
 

 

 

 

 

 

Com a presente oficina, os participantes terão 
a oportunidade de reconhecerem a 
importância do ar para todos os seres vivos 
através da leitura do conto “A aventura do 
Dente-de-leão”, bem como, desenvolverem a 
capacidade criativa ao concluírem a história 
apresentada, com recurso a diversos 
materiais fornecidos. 
 
Objetivos: 
 
- Entender a importância do ar como 
constituinte do planeta terra; 
- Conhecer o ar, como elemento comum a 
todos os seres vivos; 
- Compreender a dispersão das sementes, e o 
nascimento das espécies em diversos locais, 
por ação do vento; 
- Desenvolver o sentido cívico através do 
reconhecimento da importância de uma 
intervenção ambiental local na promoção da 
adoção de conhecimentos e melhores 
práticas por parte da comunidade escolar em 
relação à problemática da poluição 
atmosférica.  
- Motivar para a leitura e conto de histórias e 
estimular a criatividade e a imaginação; 
- Desenvolver a oralidade e promover o 
debate de ideias. 
 
Duração: 3 horas 
 
Público-alvo:  3 aos 10 anos 
 
Marcações: 
Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Vila do 
Conde 
Av. Marquês Sá da Bandeira nº320 
4480-916 Vila do Conde 
www.cmia-viladoconde.net 
e-mail: cmia@cm-viladoconde.pt 
Telef. 252637002 

 

A atmosfera é a camada que possibilita a existência de 
seres vivos na terra. Todas as caraterísticas da existência 
do ambiente terrestre dependem essencialmente do ar.  

Sem a atmosfera, não haveria vento, nuvens, chuva ou 
céu azul. Não existiria o fogo, pois toda combustão 
resulta da união do oxigénio com as substâncias que 
queimam. Não existiria o som, pois o que chamamos de 
som é a vibração das moléculas de ar contra o tímpano. 
Sem ar, enfim, as plantas não poderiam nascer e 
crescer! 

Além de todas as suas propriedades, a atmosfera serve 
como um escudo que protege a Terra da violência dos 
raios solares, absorvendo as radiações de ondas curtas 
mais prejudiciais. À noite, funciona como um teto de 
vidro de uma estufa gigantesca, pois conserva o calor do 
dia e impede que ele se perca no espaço. 

Todos nós deveríamos ter a noção de toda a 
constituição da atmosfera e o que ela nos oferece! A 
verdade é que sem ar, não poderíamos habitar o nosso 
planeta, e a triste realidade é que ele está a ficar cada 
vez mais poluído!  

Mas porque é que se todos sabemos disso continuamos 
a poluir a atmosfera? 

A missão é comum a todos nós! Todos nós temos o 
dever de preservar algo que não nos pertence, apenas 
estamos aqui de passagem! 

 

CONTO 
“A AVENTURA DO DENTE-DE-LEÃO” 
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