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Esta é a história da nossa visita a um dos jardins
do Colégio…

Sim… porque o nosso Colégio tem muitos jardins
que o tornam muito mais bonito e acolhedor.

Se queremos que continue a ter estes espaços
tão agradáveis temos de os respeitar…

E história da nossa visita começa assim:
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Estava uma linda manhã de sol de quarta-feira…

Saímos da sala azul e fomos para o
exterior, visitar um dos jardins…
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Este jardim tinha “novos habitantes”,
acabadinhos de plantar.

Árvores e plantas
novas!!!

E por serem novas, ainda “bebés”, precisam
de mais cuidados!!!
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A primeira planta que vimos foi o
alecrim rasteiro. É rasteiro porque
cresce juntinho ao chão. Devemos
olhar para o chão e ter cuidado
para não o calcarmos.

Não podemos dar-lhe pontapés nem
o podemos arrancar.



Vimos umas lindas
flores amarelas.

Para continuarem a
tornar os nossos
jardins mais
bonitos, não as
podemos
apanhar nem
arrancar.

Também não as
podemos calcar.
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Vimos os agapantes cujas
flores já estavam
envelhecidas.

Não podemos arrancar as
flores nem os caules
nem as folhas.

Não  lhes devemos mexer
porque são frágeis e, se
estivermos a jogar à
bola, temos de ter
cuidado para não os
calcarmos nem
acertamos.
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Isto são bolotas!
Não são para arrancar das árvores.
As bolotas caem naturalmente e aí, se estiverem no chão,

podemos brincar com elas MAS… não são para
atirar!!!!



A alfazema é bonita e cheira muito bem!!!
Não podemos cortar as flores e, tal como em

relação a outras plantas, temos de ter cuidado
para não lhe acertarmos com a bola quando
estamos a jogar!



No nosso jardim existem árvores com frutos novos: limões, tangerinas e
laranjas.

Não podemos arrancar as folhas, nem os frutos nem partir os ramos.
Estas árvores não são para mexer. Às vezes os adultos que cuidam delas

colocam remédios como por exemplo pesticidas nos quais não devemos
tocar!





Também existem
muitas
oliveiras
novas! Ainda
são muito
pequeninas
por isso
temos de ter
muito
cuidado para
não as
calcarmos.

Quando jogamos
à bola
devemos
manter
distância
bem como
ter cuidado
quando
passamos
perto delas.
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Cuidado para não calcar as plantas que
crescem juntinho ao chão!





Isto são botões de camélias. Mais tarde darão
origem a flores muito bonitas! Por isso, não
são para mexer nem para arrancar!



Cuidado!!!!
O lixo não é para deitar

para o chão!!!!
Estraga o nosso jardim!!
Devemos colocá-lo nos

caixotes do lixo!



Algumas plantas e
árvores precisam de
proteção para
poderem crescer
melhor!

Por isso têm à sua volta
uns suportes! Não os
podemos partir nem
estragar!

Se vires algum suporte
estragado, podes
chamar um adulto
responsável para que
seja arranjado.

Assim, estarás a
ajudar!!!!
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Com todos a respeitar
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