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       Olá amiguinhos, nesta segunda edição da minha revistinha vamos apresentar uma turminha muito legal, 
que através de brincadeiras, abordará um assunto  tão importante:  A preservação da natureza.
       Vamos brincar juntos para entender a importância da preservação do meio ambiente para ter um planeta 
sustentável abordando temas como, economia de água e energia, preservação da fauna e da flora, 
reciclagem de lixo e controle de poluição . 
       O nosso trabalho é conscientizar sobre os graves problemas que ocorrerem quando a natureza não é 
respeitada e bem cuidada. 
       A floresta amazônica tão importante para a sobrevivência de todos, está sendo desmatada e explorada 
por pessoas que estão visando somente o seu próprio bem estar.
       Muitas árvores queimadas e derrubadas ilegalmente  por dia muitas vezes são deixadas para trás, pois 
não têm como serem  transportadas. O mais grave é que até a água poderá faltar, caso a humanidade não 
utilize-a com consciência sustentável.
       Os animais silvestres também sofrem, pois algumas espécies já estão em extinção devido ao comércio 
clandestino e a destruição ao seu habitat natural.
       Vamos trabalhar nesta edição com o objetivo de mostrar que desta maneira o ser humano está 
prejudicando a todos os animais  e principalmente a sua própria espécie, colocando em risco o futuro de 
todos. 
       Cabe à nós crianças, que somos o futuro da humanidade, lutarmos em conjunto para conscientizar a 
todos sobre a importância da preservação da natureza por um planeta sustentável não compremetendo a 
existência das novas gerações e garantindo assim um amanhã feliz, saudável  e melhor para todos.
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