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A maioria das pessoas não presta atenção em pedras. Parece até que as pedras não têm 

importância. Mas existem pessoas que gostam, procuram, colecionam e estudam as 

pedras. Dá para usar pedras para: brincar, fazer jóias, artesanato, calçadas e muitas 

outras coisas que ninguém imagina. Pedra é uma palavra que usamos para falar de 

minerais, rochas ou gemas. Por que será que as pedras são tão importantes? Quando 

conhecemos melhor as pedras, elas ganham vida e passam a fazer parte da história de 

nosso planeta e da nossa própria história. Quase tudo ao nosso redor tem origem 

mineral: o chão de casa, muitas vezes, é revestido de pedra; o cimento das paredes é 

feito de rochas; o vidro é feito com areia, que é composta por minerais. Pedra por pedra 

explica por que as pedras são tão importantes e responde, de forma clara, simples e 

bem-humorada, a algumas perguntas que fazem parte do universo das crianças: O que é 

mineral? O que é rocha? O que são gemas? O sal é um mineral? Este livro é uma boa 

oportunidade para aprender a observar as pedras e até colecionar pedra por 

pedra. Atividade extra: Os minerais na nossa casa.  

 

Clique aqui para brincar na casinha e descubra os minerais presentes no nosso 

dia-a dia. É necessário ter o Flash player instalado. Série Decifrando.a.terra.brEste é 

o sétimo livro da linha editorial infanto-juvenil da Oficina de Textos, que conta histórias 

sobre nosso planeta. Afinal, é natural que a criança queira e deva saber mais sobre as 

pedrinhas que coleciona, sobre os dinossauros que instigam sua imaginação e já 

dominaram a Terra, do porquê o vulcão explodir, sobre os gigantes mamíferos que já 

viveram aqui, como é o centro da Terra, como se forma o solo e mais mil fenômenos 

que a cercam. 
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