




Olá! Eu sou o Éolo e

vou estar aqui contigo

para te falar sobre as

diferentes fontes de

energia que existem

no nosso planeta.



Sabem o
que é?

É tudo aquilo que 

produz uma ação.

De onde vem então a tua energia?

ENERGIA



Daquilo que comes para 

teres energia e força.



Agora vamos 

pensar, o que é 

que alimenta o 

frigorífico lá de 

casa? E as luzes? 

E os carros?



São fontes de energia 

que acabam.

Petróleo

Gás Natural

Carvão

São as energias 

sujas porque  

poluem o meio 

ambiente , 

fazem mal às 

pessoas e 

destroem os 

seres vivos.



• É um óleo mineral de cor 

escura, que está entre as 

rochas e é usado na forma 

de combustível, 

prejudicando o meio 

ambiente.

O Petróleo é 

aquilo que se 

usa para 

produzir, o que 

faz os carros 

andarem. 



Se 

continuarmos a 

usar o gás 

natural para 

casa, para 

conduzir, para 

as lojas , ele 

acaba daqui a 

60  anos . 

•O gás natural, encontra-se

debaixo da terra. É um gás que

polui menos do que o petróleo e o

carvão mineral, mas a sua queima

também contribui para o efeito

estufa.



• É um mineral que está no

interior da terra e é utilizado

na produção de eletricidade.

O Carvão também 

faz com que o 

efeito de estufa 

aumente e 

prejudique o meio 

ambiente. 



Agora que já 

falamos das 

Energias não 

renováveis, 

conheces outras 

que nunca se  

acabam?





São fontes de energia 

que não acabam.

Solar

Hídrica

Eólica 

Geotérmica



BENEFICIOS DO 

Alimenta 

as Plantas 

e dá-lhes 

energia.

Aquece-te 

do frio.

Aquece 

alguns 

alimentos.

Seca a 

roupa.



• É a energia que vem do 
Sol e é convertida em 
eletricidade ou em calor.

• Podemos Iluminar-nos, 
aquecer-nos e até tomar 
banho com ela. 

Não polui o 

meio ambiente 

e não faz 

barulho.



BENEFICIOS DA

Tem força 

para 

empurrar um 

barco.

Não 

consegues 

viver sem 

água.

Está

presente em

diferentes

estados.

As barragens 

produzem 

energia 

elétrica 

limpa.



•É a energia da água dos

rios, das marés e das

ondas..



BENEFICIOS DO

Tem força 

para abanar 

árvores.

As pás dos 

moinhos 

mexem-se 

com o vento.

É ele que faz 

abanar as 

bandeiras.

Movem as  

prancha de 

surf.



•É a energia dos ventos que pode ser

convertida em eletricidade através de

turbinas eólicas ou aerogeradores;



• O vento é poderoso. Tem força e por

isso deve ser aproveitado para produzir

energia e não polui o ambiente.



• É energia da terra que pode

ser convertida em calor para

aquecimento do ambiente ou

da água.



Adeus amigos, 

não se 

esqueçam de 

tomar conta 

do ambiente!




