
5 – Anos            CARTA DA TERRA 

A Carta da Terra é uma declaração de princípios 
éticos fundamentais para a construção, no século 
XXI, de uma sociedade global justa, sustentável e 
pacífica.  

Existe uma versão especial da Carta da Terra para 
as crianças, elaborada com a intenção de fazer 
germinar a ideia de que um outro mundo é possível 
e acreditando que as crianças continuam sendo a 
esperança de um mundo melhor. 

 Nas nossas salas vimos e escutámos os princípios  deste documento. Conversámos muito 
e partilhámos ideias, já sabemos que: ”Juntos com todos os povos da Terra nós formamos 
uma grande família. Somos parte de um grande universo, o nosso planeta que é cheio de 
vida, com muitas plantas, animais e pessoas.” 

 

Devemos cuidar com muito carinho do nosso querido planeta terra, pois é o lugar que 
temos para viver. Juntos, formamos uma única comunidade de vida, onde dependemos uns 
dos outros para garantir nossa sobrevivência no planeta. 



Para melhor compreendermos o que existe no Planeta , organizámos um mapa concetual da 
terra, onde escrevemos e representámos através de desenho, os 4 elementos da natureza e 
respetivos  seres vivos, eis o resultado: 

 

Assim, aprendemos que no planeta vivem: plantas, animais e pessoas. Todos nós temos um 
lugar na terra e todos necessitamos uns dos outros. Devemos cuidar da terra, da água, do 
ar, do solo e de todos os seres vivos, porque a terra é o lugar que partilhamos.    

Vamos ensinar ao mundo os princípios da Carta da Terra. Queremos cuidar do 
Planeta, viver num mundo justo, sem guerra, onde todos se respeitem e tenham os 
mesmos direitos.  

 

 

 

 

 

 

 

Para terminar aqui fica uma adivinha, será que vão acertar? 

EU NÃO SOU MESMOS REDONDA; NOS POLOS SOU ACHATADA. 

NÃO CONSIGO ESTAR PARADA; É O SOL QUE ME AQUECE, 

POR SER TÃO HOSPITALEIRA, ABRIGO A HUMANIDADE INTEIRA. 



Nas nossas salas (5 Anos) ouvimos a 
história “Que há por baixo da cama?”, e 
soubemos que quase no centro da terra há 
magma, que são rochas liquidas (fundidas) e 
muito quentes. 

Em determinados locais do planeta estes 
líquidos escapam para a superfície da terra, 
criando assim os vulcões.  

Surgiu assim a questão: O que é um vulcão? 
Ao que surgiram várias respostas:  Foto livro 

 

“O vulcão entra em erupção e o que saí fica em pedra” - Francisco de sousa“Quando não 
estão juntos a lava salta e vai para fora” – Pedro “É uma pedra” – Filipe Condêz “As pedras 
derretem” – Martim “A lava saí as pedras ficam moles” – Pedro 

Depois de uma grande troca de opiniões sobre este assunto, foi-nos proposta uma 
experiência que nos deixou muito entusiasmados e curiosos: 

Será que conseguimos fazer um vulcão entrar em erupção na sala? Não hesitámos em dar 
continuidade à nossa tarefa. 

Precisámos de : Uma estrutura elaborada com materiais de desperdício, simulando o 

formato de um vulcão, vinagre, corante alimentar vermelho e  bicarbonato de sódio. 

 

 

Dentro do vulcão colocamos o vinagre, algumas gotas do corante vermelho e por fim o 
bicarbonato de sódio.  



Observámos: O vulcão entrou em erupção. Quando juntámos o bicarbonato de sódio ao 
vinagre libertou-se um gás que saiu de dentro do vulcão arrastando consigo o vinagre, como 
numa erupção.   

 

Desta forma compreendemos que: O vulcão é criado quando o magma escapa para a 
superficie terrestre, arrastando consigo a lava, terra e gases, formando assim uma 
montanha.  

 

Quando o vulcão entra em erupção, dele 
sai um material derretido de cor vermelha – 
a lava. Quando seca a lava fica em pedra . 

 

 No centro da terra existem placas tectónicas, por vezes, separam-se e movimentam-se, 
deixando assim o magma escapar do interior para a superfície da terra através da chaminé 
do vulcão, libertando lava, gases, cinzas e muito calor.  

  


