
 

DIA MUNDIAL DA ÁRVORE 
 

 

 

 

11º B 
 

 

 

 



 

Poema das árvores 
 
As árvores crescem sós. E a sós florescem. 
 
Começam por ser nada. Pouco a pouco 
se levantam do chão, se alteiam palmo a palmo. 
 
Crescendo deitam ramos, e os ramos outros ramos, 
e deles nascem folhas, e as folhas multiplicam-se. 
 
Depois, por entre as folhas, vão-se esboçando as flores, 
e então crescem as flores, e as flores produzem frutos, 
e os frutos dão sementes, 
e as sementes preparam novas árvores. 
 
E tudo sempre a sós, a sós consigo mesmas. 
Sem verem, sem ouvirem, sem falarem. 
Sós. 
De dia e de noite. 
Sempre sós. 
 
Os animais são outra coisa. 
Contactam-se, penetram-se, trespassam-se, 
fazem amor e ódio, e vão à vida 
como se nada fosse. 
 
As árvores, não. 
Solitárias, as árvores, 
exauram terra e sol silenciosamente. 
Não pensam, não suspiram, não se queixam. 
Estendem os braços como se implorassem; 
com o vento soltam ais como se suspirassem; 
e gemem, mas a queixa não é sua. 
 
Sós, sempre sós. 
Nas planícies, nos montes, nas florestas, 
A crescer e a florir sem consciência. 
 
Virtude vegetal viver a sós 
E entretanto dar flores. 
 

António Gedeão 
 



 

 

 

                                                             

         No dia mundial da árvore, decorrem várias ações de arborização e reflorestação em diversas 

partes do mundo e decorrem, também, manifestações com o objetivo de sensibilizar a população 

para a importância da preservação das mesmas, quer ao nível do equilíbrio ambiental e ecológico, 

quer da própria qualidade de vida dos cidadãos.  

           As árvores são essenciais para a vida na terra, pois estas são o habitat de várias espécies de 

animais; são elas que nos ajudam a respirar, pelo que nos fornecem oxigénio; alimentam-nos com 

frutas e sementes; limpam a poluição atmosférica, melhorando a qualidade do ar e a saúde 

humana; ajudam-nos a criar, ou seja, usamos a madeira e a resina que nos permitem fazer um 

pouco de tudo, desde o papel, mobílias, casas, navios, etc.. Têm a capacidade de nos transmitirem 

uma paz interior, uma tranquilidade e com isso uma alma mais leve, mais suave, mais relaxada e 

um bem-estar; embelezam o planeta com a sua diversidade, verduras e vida que nos transmitem 

uma inspiração e conforto. Por estes motivos e muitos, devemos preservar as árvores e a natureza, 

até porque não dá sequer para imaginar o Planeta Terra sem elas. 

TATIANA AGUIAR 



 

 Fonte de vida 

 

A árvore é fonte de ar 

É fonte de vida, fonte de amor 

E também de sobrevivência 

Para aqueles que têm consciência. 

 

Quando a última planta já estiver murcha, 

O último pássaro tiver morrido, 

E o último atleta tiver corrido, 

As pessoas vão ver que a felicidade não é de 

mão beijada. 

 

Quem duma árvore cuida 

Está a contribuir para uma saudável Natureza, 

Observando a paisagem 

Com tanto orgulho e sentindo a beleza 

 

Alguns jovens não prestam atenção, 

Só pensam nas redes sociais, 

No final de tudo, irá doer-lhes o coração 

Vendo que aqueles sons irritantes eram 

essenciais. 

                                                         

 

    Beatriz Araújo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A árvore, quando é cortada, observa com tristeza que o cabo do machado é de madeira. 

 

        O dia internacional da árvore (21 de março) 

tem como principal objetivo sensibilizar as 

populações para a importância da floresta na 

manutenção da vida na Terra, impelir toda a 

população a consagrar um dia do ano à plantação 

ordenada de inúmeras árvores para resolver os 

diversos malefícios, tais como com o corte das 

árvores que destroem vários habitats. 

      Neste dia ocorre em diversos países do mundo 

a prática da reflorestação, além das manifestações 

(pacíficas) que são bem importantes, pois vêm 

lembrar o quão importantes são as árvores, a 

natureza, a vida por si só. É graças a estes 

pequenos gestos que por vezes fazem a diferença, 

já que alguns não respeitam nem o seu próprio 

suporte de vida, A Natureza!!  

    Preservar não só as árvores, mas a natureza 

como um todo, porque ela é o nosso suporte, é ela 

(árvore) que nos fornece oxigénio, dá-nos 

alimentos e mesmo quando a cortamos ela acaba por nos “ajudar” com a madeira, fazendo assim 

móveis, utensílios do dia a dia, lenha para aquecer, etc.   

      É mais que nossa obrigação cultivar e fomentar uma atitude cívica de respeito pela floresta e 

pela árvore em todas as suas dimensões. Apenas assim poderá o cidadão continuar a usufruir dos 

bens, serviços e conforto que os espaços florestais proporcionam, sendo estas extremamente 

importantes para o meio ambiente e para a economia de uma região. 

 

A árvore, quando é cortada, observa com tristeza que o cabo do machado é de madeira. 

Simão Machado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Árvore 

            As árvores são o início da vida e são o habitat de vários animais que veem  todos os dias 

milhares de habitats a serem destruídos pelo Homem , sem pensar que prejudicam os animais pois 

só pensam neles próprios.                                            

    São elas que produzem o 

principal processo de 

transformação de energia na 

biosfera; a fotossíntese. A 

fotossíntese inicia a maior 

parte das cadeias alimentares 

na Terra. Sem ela, os animais 

não conseguiam sobreviver 

pois são a base da nossa 

alimentação.  Além do mais 

são as árvores que fornecem 

a energia necessária para a 

nossa vida - o oxigênio.  

     Eu vejo as árvores como 

um exemplo do nosso ciclo 

de vida. As árvores nascem, 

ganham folhas, flores e por 

vezes frutos e depois no 

outono ficam despidas e vejo 

esse processo como as nossas 

conquistas e sonhos ao longo 

da nossa vida, mas também os nossos obstáculos e os pontos negativos da nossa vida que por 

vezes nos podem fazer desistir. 

      As árvores transmitem-me paz, calma e tranquilidade. Estar num espaço verde relaxa-me e faz-

me pensar no que me deixa feliz pois já vivi várias “aventuras" com as minhas amigas e   ninguém 

entende como somos tão felizes com coisas que para as outras pessoas não interessam.  

Andreia Martins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta fotografia transmite-me um sentimento de vivacidade, desde logo pela brancura das flores, o 

branco significa paz, pureza e liberdade. Todos estes elementos são bastante prezáveis e 

valorativos na vida. A luz amarelada do sol, que ilumina as flores, é um acréscimo de beleza e 

alegria à foto. 

Pedro Freitas  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «Aprendamos a paciência porque nem todas as árvores florescem na primavera.» 

    

     Uma árvore, algo que 

nasce de uma semente tão 

pequenina e se transforma 

em algo tão grande e 

complexo. Algo que nos diz 

tanto, que complementa a 

nossa vida e ao mesmo tempo 

é um assunto tão complicado 

de falar. Se me perguntarem o 

que uma árvore, respondo 

que  tem a ver com a vida, e 

diria tudo. A verdade é que 

tudo numa árvore me lembra 

a vida.  

    E principalmente esta. Esta 

é uma árvore que eu aprecio 

particularmente. Cada vez 

que venho a este lugar, sento-

me a olhar para ela e é como se de repente me sentisse mais viva, mais alegre e saio como se 

tivesse uma nova oportunidade para viver e fazer as coisas de maneira diferente. A verdade é que, 

na minha opinião, a simplicidade de uma árvore e um por do sol fazem tão bem às pessoas. 

Devíamos aproveitar cada momento da vida e dar mais valor ao que nos rodeia.  

    É normal cair, é normal ter dias menos bons, isso não significa que vão ser todos assim. Tal como 

todos os anos, na estação que é a primavera, a maioria das folhas renasce e torna essa época mais 

bonita, nós, humanos, temos dia após dia, uma nova oportunidade de renascer e fazer melhor que 

no dia anterior. Alguns precisam de mais tempo que outros para melhorar mas,  tal como diz David 

Betancourt, «aprendamos a paciência porque nem todas as árvores florescem na primavera.».  

 

Eva Silva  

 

 



 

Árvores e água, duas coisas vulgares que sem elas não estaríamos por cá. 

Árvores estas que nos produzem o oxigénio, que delas podemos fazer o papel, podemos fazer 

qualquer objeto de que precisamos no dia a dia ou até mesmo para aquecimento. As árvores são 

um dos nossos bens preciosos,  assim como todas as outra plantas, mas é da madeira destas 

árvores que surgiram e foram evoluindo as casas, alguns dos objetos que nos permitem executar 

as tarefas diárias. 

E a água, de onde toda a vida animal surgiu, é com ela que fazemos os moinhos andar, que 

produzimos a energia hídrica e é com a água que nos alimentamos todos os dias. A água está 

também presente todos os dias pois devemos beber cerca de 1,5 a 2 litros de água por dia pois o 

nosso corpo é constituído por cerca de 60% a 70% de água. 

Para além dos benefícios dos usos que estes dois bens têm, ainda fazem paisagens magnificas e 

únicas assim como  as fisgas de Ermelo  e as florestas como a Amazónia,  que é das maiores 

florestas do mundo. 

José Carlos 

 

 

 

 

 

 

 



Árvore como fonte de vida 

 

Esta árvore representa uma fonte de 

vida, pois conseguimos ver que ela está 

a florir, numa certa altura do ano, na 

primavera,  para dar o fruto que serve 

de alimento para muitas pessoas e 

vários animais.   

A árvore não serve só para dar fruto, 

mas sim para alegrar o ambiente de um 

jardim/quintal. Uma casa que não 

tenha árvores ou flores é uma casa 

muito triste, simples, sem vida. As  

árvores servem para decorar um pouco 

mais o espaço e para nos dar alimento 

e servir de refugiu ou abrigo de muitos 

animais, como por exemplo, os 

pássaros que fazem lá os seus ninhos. 

As árvores é que libertam o oxigénio de 

que precisamos para respirar. O 

Homem necessita muito das árvores 

como também o planeta, porque um 

sítio sem árvores, é um sítio sem 

qualquer tipo de vida e o ar que rodeia 

esse ambiente será sempre 

poluído, nunca será um ar 

puro que nos dê vontade de 

respirar. 

São as árvores, quando 

está calor, que nos dão 

sombra, são as árvores que 

ajudam na fertilização do 

solo,  são as árvores que 

nos trazem boas energias, 

são as árvores que dão vida 

ao nosso mundo.  

 

Débora Machado  

 



Vida 

 

 
 

A árvore é uma fonte de vida 

Uma fonte de ar 

Que todos necessitamos para respirar 

Todos dela vão sempre precisar 

Aqui ou em qualquer lugar.  

 

Mariana Silva 

 

 

 

 

 

 



Árvores vivas 

     As florestas vão muito mais 

além de um conjunto de 

árvores que   vemos. As 

florestas são uma fonte de 

vida.  Por isso, são muito 

importantes para todos os 

seres vivos. São o lar de uma 

imensa variedade de espécies, 

das mais pequenas às maiores. 

As árvores fornecem-nos 

muitos alimentos e são 

responsáveis através do 

processo da fotossíntese pelo 

fornecimento do oxigénio. 

Apesar do Ser Humano 

conhecer a importância das 

florestas, continua a destruir 

milhares de habitats e uma das 

coisas mais essenciais para 

essenciais para a nossa 

existência: o oxigénio. A 

destruição das florestas 

significa a morte de várias 

espécies, problemas 

ambientais e eliminação do 

sustento de muitas pessoas. Já 

pensaram como cortar uma 

simples árvore pode ter tanto impacto? 

    O ciclo das árvores é como a nossa vida, elas dão folhas, flores, frutos e por fim no outono caem 

voltando a florescer com a vinda da primavera,  tal como a nossa vida que é feita de bons 

momentos e obstáculos que nos fazem cair,  mas nada dura para sempre e quando não 

esperarmos,  voltamos a “florescer". 

    Assim, as árvores, além de embelezar o mundo com as cores das flores e folhas que transmitem 

tranquilidade e paz muito importantes, fornecem-nos oxigénio, proteção e alimentos. Pensem 

duas vezes antes de cortarem uma árvore, não tem só um significado literal mas a destruição de 

muitos seres vivos. 

 

Beatriz Martins  

 

 



Resistência  

 

                                                                                                                          

 

    Esta árvore é uma fonte de 

vida pois permite-nos estar 

vivos. Ela purifica o ar para 

continuarmos a respirar. Dá-nos 

frutas, totalmente comestíveis e 

de que todos gostamos. 

Permite-nos descansar à sombra 

num dia de sol. Ela também é um 

ser vivo, respira, cresce, se 

alimenta e até adoece. Se não 

tiver água, acaba por morrer, 

exatamente como nós. Ela só 

não tem consciência, mas 

mesmo não tendo,  pratica o 

bem. Nós, por outro lado, 

damos-lhe a morte, cortando-a 

sem ser necessário e 

incendiando-a. 

 

Sara Moura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Azevinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As árvores são os organismos vivos mais antigos da Terra que sobreviveram até hoje. Estão 

presentes na nossa vida sob várias formas. São algo indispensável para nós. O azevinho é um tipo 

de árvore/arbusto que, tal como a vida, tem um crescimento lento e diferente de uns para os 

outros. Alguns pés não passam de arbustos, outros chegam a formar autênticas árvores mas ao 

fim do dia continua a ser uma vida e fonte de vida para outros seres vivos. Mesmo não se tornando 

uma grande árvore, continua a realizar fotossíntese e a dar alimento a animais. Em Portugal é uma 

espécie protegida por estar em vias de extinção, devido à excessiva procura para fins ornamentais. 

Isto faz dela mais rara, especial e até lucrativa, faz dela o que nós devíamos pensar da vida. Rara, 

especial e lucrativa para todos. Devíamos respeitar e agradecer a todas estas formas de vida que 

nos ajudam a continuar com a nossa, estas fontes de vida que vemos todos os dias e lhes damos 

um pensamento por hábito de as ver lá no mesmo sítio. Não precisam de nós, mas elas são a fonte 

de toda a vida que conhecemos.   

 

Sofia Pires 



Aconchego  

 

     As árvores são uma fonte de vida, são o 

aconchego de muitos animais, são a 

primavera das flores e o outono das folhas, 

dão vida a muitos alimentos para a nosso 

consumo e são responsáveis pelo nosso 

oxigénio.  

      Com o que estamos a passar devido ao 

covid,  as pessoas começam a dar mais valor 

à natureza e a tudo o que ela envolve, mas 

mesmo assim o ser humano ainda tem 

atitudes que a prejudicam. O abatimento de 

árvores pode implicar a sobrevivência de 

muitos animais e a falta de produção de 

alimentos de muitas pessoas. Cada folha que 

cai no outono é uma flor que cresce na 

primavera,  tal como na nossa caminhada 

pela vida temos vários obstáculos para 

ultrapassar para crescermos e aprendermos 

a dar valor ao que realmente é importante. 

Quando me perguntam o que para mim 

significa natureza, digo que é o sítio que me 

transmite paz, que me faz lembrar as minhas amigas e todos os momentos bons que passo com 

elas todos os dias, e a sorte que tenho de poder viver num sítio com tanto espaço verde onde 

posso estar com a minha família.  

        Árvores com flores e uma profusão de cores, cada uma com um detalhe diferente.  Cuidem 

da natureza e ajudem a proteger tudo o que nela vive e renasce, porque dependemos dela para 

sobreviver e tudo é tao lindo nela. 

 

Eduarda Selas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poema à árvore 

 

 

 

Chegou a Primavera,  

E as andorinhas a voar,  

Lá se vai mais uma era,  

Que passou como a sonhar.  

 

Ainda se sente no ar,  

O perfume desta árvore tão bela e elegante,  

Que nos faz sorrir e cantar só de olhar,  

Ela é mesmo impressionante.  

 

Esta árvore,  

é uma amiga de  muitos anos, 

Que me abriga quando está calor e me aquece quando está um frio 

desbastador. 

 

Para mim ela é a árvore da vida, 

Que me dá folhas e inspiração para escrever,  

Ela ajuda-me a viver, 

                       Dela sei que nunca irei duvidar, sempre a irei amar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilde Machado 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Daniela Leite 



Árvore: Fonte de Vida 

 

  A natureza, nesta 
época do ano, 
enche-se de vida e 
esta árvore é um 
exemplo disso 
mesmo. Ela 
representa uma 
fonte de vida porque 
está cheia de cor, 
cheia de vida e isso 
transmite-me uma 
sensação de paz, 
tranquilidade, 
alegria e felicidade. 
  Na minha 
perspetiva, a 
natureza transmite 
uma mensagem 
muito importante, 
que apesar de por 
vezes ficar sem cor, 
sem luz e sem vida, 
ela volta sempre a 
florir e encontrar a 
sua essência 
novamente. 
  Todos nós 
passamos por 
momentos menos 
bons na nossa vida e 
isso é 
completamente 
normal, mas temos 
de ser fortes e 
encarar essas fases com otimismo, positividade e rodeados de boas energias para assim voltarmos 
a ganhar vida e aproveitá-la da melhor forma. 
  Eu, pessoalmente, já me senti assim, sem vida, sem cor e sem vontade de seguir em frente, mas 
com as pessoas certas ao meu lado e com a minha força interior, consegui continuar e encontrar 
algo que já não via há algum tempo. 
  Para concluir, penso que toda a gente deveria parar um pouco e tirar um pouco do seu tempo 
para olhar em volta e observar o que a rodeia e perceber as coisas incríveis que existem e que 
estamos a perder por não lhes dar o devido valor. 

 

Daniela Magalhães  



Uma máquina chamada árvore (e os 

seus outros nomes científicos) 

 

        A árvore é, nada mais nada menos,  

do que uma belíssima máquina que 

trabalha para o benefício da 

humanidade, dos animais e das 

plantas.  A maioria das formas de vida 

da Terra precisa de oxigénio (e os 

peixes? Esses marotos).  Nós, 

humanos, não obtemos oxigénio de 

máquinas industriais.  Nós 

conseguimos obtê-lo coisas/seres 

vivos (árvores) que são autênticas 

máquinas.  As árvores depuram o 

oxigénio de que necessitamos tirar do 

ar.  Enquanto as máquinas industriais 

poluem o ar, as árvores purificam-

no.  Ao contrário, elas limpam-no, ou 

transformam-no.  As máquinas 

industriais são barulhentas, mas as 

"máquinas" naturais (árvore) não fazem barulho nenhum.  Pelo contrário, elas até filtram o 

barulho. Não precisam de carvão, óleo, gás ou eletricidade para funcionarem.  A sua "energia" vem 

da água, da luz do sol e do dióxido de carbono Quando uma árvore morre, ela ajuda novas 

plantas.  A combinação de água, insetos e restantes micro-organismos no solo causam uma 

decomposição da árvore.  Por isso, quando uma árvore morre, ela dá os nutrientes ao solo para 

que outras árvores os usem como a sua energia.  Assim, a árvore não morre de verdade.  Ela recicla 

a sua substância para o benefício de toda a vida animal e vegetal.  E é por isso que a árvore é um 

dos símbolos da vida neste planeta. 

 

                                                      Inês Lopes 


