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A NATUREZA EM NÓS 
 

 

 

 

 

Certeza 

 

Sereno, o parque espera 

Mostra os braços cortados, 

E sonha a Primavera 

Com seus olhos gelados. 

 

É um mundo que há-de vir 

Naquela fé dormente; 

Um sonho que há-de abrir 

Em ninhos e sementes. 

 

Basta que um novo Sol 

Desça do velho céu, 

E diga ao rouxinol 

Que a vida não morreu. 

 

Miguel Torga 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

NARUREZA 
 
 
 

 
 
   Natureza refere-se aos 
fenómenos do mundo físico que 
não sejam objetos artificiais 
criados pelo homem.  Natureza 
é todo o tipo de seres vivos, 
plantas e animais. 
  Infelizmente,  nos tempos de 
hoje, e cada vez mais, a 
natureza está a ser modificada, 
com a exploração de riquezas 
naturais, com os as queimadas, 
as caçadas que extinguem os 
animais. Para preservamos a 
natureza,  podemos tomar 
várias medidas como separar o 
lixo, reaproveitar a água da 
máquina de lavar e com essa 
água,  por exemplo,  podemos 
regar as plantas,  estes são 
algum exemplos de muitos. A 
natureza é uma fonte de vida 
para todos nós e,  se todos 
fizermos uma pequena parte,  
vai fazer a diferença.   Com 
certeza,  teremos um mundo 
bem melhor. 

Maria Inês oliveira 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodrigo Veloso 

 

 

 

Março já vai no 

fim. 

Sinto os 

perfumes e a cor 

São os sons da 

primavera  

São os campos já 

com flor 

Dão-nos a fresca 

sombra 

Muitos frutos 

para provar 

E o mais 

importante 

Ar puro para 

respirar 

A árvore merece 

A nossa estima 

sincera 

Dá frutos doces 

no outono 

E flores na 

primavera 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Silva 

 

 

 

 



 

FRUTOS E FLORES 

      Esta arvore está cheia de flores pois na primavera vai dar frutos, o fruto desta arvore é a 

ameixa. 

          Todos os anos, a ameixoeira dá fruto, uns anos dá mais, outros anos dá menos, mas 

está cheia de flores e cada 

uma daquelas flores vai dar 

um fruto pelo menos. Eu não 

gosto muito desse fruto mas 

os meus familiares gostam, 

por isso é que temos essa 

árvore no quintal.  

    Esta arvore costuma dar 

muito fruto pois tem sempre 

muitas flores no inverno. 

Depois, na primavera, 

transformam-se em fruto. 

Eu gosto da cor das flores, 

pois são brancas e branco é 

uma das minhas cores 

favoritas. 

Esta árvore, quando está 

cheia de flores,  dá um ar 

diferente ao quintal,  parece 

que ele fica mais bonito e 

mais colorido.  

 

Simão Peixoto 

 

 



 

 

ÁRVORES 

A felicidade é uma coisa boa 

E tão delicada também. 
Tem flores e amores  
De todas as cores, 
Tem ninhos de passarinhos … 
Tudo de bom ela tem… 
E é por ela ser assim tão delicada 
Que eu trato dela sempre muito bem! 

Inês Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      ÁRVORE, UMA FONTE DE VIDA 

 

 Esta árvore é 
uma fonte de 
vida, em 
primeiro lugar 
porque é um ser 
vivo, produz 
oxigénio de que 

necessitamos 
para podermos 
sobreviver e 

também 
permite a 
renovação do ar 
que respiramos.  

      Em segundo 
lugar,  porque 
pode servir de 
abrigo para aves 
e outros 
animais, como 
por exemplo o 
Passer, mais 
conhecido como 
pardal. 

      Por outro 
lado, esta árvore 
proporciona a 
polinização, ou 
seja, as abelhas 
podem recolher 
o pólen das 

flores desta árvore o que lhes permite a produção do seu alimento e este processo garante 
a reprodução das plantas, o qual permite a produção de frutos e sementes que servem de 
alimento para nós,  humanos,  e para outros animais. Para além disso,  ela pode evitar a 
erosão do solo, diminuindo o impacto da água das chuvas. 

Além disso,  esta árvore enriquece a paisagem tornando-a mas bonita e se 
precisarmos  pode servir de fonte de calor e de luz. 

Carolina Martins 

 

 



      Árvore,  fonte de vida!   

 As árvores melhoram a nossa qualidade de vida de várias formas como,  por exemplo, 
dando-nos fruta para comer, originando o papel e o calor para nos aquecermos.  Também 
nos ajudam imenso, pois as árvores transformam o dióxido de carbono em oxigénio.  

Maria Martins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



As Árvores 

 
As árvores são um bem essencial para o planeta, pois desenvolvem vários tipos de 

finalidades diferentes como a purificação do ar, o equilíbrio climático, entre muitos outros. 
No entanto o ser humano também aproveita inúmeros recursos que são utilizados no seu 
dia a dia como a madeira, o carvão, os frutos, as flores, o papel a cortiça e assim por diante. 
A árvore não só nos fornece estes recursos todos como também nos ajuda a passar o tempo 
ao dar no papel para livros, madeira para fazer instrumentos musicais, assim como um lápis 
para desenharmos e escrevermos. Além disso, fornece-nos o bem mais essencial - o 
oxigénio.  

Contudo o ser humano excede na utilização desses recursos, o que provoca a 
extinção de diferentes espécies de árvores.     

 
Cristiana Pinto 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Árvore 

Esta árvore mostra ser uma fonte de vida, 

Uma fonte de inspiração 

Nela está explícita 

Uma saúde tão boa como a do coração. 

Linda e bela 

Calma e sombria,  

Tal como ela, só a Cinderela 

Feita de beleza e magia. 

Cheia de vida 

E com vontade de viver,  

Nesta árvore, até parece magia, 

A sua forma de beber 

João Freitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A minha árvore 

 

Na minha árvore, 

Eu vejo vida, 

É verde e bonita 

E não será esquecida. 

 

A minha árvore, 

Simboliza a primavera. 

Cheia de folhas e flores, 

Pintá-la num quadro,  

aí quem me dera! 

 

A minha árvore 

Não dá fruto, mas dá flor. 

Embeleza o meu jardim 

Mostrando-me o seu amor! 

 

Na minha árvore, 

Sinto a força da natureza. 

Ao olhar e  cuidado que lhe dou, 

Ela retribui-me com a sua beleza!  

 

Isabel Afonso 

 

 

 

 



 

Árvores 

 
As árvores são muito importantes para a vida na 
terra e são o maior símbolo da natureza. Elas 
favorecem sombra para o descanso, frutos para os 
animais e o homem comerem, aperfeiçoam o 
oxigénio do ar que respiramos, mantêm a 
humidade do ar, ajudam a reduzir a poluição do 
planeta, porque dissolvem o gás carbónico, 

produzem o oxigénio, fixam o solo das encostas e também nas margens dos rios…  
As árvores fazem mais bela a natureza e as florestas então,  quando chega a altura da 
primavera,  ganham lindas flores que as 
deixam ainda mais bonitas.  
Nem todos sabem o verdadeiro significado 
de uma árvore. Ela é um ser vivo como nós, 
nasce, cresce e morre, luta para sobreviver 
pois está adaptada à vida, não nos 
prejudica, o que  é o suficiente para 
respeitá-la. Ainda tem mais alguns valores, 
pois defende a terra com as suas raízes. Há 
as que fornecem os frutos valiosos para a 
alimentação, além de produtos medicinais 
ou industriais como o papel. 
Devemos respeitar as árvores, não só pelo 
que são em si, mas por serem necessárias à 
nossa própria vida. Quando alguém destrói 
uma árvore,  está a destruir uma fonte de 
vida do planeta.  
 

Liliana Peneda  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



A árvore e nós 

Eu tirei fotografia desta árvore, uma cerejeira, cujo fruto pessoalmente adoro. 
Esta 

árvore está viva e 
mais que viva, 
porque tem 
flores, neste caso 
branco. Também 
é muito alta e 
continua a 
crescer, tem 
ramos fortes 
porque recebe 
muita água das 
chuvas... 

Eu acho 
que cada ser 
humano é muito 
parecido com 
uma árvore, 
porque para 
nascermos temos 
que ter tipo uma 
semente, como  a 
árvore,  depois 
começamos a 
crescer e cada 
vez que 

crescemos 
começamos a ter 
ramos que 
podem ser um 
filho,  um 
emprego... 
 

Diogo Martins 

 


