhar mais para

os a�efecer. devemos deixar a sopa
a�efecer e só depois colocar no
frigorífico, desta forma estamos

a poupar energia.

mãe, queres
que ponha a sopa
no frigorífico?

obrigado lara,
mas vamos esperar

que a sopa a�efeça.
colocar coisas quentes

no frigorífico não
é boa idea.



Lara Mara
pinta a e a



não joana,
ainda não lavei o teu
vestido azul, estou à

espera de ter mais roupa
para poder lavar a carga
máxima. a�im lavo tudo

de uma vez e não
por duas vezes.

que pena
queria usar
o vestido.

a�im já
temos a carga

máxima para 
poder lavar.

mãe, a profe�ora
di�e que para poupar energia

podemos colocar a máquina de
lavar loiça e de lavar roupa em

certos horários.

EM

Carga máxima

BOA!

querida,
tenho aqui mais

roupa suja.



não faz mal,
tenho outros vestidos
que gosto. o azul fica

para outro dia.

tens razão, mas
a�im, não podes vestir
o teu vestido na festa

de hoje à noite.

VENTOINHAS

FIM.

se lavarmos com a carga máxima de roupa permitida, 
reduzimos o número de vezes que utilizamos a máquina. 
a�im poupamos energia, água, e também dura mais tempo 
a máquina de lavar, pois ao trabalhar menos vezes tem 
muito menos desgaste.

Então não
coloques a máquina

a lavar agora, espera
pela noite.

sim, é verdade.
se aderirmos à tarifa bi-horária,

podemos programar as
máquinas para lavarem só à noite,

a�im a energia não
é tão cara.

também
gosto do

meu vestido
verde!



une os pontos e pinta o cenário



pinta o cenário e
pr�nche as falas



fazer limpeza
com tanta luz

natural, torna tudo
mais fácil.

Está um lindo dia de sol...

sim querida,
tens razão, estava

distraído.

rodrigo, com
tanta luz natural
não precisas ter

a luz ligada.

EM

a luz entra pela janela e ilumina toda a a casa.

luz natural



no quarto, o vasco está a ler um livro, mas apesar da luz natural que entra pela janela  e ilumina o quarto, o vasco 
tem a luz acesa.

VENTOINHAS

muitas vezes esquecemo-nos de desligar as luzes quando já não a estamos a usar. por vezes até estamos habituados a 
ligar a luz mesmo quando temos luz natural em casa.  se tivermos mais atenção e utilizarmos luzes apenas quaNdo 
precisamos, podemos poupar energia e reduzir o preço da eletricidade.

FIM.

é verdade,
desculpa mãe,

é o hábito.

vasco, a
luz acesa com

um sol tão bonito
lá fora?



Vasco
pinta o



Descobre as 5 (cinco) diferenças

imagem 1

imagem 2



ok,
vou por
o balde

aqui.

enquanto
esperas pela água

quente estás a encher
o balde e a aproveitar a

água para regar as
flores e lavar

o chão.

nunca
me lembrei
di�o mãe!

EM

anita,
coloca um balde na 
banheira enquanto 
esperas pela água

quente. um 
balde? para

quê mãe?

água
quente

água
quente

mã�e,
vou tomar

banho.



    Ai como ela
é bela, bela demais

E eu só tenho
pena...  

15 minutos depois...

anita, estás a
demorar muito no banho.
sabes que deves fechar a

torneira quando estás
a colocar o gel de banho e
o shampôo. A�im não só 

poupamos água
como luz.

desculpa
mãe. estava
distraída
a cantar.

abrir 
a torneira
para a água

aquecer.

e enquanto
aquece a água

vou tirar 
a roupa.

VENTOINHAS

FIM.

ao gastarmos muita água quente, o termoacumulador tem de trabalhar muito mais para aquecer mais quantidade de 
água, o que faz com que gaste muita energia. ao  reduzirmos o tempo do banho e ao desligarmos a água enquando não 
a estamos a usar, ajuda a poupar energia.  e não te esqueças, a água é preciosa, não devemos gastar demais.



Anita
pinta a
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une os pontos e usa como cartaz no teu quarto



h�, estava com
frio, mas agora estou a
ficar com um pouco de 

Calor, deve ser do
aquecedor!

acho que
vou abrir um pouco

a janela para entrar
um pouco de ar

joana não
abras a janela

com o aquecedor
ligado.

desligamos
o aquecedor, a�im

não estamos a gastar
energia e a sala 
já está quente.

EM está calor



o aquecedor é ligado para aquecermos um espaço quando está frio. quando a sala está quente, devemos desligar o 
aquecedor mantendo a�im a sala quente. se abrimos a janela, a sala fica fria de novo e temos de a aquecer 
novamente, gastando mais energia.

FIM.

já está,
abri um pouco

a porta. a�im não
desperdiçamos energia e
o calor que está na sala

pa�a também para as
outras divisões.

ENtão é melhor
abrirmos a porta. porque ao

abrir a janela vai entrar 
muito frio e a�efecer a sala

muito rápido.MEsmo a�im
eu tenho muito

calor!



ventoinhas
pinta o



daqui
a 20 minutos
retomamos

a aula.

durante
o intervalo pensem

em formas de poupar
energia.

com a pre�a de ir brincar e também com muita fome,
ninguém se lembrou de apagar a luz da sala de aula. 
entretanto...

será
que as sala de
aula têm a luz 

desligada?

com a
pre�a de vir para
o intervalo devem

ter ficado
 ligadas.

INTERVAL�O!!

EM intervalo!!

TR��



e eu apago
as luzes deste

lado!

boa ideia!
eu apago as luzes
das salas deste

lado!

fizemos uma boa ação.
quando entrarmos para a sala de

aula vou dizer à profe�ora se
podemos pa�ar nas outras salas de
aula a pedir que desliguem as luzes

no intervalo!
boa ideia

Joana, a�im
todos poupamos

energia

mais uma luz
ligada, quantas será

que conseguimos
apagar...

já está.
estou cheio

de fome!

e se fo�emos
verificar se estão

ligadas pedro?

apagando a luz durante o intervalo, estamos a poupar 
energia elétrica. um dia pode parecer pouca energia, 
mas somando todas as salas de aula ao final do ano, 
estamos a poupar muito!

FIM.



une os pontos e pinta o cenário



pinta o cenário



Recorta e cola
nas páginas seguintes



Professora Justina

Lara

Francisca Gustavo

Mara

quem é a lara e a mara?



Alexandra Carlos

Anita

Helena Rodrigo

Vasco

quem é a anita e o vasco?



Pedro

Luísa Manuel

Joana

Diana Tiago

quem é a joana e o pedro?



Renata

Teresa Henrique

Bruno

Eric

Catarina

quem é a renata e o eric?



cola as lâmpadas
no sítio co�eto

DURAÇÃO DA LÂMPADA

ENERGIA DESPERDIÇADA PELA LÂMPADA

fluorescenteincandescente LED

750 horas 10.000 horas 30.000 horas

cola a
lâmpada
led aqui

cola a
lâmpada

fluorescente
aqui

cola a
lâmpada

incandescente
aqui
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TU TAMBÉM PODES
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