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Quantas árvores tem a nossa escola?
A nossa escola tem 20 árvores.

Serão todas iguais?
Não. As folhas das árvores são diferentes umas das outras. Umas

folhas são planas e lisas, outras rugosas. Existem também umas

que parecem agulhas afinadas. Há folhas que nascem em grupos de

2 ou 3 e outras que não. E ainda outras que parecem ter pequenas

dentadas nas pontas.

E serão todas elas árvores de fruto?
Não. Temos na nossa escola também árvores ornamentais.

Como se chamam?
Temos uma amoreira, uma anoneira, uma netarineira, uma cerejeira,

um pessegueiro, duas abacateiras, duas macieiras, uma oliveira, uma

pereira, uma figueira, um limoeiro, uma tangerineira, uma palmeira,

dois cedros, uma ficus. e dois metrocideros.

CURIOSIDADE

Sabiam que existem mais de 60 mil espécies de árvores 

no Mundo?





Uma simples embalagem de cola de baton 
utilizada no Traquinauta, corresponde a 5 gr 
de plástico, que irá para o lixo. Por mês
consumimos pelo menos 50 tudos de cola 
baton, o que corresponde a 250 gr de 
plástico por mês, ou seja, 3 Kg por ano.. 

Como decidimos diminuir este consumo
excessivo de plástico?

Decidimos substituir as colas de baton por 
embalagens reutilizáveis de cola branca e 
passar a adquirir essa cola em garrafões de 
5 Litros.

Essa alteração já foi feita nas salas do Jii2 
e Ji3 e iremos avançar com a sala de Ji1, em
setembro deste ano..



Comedouros
ecológicos para 

passarinhos



Essa 

Comedouros ecológicos para passarinhos

Este desafio tinha como objetivo principal dar a conhecer e promover a ação
pela proteção da biodiversidade que rodeia o espaço escolar, dando particular
enfoque à diversidade de aves.

1. Reuniram-se laranjas e limões e separámos a fruta da casca, aproveitando
a laranja para o almoço das crianças e o limão para temperar a comida;

2. Apresentámos as cascas das frutas às crianças e disponibilizámos taças com
cereais, aveia, fruta e sementes de girassol e chia;

3. Cada criança escolheu os ingredientes que queria colocar no seu comedouro
e o adulto apoiou cada processo;

4. No final, os adultos fizeram 4 furos em cada casca de fruta e prenderam o
cordel;

5. As crianças escolheram as árvores nas quais queriam colocar o seu
comedouro e, com o apoio do adulto, penduraram-nos.



Vamos aguardar a

visita das aves vizinhas 

do Traquinauta e

desejar-lhes um

BOM APETITE! 

E nós......vamos observar 

sem fazer barulho!

Xiuuu!!!!!!!!!!



Essa 



Essa 

A Brigada Verde Traquinauta está de parabéns.  Recebemos a nossa primeira 
bandeira Eco-Escolas.



Com esta situação pandémica, o consumo de 

água disparou, não só porque parte do 

país continua fechada em casa, mas também

porque lavar as mãos é o primeiro e 

talvez o mais importante passo para 

evitar ficar infetado. A este acto se 

associa, muitas vezes, uma limpeza mais

generalizada, seja do corpo seja das casas, 

edifícios e de tudo e mais alguma coisa.  

Essa higienização é de extrema 

importância, mas não podemos deixar de 

estar conscientes que a água continua a 

ser um recurso natural finito e como tal, 

deixamos aqui algumas notas no sentido

de  uma vez mais

PARAR e REFLETIR.

https://www.publico.pt/2020/03/22/sociedade/noticia/novo-coronavirus-factos-respostas-previsoes-ii-1908922


Essa 

Sabia que…

Um duche de 15 minutos, com a torneira aberta, consome cerca de 180 litros.

Se fechar a torneira enquanto se ensaboa e diminuir o tempo do duche para 5 minutos,

reduzirá o consumo para 60 litros. Um chuveiro com sistema redutor de caudal pode

economizar 80%.

Ao lavar as mãos ou os dentes com a torneira aberta, pode gastar cerca de 14 litros de

água. Se usar um copo, pode diminuir para apenas 1 litro.

Ao manter a torneira aberta enquanto faz a barba, pode gastar até 40 litros de água. Se

colocar uma tampa no lavatório, gastará apenas 2 litros.

Ao lavar o carro com mangueira pode gastar cerca de 500 litros de água. Se lavar com balde

e esponja, reduzirá o gasto para 50 litros.

Em cada descarga de autoclismo gasta cerca de 15 litros de água. Se colocar uma garrafa

de 1,5 litros dentro do depósito da água, pode diminuir para 8,5 litros por descarga.

Uma torneira a pingar de 5 em 5 segundos, durante 24 horas, pode gastar 30 litros de água por

dia, o que corresponde a mais de 10.000 litros de água por ano. Se não tiver fugas, reduz

para 0 litros.



As cozinhas de lama 



A criança que 
convive com o 

meio natural e 

desenvolve 

afinidade em 

relação à
natureza aprecia 

e zela pelo mundo 

à sua volta 

porque o respeita 

e o reconhece 

como seu ambiente 

de pertencimento.

(The Journal of 

Developmental 

Processes, 2009)

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.465.963&rep=rep1&type=pdf













