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PEDDY PAPER
Condições Meteorológicas
Este Peddy Paper vai procurar despertar em ti uma nova sensibilidade para as
questões ambientais através de propostas bem divertidas, portanto nunca te
esqueças que o clima e o meio ambiente são muito importantes para o nosso
dia a dia e para o nosso bem estar… cuida dele, Sempre!!!
Dentro deste espírito, segue todas as instruções dadas e realiza, o melhor
possível todas as propostas, procura fazer com alguma rapidez, mas com
muita atenção.

Hora de início:__________
1. Se estamos a refletir sobre Ambiente, pensem no nome para este vosso
grupo, com bastante originalidade emocional…
Nome do grupo - ________________________
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2. Para já deves começar por analisar bem o lugar onde vais realizar este
desafio, começa por verificar se existe lixo no chão, se acontecer coloca-o
nos respetivos contentores.
Para além disso assinala:
_ Quantos caixotes do lixo existem por perto? ____________
_ Quantos contentores de reciclagem existem por perto?_________

3. Pois bem, agora falta analisar o estado do tempo. Descreve as condições
meteorológicas que tens:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. Estás a sair-te muito bem… agora deves observar com muita atenção,
para além do lixo, que outros fatores prejudicam o clima e o ambiente?
Enumera todos os que encontrares, dá uma volta ao espaço para
observares com toda a atenção.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Bem, estás a precisar de descansar um pouco, enquanto te sentas e
descansas, escrevo um belo poema em homenagem à Natureza, ou ao
Sol…
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Pronto para um novo desafio? Sabias que as árvores refrescam, oferecem
oxigénio e mantêm o clima mais agradável? Quantas árvores estão à tua
volta? Toca a contá-las, uma a uma…
Número de árvores:________________________________________________

7. Muito bem… agora deves criar um símbolo que demonstre o quanto
preservar o meio ambiente é importante e o quanto o devemos
proteger… Faz esse símbolo com materiais que encontres na Natureza.

Educar(Com)Vida

4

8. Por vezes está sol, outras vezes chove muito…. Tudo isso é importante
para a vida na Terra. A melhor forma de percebermos essa importância
é através do Ciclo da Água.
Completa o quadro para perceberes melhor este Ciclo:

9. Estás a fazer o trabalho de forma excelente… agora segue para o
próximo desafio, sem tempo a perder: sabes o quanto os trevos dão
sorte? Pois é, principalmente de forem de 4 follhas… tenta encontrar
um trevo… sem for de 4 folhas terás muitos mais pontos.
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10.

Estás no meio da Natureza, é um privilégio poderes aproveitar o

bom tempo e o ar puro que aqui tens… vai dar mais um bom passeio e
regista 6nomes de animais e 6 nomes de plantas que encontraste ao
longo desse passeio. Atenção, se precisares de ajuda para identificar
nomes, deves pedir às pessoas que passam por ti, não podes pesquisar na
internet…
6 animais

11.

6 plantas

Agora completa a imagem seguinte, com as palavras em falta,

assim irás lembrar como podem ser constituídas as plantas:
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12.

Agora olha com muita atenção a tudo aquilo que te rodeia… o que

te parece mais belo de observar? Desenha…
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13.

Estás quase a chegar ao final deste desafio. Mas não o podes

acabar sem voltar a olhar para o céu… existem nuvens? O que elas te
fazem lembrar, animais, pessoas???
_____________________________________________________________________________
14.

E para finalizar, com base nos teus conhecimentos de estudante,

explica lá porque acontece o fenómeno tão belo, chamado de Arco-Íris?
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Bom trabalho, acabaste o desafio…..
Hora de chegada: ________________________
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