
PLANTE SUA SEMENTINHA!  

        
Vamos aprender a plantar!!

1. - Prepare uma mistura de substrato (terra).
2. - Coloque a mistura de solo na garrafa pet, verificando se a terra está fofa.
3. - Espalhe algumas sementes por cima e cubra com uma fina camada da mistura. 
Guarde as sementes restantes no próprio envelope, bem fechado.
4. - Deixar a garrafa em local onde pegue sol (próximo à janela).
5. - Aguar sem exagerar: se colocar pouca água a plantinha pode ficar com sede; se 
colocar  muita,  ela  pode  se  afogar!
- O melhor horário para colocar água é no fim da tarde, quando a planta já tomou sol e 
deve estar com sede. 
6.

7. Pronto, sua planta está pronta para ser admirada por todos os que forem visitar 
sua casa!

8. Podes plantar flores e outras plantinhas nas garrafas pet́ s para decorar sua casa.

Meio ambiente
“É  tudo  aquilo  o  que  tem  a  ver  com  a  vida,  sua  manutenção  e  

reprodução,  O que inclui:  os  elementos físicos (a terra,  o ar,  a  água),  o 
clima, os  elementos vivos (as plantas, os animais, os homens),  elementos 
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culturais (os hábitos, os costumes, o saber, a história de cada grupo, de  
cada comunidade) e a maneira como estes elementos são tratados pela  
sociedade.  Ou seja,  como  as  atividades  humanas  interferem com estes  
elementos.  Compõem  também  o  meio  ambiente  todas  as  coisas  que  
influenciam   e são influenciadas por ele, inclusive as relações culturais e 
sociais  entre  as  pessoas.  Assim  entendido,  o  meio  ambiente  não  diz  
respeito  apenas ao meio natural,  mas também às vilas,  cidades,  todo o  
ambiente construído pelo homem”.

O Meio Ambiente é indispensável para a existência dos seres vivos!

DICAS PARA PRESERVAR O NOSSO PLANETA!

1. Não derrube as árvores. Pois elas realizam a limpeza do nosso ar, além de 
fornecer abrigo e alimento para os animais.

2. Preserve florestas. Elas são as cidades da maioria dos animais.

3. Respeite os períodos de proibição da pesca, é o período em que nascem 
os peixinhos.

4. Separe o lixo em casa, o lixo orgânico pode ser misturado a terra, e servir 
de nutrientes para as plantas.

5. Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima, pois quando 



vem a chuva, o mesmo lixo pode entupir esgotos e gerar enchentes.

6. Reduza o consumo, especialmente do que não puder ser reaproveitando ou 
reciclado.

7. Proteja  e  respeite  os  animais,  pois  eles  possuem  um  papel  muito 
importante no ciclo e no bom funcionamento do meio ambiente.

8. Evite sempre que possível o uso do carro, os ônibus conseguem transportar 
muitas pessoas, reduzindo muito a poluição e contribuindo para a melhora 
no trânsito.

9. Não jogue óleo de cozinha na pia da cozinha, 1 litro de óleo pode poluir 
mais de 1 milhão de litros de água.

10. Não desperdice água. Esse é um dos recursos mais importantes e frágeis 
do planeta: feche torneiras, conserte vazamentos, não use mangueiras para 
lavar  calçadas,  aproveite  água  de  chuva.  Mais  de  1/6  da  população 
mundial,  ou seja mais de 1 Bilhão de pessoas não tem acesso a água 
potável.

11. Não desperdice energia elétrica: desligue aparelhos, tire-os da tomada pois 
desligar apenas com o controle, o aparelho segue consumindo de 15% a 
25% de luz, verifique sobrecargas, apague as luzes.

12. Evite jogar materiais não degradáveis (plásticos ou outros) no ambiente, 
eles levam muitos anos para desaparecer.

13. Preserve as matas ao redor dos rios,  elas os protegem dos agrotóxicos 
utilizados pelos produtores nas lavouras.




