
Os Galeões dos Mares

Ar, água, vento e nuvens

- ler o céu



Na aula de Ciências da Natureza dos
Galeões dos Mares foi-lhes dada a
tarefa de fotografarem situações
onde o Ar, a Água, o Vento e as
Nuvens estivessem representados.

Com este trabalho, os alunos foram
alertados para pormenores que os
rodeiam, tal como se fossem
verdadeiros cientistas.





Aquando da selecção das fotos muitos perguntavam:

-Professora, como se formaram as nuvens que vimos nesta
foto? Parece uma tartaruga!

- Mas vocês sabem!!! Lembram-se da Sophia, a Tartaruga
Radical? Ela ensinou-vos como é a viagem da água. Sem as
nuvens não haveria chuva.

-Professora, e toda esta água que há no oceano, ela gasta-
se? – Perguntou o João.

-Não João, ela não se gasta, mas se não fizermos atenção,
brevemente estará poluída. Todos nós somos responsáveis
pela saúde do planeta Terra!

-Professora, professora! Disse o Tiago

-Diz Tiago!



-Para que serve esta ventoinha?
-Não se chama ventoinha Tiago, é um aerogerador. Como
disse antes, todos nós somos responsáveis pela saúde do
nosso planeta, e por isso mesmo já há alguns anos que o
Homem tem mostrado alguma preocupação em procurar
novas fontes de energia. Uma dessas fontes é o Vento.
Recorrem a aerogeradores que aproveitam a energia
eólica e a convertem em energia eléctrica.
-Professora! O ar é assim tão puro como no Jardim
Botânico? Perguntou Laura.
-Não Laura, não é! Basta irmos para junto de fábricas ou
para o trânsito de Lisboa e o ar está poluído, até nos custa
a respirar!
-Que podemos fazer? Perguntou a Carlota.



-Podemos começar por vir para a escola de bicicleta ou
de transportes públicos. Com estas medidas já estamos a
contribuir para a diminuição da poluição atmosférica e do
consumo de combustível.

FIM
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