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PROPOSTA DE ATIVIDADES
Queridos Alunos
Mesmo à distância vamos continuar o nosso trabalho de sensibilização e proteção do
meio ambiente. Continuem a mostrarem-se amigos do nosso Planeta, sempre numa
atitude preventiva e proativa.
Sugiro:
1 - Aprendizagem da canção “Proteger a Natureza”;
https://www.youtube.com/watch?v=ktZG7g3Nu_4

2 - Visionamento da história “A Maior Flor do Mundo” de José Saramego.
https://www.youtube.com/watch?v=YUJ7cDSuS1U
2.1. Exploração da mesma com recurso a jogos de dramatização, pergunta/resposta,
representação gráfica (desenho).

3 - Construção de uma pequena horta de plantas aromáticas da seguinte forma:
Materiais:
- Vasos, garrafas, garrafões de plástico ou latas;
- Pá e ancinho;
- Regador;
- Pequenas pedras;
- Cartão fino;
- Terra e composto;
- Plantas aromáticas ou as suas sementes, ex. salsa, coentros, poejos, manjericão,
tomilho, salva, alecrim;
- Água;
- Recipiente para conter a água da rega.

Procedimentos:
- Certificar que o recipiente onde se irá proceder à plantação tem forma de drenar o
excesso de água da rega. Caso isso não se verifique fazer um pequeno buraco na parte
inferior do recipiente;
- Colocar no fundo do recipiente pequenas pedras e por cima delas um pequeno
retalho de papelão fino;
- Colocar a terra certificando-se que está solta e não comprimida;
- Abrir buracos e colocar as pequenas plantas ou sementes;
- Tapar as raízes das plantas ou as sementes;
- Regar com um pouco de água;
- Colocar num recipiente para conter a água da rega.
3.1. Vamos cuidar dessa horta e observar com muita atenção as transformações que
vão surgindo podendo registá-las numa grelha, como o exemplo que deixo de seguida.
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3.2. É importante fazer a placa identificadora de cada sementeira. Num pequeno
cartão desenham ou recortam de uma revista o panfleto publicitário as plantas da
horta. Em seguida, copiam o nome da planta aromática para a placa e colam-na num
pauzinho ou palito e espetam na terra no espaço onde se encontra essa planta.

4 – Saudação ao Sol;
https://www.youtube.com/watch?v=5FsImnQyAnk
Outro hábito que não podemos perder é a nossa saudação ao sol, para ajudar deixo
este link.
Divirtam-se e partilhem comigo o vosso trabalho através do email acima indicado.

Luísa Dierickx

