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As pessoas de Timor-Leste têm uma forte relação com o meio 

ambiente natural. Por gerações, os nossos antepassados dependiam 

do meio ambiente para comida, roupa, materiais de construção e 

tudo o resto essencial para viver...

Nós vamos renovar o forte vinculo entre os timorenses e o 

meio ambiente e continuar a reconhecer que o sucesso do nosso 

desenvolvimento dependerá da saúde das nossas florestas, dos rios, 

do mar e da nossa vida animal.

(Plano Estratégico de Desenvolvimento de Timor-Leste, 2011-2030).

Povu Timor-Leste iha relasaun forte ho meiu-ambiente. Jerasaun ba 

jerasaun, ita-nia beiala sira depende ba meiu-ambiente hodi hetan 

hahán, roupa, materiál konstrusaun no buat seluk hotu ne’ebé 

esensiál ba moris... 

Ita sei hadi’a foun fali ligasaun forte ne’e entre Timor-oan sira 

no meiu-ambiente no kontinua atu rekoñese katak ita-nia 

dezenvolvimentu susesavel sei depende ba ita-nia ai-laran sira, 

mota sira, tasi no ita-nia vida-animál sira-nia saúde di’ak.

(Planu Dezenvolvimentu Estratéjiku ba Timor-Leste, 2011-2030). 
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Manuál ida ne’e ba profesór sira-hotu ne’ebé 
hanorin Estudo do Meio ba tinan [da-haat, da-limak, 
da-neen]. Manual ida ne’e iha atividade oin-oin no 
informasaun ne’ebé fó apoiu ba professor sira no 
mós ajuda professor hanorin edukasaun ambientál 
ba alunu sira no atu aumenta profesór sira-nia 
koñesimentu kona-ba meiu-ambiente. Atividade sira 
hotu iha manuál ida ne’e nia laran iha ligasaun ho 
kurríkulu nasionál no atividade sira ne’e mós oferese 
maneira di’ak no oioin atu hanorin Estudo do Meio. 

Objetivu husi livru ida ne’e mak fó ajuda ba profesór 
sira atu:

•	 Kumpre	rekízitu	kona-ba	hanorin	Estudo	do	Meio,

•	 Rekoñese	 importánsia	 hosi	 meiu-ambiente	 ida	
ne'ebé natural no saudável (di’ak), 

•	 Hatene	 no	 komprende	 di’ak	 liu	 tan	 kona-ba	
asuntu meiu-ambiente ne’ebé importante liu iha 
Timor-Leste,

•	 Dezenvolve	 abilidade	 atu	 atua	 tuir	 dalan	 ida,	
ne’ebé hadia meiu-ambiente nia kualidade no 
komunidade sira-nian.

Ema no Meiu-Ambiente iha Timor-Leste

Ita tenke hadomi ita-nia rai no haree nia didi’ak, selae 
nia labele fó hahán ba ita. Rai, fatuk, ai-hun sira no 
bee-matan mak inan–rai nia kulit no sira mak tenke 
sai protejidu no sustentadu. 

(Soares, 2001)

Timor-oan sira iha ligasaun espesiál ho rai no mundu 
naturál. Rai mak fó hahán ba ita, no nia mak fatin 
atu ema sira hela, fatin iha ne’ebé familia moris no 
rai mak beiala sira-nia rate-fatin. Rai ida ne’e mak 
uluk liu matak no fertíl (bokur) no iha rai ne’e mak 
animál fuik moris di’ak iha ai-laran tuan. Uluk, ema 
sira iha regra no forma espesiál hodi proteje meiu-
ambiente. Porezemplu, Tara Bandu mak ema timor 

Este manual é para todos os professores que ensinam 
Estudo do Meio em Timor-Leste (Este manual é para 
todos os professores que ensinam Estudo do Meio em 
Timor Leste no quarto ano). Nele podemos encontrar 
uma série de atividades e informação de apoio, que 
ajudam a ensinar educação ambiental aos alunos e a 
aperfeiçoar os conhecimentos dos professores sobre 
o meio ambiente. Todas as atividades deste manual 
estão ligadas ao currículo nacional e oferecem 
interessantes e diferentes formas de ensino de 
Estudo do Meio.

Os objetivos do livro ajudam os professores a:

•	 Cumprir os requisitos para o ensino de Estudo do 
Meio,

•	 Reconhecer a importância de um ambiente 
natural e saudável,

•	 A conhecer e compreender melhor as questões 
ambientais mais importantes em Timor-Leste,

•	 Desenvolver competências para agir de forma a 
melhorar a qualidade do meio ambiente e das 
suas comunidades.

As Pessoas e o Meio Ambiente em 
Timor-Leste

Todos nós devemos amar a nossa terra e cuidar dela 
pois, de outra forma, ela não nos dará comida. O solo, 
as rochas, as árvores e as fontes constituem a pele da 
mãe-terra e devem ser protegidos e sustentados.

(Soares, 2001)

O Povo Timorense tem uma ligação especial à terra 
e à natureza. A terra dá-nos comida, é o local onde 
as pessoas vivem, onde a família se forma e é onde 
estão sepultados os nossos antepassados.

A terra foi outrora verde e fértil e a vida selvagem 
prosperava nas florestas antigas. As pessoas tinham 
regras especiais próprias e maneiras de proteção 
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dezenvolve uluk no nia mak forma tradisionál ida 
hodi proteje no konserva flora no fauna (ai-horis no 
animál sira). 

Tempu okupasaun nian mós estraga meiu-ambiente 
no tradisaun ne’ebé hodi proteje rai. Desflorestasaun, 
erozaun, animal fuik sira menus no poluisaun mosu 
barak ona. Oras to’o ona atu ita hadia ita-nia rai no 
meiu-ambiente atu nia bele sai hanesan uluk liu 
nian. Edukasaun Ambientál mak forma ida atu hahú 
prosesu importante ida-ne’e. 

Edukasaun Ambientál Nia Rekursu
Rekursu edukasaun ambientál ida-ne’e iha 
komponente prinsipál tolu. 

1. Manuál ida ba Profesór – Livru ida ne’e inklui 
klase sira ne’ebé bazeia ba atividade, projetu 
jardinajen (iha manuál ba tinan da-5 no da-6 
de’it) no informasaun ne’ebé fó apoiu kona-ba 
meiu-ambiente nia asuntu prinsipal, iha Timor-
Leste. 

2. Ilustrasaun Sira (flipchart) – “Timor Leste nia 
Moris-fuik”, inklui ilustrasaun haat A3 ne’ebé 
hatudu moris-fuik sira oioin iha Timor-Leste 
tomak. Iha kotuk, ilustrasaun sira-ne’e iha 
pergunta atu hala’o diskusaun no atividade 
simples ne’ebé iha relasaun ho moris-fuik ne’ebé 
hatudu iha ilustrasaun ida-idak nia oin. Ita bele 
hala’o atividade hirak-ne’e hotu hamutuk ho 
Ita-nia alunu sira. Ita mós bele uza ilustrasaun 
(flipchart) sira-ne’e hodi suporta atividade sira 
seluk iha manuál ida ne’e nia laran. Atividade 
sira ne’ebé relevante hatudu oinsá no bainhira 
mak atu uza ilustrasaun sira (flipchart). 

Tema haat husi Ilustrasaun (flipchart) sira maka:

•	 Manu sira;

•	 Invertebradu sira;

•	 Vertebradu Rai-maran;

•	 Moris Tasi nian. 

3. Kartás sira – Manuál ida ne’e iha kartás haat A2, 
ne’ebé hatudu área meiu-ambiente sira oioin iha 
Timor-Leste.	Kartás	sira	ne’e	nia	tema	mak:

•	 Área urbana;

•	 Ai-laran;

•	 Área tasi-nini nian; 

•	 Área agrikula.

Kartás	 sira-ne’e	 hatudu	 meiu-ambiente	 ne’ebé	
saudavel no ema sira ne’ebé ho hahalok di’ak ba 
meiu-ambiente. 

do meio ambiente. Por exemplo, o Tara Bandu foi 
desenvolvido pelo povo Timorense e é uma forma 
tradicional de proteger e conservar a flora e a fauna.

Anos de ocupação degradaram muito o meio 
ambiente e as formas tradicionais para proteger 
a terra. A desflorestação, a erosão dos solos, o 
decréscimo de vida selvagem e a poluição ocorreram. 
É agora tempo de recuperar a terra e do ambiente 
voltar a ter a forma que tinha. A Educação Ambiental 
é uma forma de iniciar este importante processo.

Os Materiais de Educação Ambiental
Este pacote de recursos ambientais tem três 
componentes principais. 

1. O Manual do Professor – Inclui aulas baseadas 
em atividades, projetos de jardinagem (nos 
manuais do quinto e sexto ano) e informação de 
apoio sobre os principais temas ambientais em 
Timor-Leste.

2. Conjuntos de Ilustrações (flipchart) – “A Vida 
Selvagem em Timor-Leste”. Inclui quatro 
conjuntos de tamanho A3, que ilustram a 
diversidade da vida selvagem, em Timor-Leste. Os 
conjuntos têm, no verso, questões para debater e 
atividades simples que se relacionam com a vida 
selvagem apresentada em cada um deles. Todas 
as atividades apresentadas podem ser realizadas 
com os alunos. Os quatro conjuntos podem ainda 
ser usados para auxiliar algumas atividades 
incluídas neste manual. As instruções sobre 
como e quando usar cada um dos conjuntos de 
ilustrações são dadas nas atividades relevantes.

Os quatro temas dos conjuntos 
conjuntos de ilustrações (flipchart) são:

•	 Pássaros;

•	 Invertebrados;

•	 Vertebrados Terrestres;

•	 Vida Marinha.

3. Cartazes – Quatro cartazes, de tamanho A2, que 
ilustram diferentes paisagens ambientais em 
Timor-Leste. Os temas dos cartazes são:

•	 Áreas urbanas;

•	 Florestas;

•	 Áreas Costeiras;

•	 Áreas Agrícolas.

Os cartazes retratam ambientes saudáveis e pessoas 
com comportamentos ambientais apropriados. 
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Ezemplu sira ne’e inklui:

Kartás kona-ba área urbana

•	 La iha foer iha bee dalan;

•	 Eskola sira iha jardin (toos);

•	 Alunu sira hamós fo'er iha eskola;

•	 Ema tein ho fogaun efisiente.

Kartás kona-ba área agríkula

•	 Ema kuda ai-hun;

•	 Bee dalan moos;

•	 Ai-hun barak iha foho ninin 
(la iha desflorestasaun).

Kartás kona-ba área ai-laran

•	 Biodiversidade barak;

•	 Guarda florestál ida hanorin alunu sira 
kona-ba ambiente no biodiversidade.

Kartás kona-ba área tasi-ninin nian

•	 La iha fo'er iha tasi-ibun;

•	 Biodiversidade barak;

•	 Ema foti husi tasi buat ne’ebé de’it mak sira 
presiza (ema la kail ikan barak demais).

Os exemplos incluem:

No cartaz da área urbana

•	 Ausência de lixo nos canais;

•	 Hortas escolares;

•	 Alunos a limparem o lixo nas escolas;

•	 Cozinhar com fogões eficientes.

No cartaz da área agrícola

•	 Pessoas a plantarem árvores;

•	 Canais de escoamento limpos; 

•	 Árvores nas encostas 
(sem marcas de desflorestação).

No cartaz da área florestal

•	 Biodiversidade;

•	 Um guarda-florestal a ensinar os 
alunos sobre ambiente e biodiversidade.

No cartaz da área costeira

•	 Ausência de lixo nas praias;

•	 Biodiversidade costeira;

•	 Pessoas a tirarem só o que precisam do mar 
(sem sinais de sobre pesca).

1. O Manual do Professor / Manuál ba Profesór sira

3. Cartazes / Kartás sira
2. Conjuntos de Ilustrações / 

Ilustrasaun sira (flipchart)
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O que se pode fazer mais com cada um destes 
cartazes? Cada um dos cartazes pode ainda ser 
usado para ensinar algumas das atividades incluídas 
no manual. As instruções são dadas nas atividades 
relevantes. De uma maneira geral, podem, também, 
ser usados em grupos de debate. Peça aos alunos 
para verem as demonstrações de comportamentos 
adequados e de saúde ambiental nos cartazes.

Como Usar Este Manual
Este manual de professores está dividido em 
três secções-chave.

Secção 1 – Como Realizar as Atividades – 
Esta secção oferece orientações sobre como 
se usa este manual em conjunto com o 
programa curricular e o manual escolar de 
Estudo do Meio.

Secção 2 – Atividades – Fornece uma série de 
atividades de aprendizagem sobre educação 
ambiental e projetos de jardinagem (para 
o quinto e sexto ano) a realizar nas aulas 
de Estudo do Meio. Todas as atividades 
estão ligadas ao programa curricular desta 
disciplina.

Secção 3 – Informação de Apoio – fornece 
uma visão alargada da educação ambiental 
e informação acerca das principais questões 
ambientais em Timor-Leste. Esta informação 
complementa a matéria dos manuais de 
Estudo do Meio. As atividades (secção 2) 
vão, algumas vezes, remeter para o livro de 
Estudo do Meio e também para a informação 
de apoio.

Tanto o manual de Estudo do Meio, como a 
informação de apoio, irão ajudar a melhorar 
os seus conhecimentos sobre o ambiente. 
Em conjunto, eles fornecem informação suficiente 
para, de uma forma adequada, ensinar cada uma 
das atividades deste manual. Existe também um 
glossário, no final do manual, que deve utilizar sempre 
que encontrar uma palavra que não compreende. 

Os temas ambientais abordados na secção 3 são:

•	 O Meio Ambiente em Timor-Leste;

•	 Vivermos Juntos no Meio Ambiente;

•	 Biodiversidade;

•	 Biodiversidade Marinha;

•	 Agricultura Sustentável e Gestão da terra;

•	 Clima, Meteorologia e Alterações (Mudanças) 
Climáticas;

•	 Higiene Pessoal, Saneamento e Lixo.

Saida tan mak ita bele halo ho kartás ida-idak? Ita 
bele uza kartás ida-idak atu hanorin atividade balu 
iha manuál nia laran. Atividade sira ne’ebé relevante 
hatudu oinsá atu uza. Ita mós bele uza kartás sira-
ne’e iha grupu diskusaun nia laran. Ita haruka alunu 
sira buka evidénsia kona-ba hahalok di’ak no meiu-
ambiente ne’ebé saudavel iha kartás sira-ne’e. 

Oinsá Mak atu Uza Manuál ida-ne’e
Manuál ba profesór ida ne’e fahe ba seksaun-
xave tolu.

Seksaun 1 – Oinsá Atu Hala’o Atividade 
– Seksaun ida ne’e fó matadalan kona-ba 
oinsá atu uza manuál ida-ne’e hamutuk ho 
kurríkulu no ho manuál Estudo do Meio nian. 

Seksaun 2 – Atividade sira – Seksaun ida 
ne’e fó atividade aprendizajen oioin kona-ba 
edukasaun ambientál no kona-ba projetu 
jardinajen atu uza iha Ita-nia aula Estudo do 
Meio (ba tinan da-5 no da-6). Atividade sira 
hotu iha ligasaun ho kurríkulu matéria ida 
ne’e nian. 

Seksaun 3 – Informasaun ne’ebé fó tulun 
ba profesór – seksaun ida ne’e fó vizaun-
jerál kona-ba edukasaun ambientál no 
informasaun kona-ba asuntu ambientál 
importante iha Timor-Leste. Informasaun ida 
ne’e mak hanesan komplementu ba manuál 
Estudo do Meio nian. Atividade sira (seksaun 
2) dalaruma refere ba manuál Estudo do Meio 
nian no ba informasaun ne’ebé fó tulun ba 
profesór. 

Manuál Estudo do Meio hamutuk ho 
informasaun ne’ebé fó tulun ba profesór bele 
hadia Ita-nia koñesimentu kona-ba ambiente. 

Hamutuk sira fó informasaun natoon ba Ita, atu Ita bele 
hala’o atividade aprendizajen ida-idak husi manuál 
ida ne’e nian. Iha parte ikus husi manuál ida ne’e, ita 
mós bele hetan glosáriu ida ne’ebé Ita bele uza atu 
buka liafuan ne’ebé Ita la komprende nia signifikadu. 

Tema ambientál sira ne’ebé aprezenta iha 
seksaun 3 maka:

•	 Meiu-Ambiente	iha	Timor-Leste;

•	 Moris	Hamutuk	iha	Meiu-Ambiente;

•	 Biodiversidade;

•	 Biodiversidade	Tasi-nian;

•	 Agrikultura	no	Jestaun	Sustentável	Husi	Rai;

•	 Klima,	Tempu	no	Mudansa	Klimátika;	

•	 Ijiene	Pesoál,	Saneamentu	no	Fo’er.	
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Oinsá atu uza 
atividade sira?
Seksaun ida ne’e apresenta atividade aprendizajen 
ida-idak ho lian Portugés no Tetun. Hanorin atividade 
ne’e ho lian Portugés, se karik iha difikuldade bele 
uza	Tetun	hodi	ajuda	alunu	sira	nia	Komprensaun.	
Ne’e mak dalan di’ak ida ba Ita atu hadia Ita-nia 
abilidade sira iha lian Portugés. Bainhira Ita iha 
tempu, ita haree testu Tetun iha ninia koluna hodi 
nune’e Ita bele komprende no hanorin di’ak liután 
atividade sira ne’e ho lian Portugés.

Ligasaun ho Kurríkulu 
Molok atu Ita hili atividade ida, Ita haree nia ligasaun 
ho kurríkulu iha atividade nia pájina leten, hodi 
hatene bainhira mak tempu di’ak liu atu hanorin 
atividade ne’e iha tinan tomak nia laran. 

Porezemplu, se karik atividade ida nia ligasaun ho 
kurríkulu mak hatudu atu Ita atu hala’o atividade 
iha Unidade Haat, bainhira Ita hanorin kapítulu 
kona-ba “Animais e plantas do meu país”, iha 
manuál Estudo do Meio tinan da-4, iha pájina 72-78, 
entaun Ita haree iha Ita-nia planifikasaun bainhira 
mak di’ak liu atu Ita hala’o atividade ida-ne'e ho Ita-
nia klase.

Durasaun
Ita mós tenke haree ba tempu husi atividade ida-idak. 
Tempu ne’ebé manuál hatudu mak sujestaun de’it atu 
ajuda ita halo planifikasaun ba Ita-nia klase. Atividade 
sira-ne’e bele han minutu 30 (tempu ida baluk), minutu 
50 (tempu ida), ka minutu 75 (tempu rua). Iha mós 
atividade balu ne’ebé presiza oras ne’ebé la hanesan, 
iha tempu naruk nia laran (ezemplu: Atividade 10 – Halo 
Sasukat Udan-been nian - iha manuál ba tinan da-4 

nian no projetu jardinajen 
ba tinan da-5 no da-6). 

Ezemplu ida-ne’e fó-
hatene Ita katak atividade 
ida-ne’e sei han tempu 
rua. Lisaun dahuluk sei 
han minutu 30 no lisaun 
daruak sei han minutu 50.

Como usar as 
atividades?
Cada atividade de aprendizagem está apresentada 
em Português e em Tétum. As atividades devem 
ser ensinadas em português, mas se tiver alguma 
dificuldade pode recorrer ao tétum para ajudar os 
alunos a compreenderem a atividade. Esta é uma 
boa forma de melhorar as suas competências em 
português. Sempre que possível, confirme o texto em 
português, na coluna correspondente, assim, poderá 
compreender melhor as atividades e ensiná-las em 
língua Portuguesa. 

Ligações ao Currículo
Antes de selecionar uma atividade, verifique a 
ligação da mesma ao currículo, no topo da página, 
para saber qual o momento mais apropriado do ano, 
para a ensinar.

Por exemplo, se a ligação ao currículo sugerir que 
use a atividade na Unidade Quatro, enquanto ensina 
o capítulo “Animais e plantas do meu país”, nas 
páginas 72-78 do manual do quarto ano de Estudo 
do Meio, procure este capítulo na sua planificação 
e decida qual é o melhor momento para trabalhar a 
atividade com a sua turma.

Duração
Verifique quanto tempo demora cada atividade. O 
tempo previsto é apenas uma sugestão que pode ajudá-
lo a planear as suas aulas. As atividades podem demorar 
30 minutos (parte de um tempo da aula), 50 minutos 
(um tempo), ou 75 minutos (dois tempos). Há também 
algumas atividades que requerem aulas diferentes, 
durante um longo período de tempo. (Ex. Atividade 
10 – Fazer um Medidor de 
Pluviosidade - Pluviómetro, 
no 4º ano e realizar projetos 
de jardinagem no 5º e 6º ano).

Este exemplo indica que a 
atividade durará duas aulas. 
Na primeira aula, 30 minutos 
e na segunda, 50 minutos.

Secção / Seksaun 1

Duas aulas
Aula 1 – 30 minutos (parte de um tempo).
Aula 2 – 50 minutos (um tempo).
Lisaun rua 
Lisaun 1 – Minutu 30 (tempu baluk).
Lisaun 2 – Minutu 50 (tempu ida).

10
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Nível de Preparação
A cada atividade foi dado um valor que indica a 
preparação necessária para desenvolver a atividade 
com sucesso. A preparação pode implicar um 
trabalho de leitura prévia, a organização de alguns 
materiais a utilizar na aula (ex. papel ou cartões 
de aprendizagem), ou a organização dos alunos em 
grupos.

Se o símbolo for uma árvore significa que a 
atividade requer uma preparação mínima, e 
que é simples de organizar e realizar.

Se for duas árvores significa que a 
atividade requer alguma preparação. 
Pode ser necessária a organização de 
grupos durante a aula.

Se o símbolo tiver três árvores 
significa que a atividade requer 
uma preparação significativa e 

que será necessária a gestão de grupos durante a 
aula. Este tipo de atividades exige, frequentemente, 
mais tempo de implementação.

Nível Preparasaun
Atividade ida-idak simu valór ida ne’ebé hanesan 
indikasaun kona-ba preparasaun ne’ebé presiza hodi 
hala’o atividade ida-ne’e ho susesu. Preparasaun 
ne’e bele inklui lee informasaun ne’ebé fó tulun 
ba profesór, organiza objetu sira hodi uza iha klase 
nia laran (ezemplu: surat-tahan ka kartaun ba 
aprendizajen), ka fahe alunu sira ba grupu.

Símbolu Ai-hun ida signifika katak atividade 
ida ne’e presiza preparasaun mínimu no 
simples atu organiza no hala’o.

Símbolu Ai-hun rua signifika katak 
atividade ida-ne’e presiza preparasaun 
balu. Atividade ida ne’e mós presiza 
karik ita organiza grupu sira.

Símbolu Ai-hun tolu signifika 
katak atividade ida-ne’e presiza 
preparasaun signifikativu nomós 

katak presiza atu ita organiza grupu sira iha lisaun 
nia laran. Ãtividade hirak-ne’e dalabarak presiza 
tempu naruk liu atu bele implementa.

Ligações Curriculares / 
Ligasaun ho Kurríkulu

Duração / Durasaun

Nível de Preparação / Nivel Preparasaun

Quadro / Kuadru-metan

Notas para os Professores / Nota ba Profesór siraPortuguês: fundo branco Tetum: fundo cinzento

11
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Descrição
É dada a descrição de cada atividade. Isto dá-lhe uma 
visão do que deverá ser feito durante a atividade.

Resultados de Aprendizagem
Esta secção indica quais os conhecimentos ou 
competências que os alunos irão apreender ao 
participar ativamente na atividade. Por outras 
palavras, no final de cada aula, os alunos deverão ser 
capazes de fazer o que está escrito nesta secção. Ela 
pode, também, ser utilizada como apoio, de forma 
a testar os conhecimentos dos alunos. Por exemplo, 
os resultados da aprendizagem da Atividade 2 – Lixo 
Orgânico e Inorgânico (quarto ano) são:

•	 Os alunos conseguem explicar a diferença entre 
lixo orgânico e inorgânico;

•	 Os alunos conseguem mostrar diferentes 
maneiras de reutilização do lixo. 

Antes de Iniciar a Atividade
Esta secção indica o que será necessário fazer antes 
de começar a realizar a atividade. Normalmente, 
será solicitada a leitura de uma pequena 
informação da secção 3 – Informação de Apoio ou 
do manual de Estudo do Meio, para aumentar os 
seus conhecimentos sobre o tópico. Essa leitura, 
normalmente, não durará mais do que 10 minutos. 
Se for necessária alguma preparação adicional, 
também será indicada nesta secção. Por exemplo, 
poderá ser solicitada a preparação de alguns sinais 
para utilizar na aula. 

Material Necessário
Parte-se do princípio que os alunos trarão sempre 
para as aulas um caderno e uma caneta e que os 
professores terão sempre nas aulas o livro de Estudo 
do Meio. Se for necessário algum material adicional, 
o mesmo aparecerá listado nesta secção. Poderão ser 
os Conjuntos de Ilustrações (flipchart) ou os Cartazes 
(entregues com este manual), ou outros materiais, 
como lápis de cor ou garrafas velhas.

Desenvolvimento da Atividade
Esta secção explica como pode realizar cada 
atividade. Siga as instruções passo a passo e na 
ordem apresentada. Se alguma palavra estiver 
destacada a negrito (ex. erosão) significa que tem 
acesso à definição da mesma no glossário. Se mesmo 
assim tiver dificuldade em compreender palavras 

Deskrisaun
Manuál ida ne’e fó deskrisaun kona-ba atividade 
ida-idak. Deskrisaun ida ne’e mak fó vizaun-jerál 
kona-ba saida mak ita tenke halo durante atividade 
ida-idak.

Rezultadu Aprendizajen 
Seksaun ida-ne’e indika koñesimentu no abilidade 
ne’ebé alunu sira atu aprende liuhosi partisipasaun 
ativa iha atividade. Ho liafuan seluk, bainhira lisaun 
remata, alunu sira tenke hatene ona oinsá atu halo 
buat ne’ebé hakerek iha seksaun ida ne’e. Ita mós 
bele uza seksaun ida ne’e atu haree alunu sira-nia 
komprensaun. Porezemplu, rezultadu aprendizajen 
ba Atividade 2 – Fo’er Orgániku no Inorgániku (tinan 
da-4) maka:

•	 Alunu	 sira	 bele	 esplika	 diferensa	 entre	 fo’er	
orgániku no inorgániku;

•	 	 	 sira	 bele	 hatudu	 dalan	 oioin	 atu	 bele	 uza	 fali	
fo’er. 

Molok Ita Hahú Atividade Ida ne’e
Seksaun ida-ne’e indika buat ne’ebé Ita presiza 
halo molok atu hahú hanorin atividade ida-ne’e. 
Normalmente, iha instrusaun atu Ita lee informasaun 
badak hosi seskaun 3 – Informasaun ne’ebé fó tulun 
ba profesór ka hosi manuál Estudo do Meio nian, 
hodi aumenta Ita nia koñesimentu kona-ba tópiku 
ida. Atu lee informasaun sira ne’e, Ita la presiza liu 
minutu 10. Seksaun ida ne’e mós hatudu se karik Ita 
presiza halo preparasaun liután. Porezemplu, karik 
iha instrusaun atu Ita prepara sinál ruma atu uza 
iha klase nia laran.

Buat Ne’ebé Ita Presiza
Ita fiar katak alunu sira lori sira-nia kadernu no 
lapiseira loro-loron no katak profesór lori manuál 
Estudo do Meio nian. Se karik Ita presiza materiál 
liután, Ita bele hatene iha seksaun ida-ne’e nia 
laran. Bele inklui Ilustrasaun sira (flipchart) ka 
Kartás	 (ne’ebé	 mai	 hamutuk	 ho	 manuál	 ida	 ne’e),	
no material sira seluk tan hanesan lapis kór ka botír 
tuan. 

Oinsá Hala’o Atividade Ida Ne’e 
Seksaun ida-ne’e esplika oinsá atu hala’o atividade 
ida-idak. Ita halo atividade tuir etapa ida-idak no 
tuir orden ne’ebé hatudu iha seksaun ida-ne’e. 
Se karik liafuan ruma hakerek ho letra metan liu 
(ezemplu: erozaun) significa katak Ita bele haree nia 

12
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ou os conceitos novos, leia a informação que é 
apresentada em “Antes de Iniciar a Atividade”.

O Quadro
Se a atividade incluir a utilização do quadro, copie a 
informação tal como ela é apresentada no manual. 
Poderá ser útil a divisão do quadro em 3 colunas, 
mesmo que não esteja a realizar uma atividade 
específica deste manual, uma vez que essa divisão 
lhe permite organizar a informação de forma fácil 
para a compreensão dos alunos.

As colunas da direita e da esquerda devem ser mais 
estreitas, para que a coluna do meio disponha de 
mais espaço.

•	 Use a coluna da esquerda para escrever a data, 
o nome da matéria e/ou da unidade que vão 
estudar, bem como outras tarefas diárias (ex. 
trabalho de casa ou outras atividades). Se a 
data de um teste está próxima, poderá também 
escrevê-la nesse lado do quadro, de forma 
a relembrar a turma (ex. Teste de Estudo do 
Meio, próxima terça-feira, dia 17 de outubro). O 
objetivo desta coluna é ajudar os alunos a serem 
mais organizados e a prepararem-se melhor.

•	 Use a coluna do meio (o espaço maior) para expor 
os conteúdos de cada aula. Tenha o cuidado de 
não escrever na parte de baixo do quadro, pois 
pode ser de difícil visualização para os alunos 
que estão no fundo da sala.

•	 Use a coluna da direita para escrever palavras-
chave, e observações mais importantes (ex. 
observação do estado atmosférico) e/ou respostas 
do trabalho realizado durante a aula. Este tipo 
de organização do quadro ajuda os alunos a 
localizarem a informação mais facilmente. 

signifikadu iha glosáriu. Se karik Ita hasoru nafatin 
difikuldade atu komprende liafuan ka konseitu balu 
foun, Ita bele lee informasaun ne’ebé aprezenta iha 
seksaun “Molok Ita Hahú Atividade Ida Ne’e”.

Kuadru-metan 
Se karik atividade nia orientasaun haruka Ita uza 
kuadru-metan, entaun Ita kopia informasaun ba Ita-
nia kuadru-metan hanesan nia hakerek iha seksaun 
ida ne’e. 

Se ita atu fahe Ita-nia kuadru ba koluna tolu di’ak 
liu, maské ita la halo atividade espesífiku ida hosi 
manuál ida-ne’e tamba divizaun hanesan ne’e ajuda 
Ita atu organiza informasaun tuir dalan ne’ebé fasil 
liu atu alunu sira komprende. 

Koluna	sira	 iha	 liman	karuk	no	 loos	 tenke	ki’ik	 liu	
atu koluna klaran nian bele boot liu.

•	 Ita	bele	uza	koluna husi Ita nia liman-karuk hodi 
hakerek data, matéria nia naran nomós /ka 
unidade ne’ebé Ita hanorin, no atividade sira-
seluk loron-loron nian (ezemplu: atividade uma 
nian ka atividade adisionál). Se karik Ita besik atu 
halo teste ida, Ita mós bele hakerek iha koluna ida 
ne’e hodi fó-hanoin fali ba alunu sira (ezemplu: 
Teste Estudo do Meio iha Tersa oinmai, loron 17 
Outubru). Objetivu hosi koluna ida-ne’e mak atu 
ajuda alunu sira organiza no prepara an di’ak liu.

•	 Koluna iha klaran (ida ne’ebé boot liu) Ita bele uza 
atu hatudu konteúdu sira ne’ebé Ita hanorin iha 
lisaun ida-idak. Ita tenke kuidadu atu la hakerek 
informasaun ka instrusaun sira iha kuadru nia 
parte kraik liu, tan ne’e bele susar ba alunu sira, 
ne’ebé tuur iha kotuk liu atu haree.

•	 Ita	 bele	 uza	 koluna husi ita nia liman-loos hodi 
hakerek liafuan-xave, observasaun ne’ebé 
importante (ezemplu: observasaun atmosférika) 
nomós/ka atividade sira nia resposta. Bainhira Ita 
organiza kuadru hanesan ne’e, fasíl liu ba alunu 
sira atu hetan informasaun.

Dados DataDiferentes tipos de lixo
ORGÂNICO INORGÂNICO

Tipu Fo’er sira Oioin
ORGÁNIKU INORGÁNIKU

13
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Notas Para os Professores (Asteriscos) 
Em algumas das atividades verá um asterisco (*) 
que corresponde a uma nota no final da atividade. 
Estas notas fornecem dicas úteis para garantir que 
as aulas decorrem de forma harmoniosa e que são 
interessantes para os alunos. Também dão sugestões 
que ajudam a integrar todos os alunos (rapazes, 
raparigas e alunos com dificuldades especiais) e a 
verificar a compreensão dos alunos no decorrer 
da aula (avaliação formativa). Estas notas são 
concebidas para o/a ajudar a ser melhor professor(a) 
e a tornar a aprendizagem motivadora e agradável 
para todos os estudantes. Algumas vezes, verá dois 
asteriscos (**) que indicam a existência de uma 
segunda nota.

Atividades Adicionais
Algumas atividades podem incluir ideias para o aluno 
alargar os seus conhecimentos. Estas atividades 
extra podem ser desenvolvidas na aula, se houver 
tempo, ou se sentir que os alunos têm particular 
interesse no tópico abordado. Pode realizá-las com 
a turma toda, ou apenas com os alunos, ou com os 
grupos, que concluíram mais rapidamente os seus 
trabalhos. Isto mantém os alunos ocupados e desafia 
os mais rápidos a expandir os conhecimentos e 
capacidades.

Trabalho de Casa
Algumas atividades de aprendizagem podem incluir 
algum trabalho para completar em casa. O trabalho 
de casa ajuda os estudantes a compreenderem 
melhor o que foi dado na aula e ajuda-os a lembrar 
conceitos e ideias novos.

Ilustrações e Fotos
As ilustrações e fotos são usadas para ajudar 
a compreender melhor as instruções dadas no 
“Desenvolvimento da Atividade”. Normalmente, 
cada ilustração, ou foto, vem acompanhada de uma 
pequena legenda, que explica o que se pretende.

Projetos de Jardinagem
Os manuais do quinto e sexto ano incluem projetos 
de jardinagem, paraa além das atividades básicas de 
aprendizagem. Cada projeto envolve uma sequência 
de etapas que irá requerer um período mais longo de 
conclusão. Assim, estes projetos são apresentados 
de forma ligeiramente diferente das restantes 
atividades. Os passos e as diretrizes são dados em 

Nota ba Profesór sira (Asterisku)
Iha atividade balu Ita sei hetan asterisku ida (*) 
ne’ebé koresponde ba nota ida iha atividade nia 
rohan. Nota hirak-ne’e fó ideia di’ak kona-ba oinsá 
atu garante katak Ita-nia lisaun la’o ho di’ak no sai 
interesante ba alunu sira. Sira mós fó sujestaun kona-
ba oinsá atu inklui alunu sira-hotu (labarik-mane, 
labarik-feto no alunu sira ho difikuldade ruma) no 
oinsá atu haree sira nia komprensaun (avaliasaun 
formativa). Nota hirak-ne’e mak ami halo atu bele 
ajuda professor sira hanorin di’ak liu tan no atu halo 
aprendizajen ho ambiente ne’ebé haksolok ba alunu 
sira-hotu. Dala balu, Ita mós bele haree asterisku 
rua (**). Ne’e signifika katak iha nota ida tan.

Atividade Adisionál 
Atividade balu mós bele inklui sujestaun balu atu 
alunu sira aumenta sira nia koñesimentu. Ita bele 
halo atividade adisionál sira ne’e iha sala laran 
bainhira Ita iha tempu, ka se Ita sente katak alunu 
sira iha interese maka’as ba tópiku ne’ebé refere. Ita 
bele hala’o atividade sira ne’e ho Ita-nia klase tomak, 
ka ho alunu sira, ka grupu, ne’ebé remata atividade 
seluk uluk liu. Hanesan ne’e Ita mantein alunu sira 
okupadu no Ita halo dezafiu ba alunu sira-ne’ebé 
lais liu, atu aumenta sira-nia matenek no abilidade.

Serbisu Uma Nian
Atividade aprendizajen balu mós inklui parte ki’ik 
balu atu alunu sira halo iha uma. Serbisu uma nian 
ajuda alunu sira atu komprende buat ne’ebé sira 
aprende iha klase nia laran kle’an liután, nomós 
ajuda sira atu hanoin fila-fali ba konseitu no ideia 
foun. 

IIustrasaun no Foto 
Atu komprende di’ak liu tan orientasaun iha seksaun 
“Oinsá Hala’o Atividade Ida Ne’e” Ita iha ilustrasaun 
no foto balu. Baibain, ilustrasaun ka foto ida-idak 
mai hamutuk ho liafuan balu ne’ebé esplika saida 
mak foto ida ne’e hatudu.

Projetu Jardinajen
Manuál ba tinan da-5 no da-6 inklui projetu 
jardinajen rua, hamutuk ho atividade aprendizajen. 
Projetu ida-idak inklui sekuénsia hosi etapa sira 
ne’ebé prezisa tempu naruk liu atu remata. Nune’e, 
projetu sira hetan aprezentasaun ne’ebé la hanesan 
ho atividade sira-seluk. Maské orientasaun sira fó ba 
iha etapa ida-idak tuir matadalan, maibé planu ba 
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cada etapa, contudo o tempo despendido seguirá os 
critérios do professor.

É sempre dada alguma informação de apoio, para 
aumentar o nível de sucesso destes projetos. Mas, no 
caso de ainda ter dúvidas, a melhor estratégia será a 
de falar com jardineiros, ou agricultores experientes, 
da sua localidade.

Avaliação Formativa 
É importante criar oportunidades para verificar 
se os alunos adquiriram as competências e os 
conhecimentos relevantes que foram ensinados. 
Algumas formas de o conseguir incluem a promoção 
de pequenos jogos de questões, do registo individual 
de notas, acerca das apresentações de trabalhos, 
da observação da interação entre os alunos nos 
trabalhos de grupo e da verificação dos cadernos. 
Várias atividades sugerem avaliação formativa 
e podem ser encontradas nas seguintes secções: 
Trabalho de Casa, Atividades Adicionais e Notas para 
os Professores.

Educação Inclusiva
É muito importante considerar as necessidades 
de todos os alunos da turma. Quando seleciona 
voluntários, ou escolhe os líderes de grupos, 
certifique-se que são dadas as mesmas 
oportunidades aos rapazes e às raparigas. Tenha em 

tempu ne’ebé Ita gasta tenke tuir profesór ida-idak 
nia kritériu.

Atu aumenta nível susesu husi projetu sira ne’e, Ita 
mós iha informasaun ne’ebé fó tulun ba profesór. 
Se karik Ita iha nafatin dúvida ruma, Ita bele uza 
estratéjia ida ne’ebé di’ak liu, Ita bele ko’alia ho 
jardineiru no to’os-na’in ne’ebé hela iha Ita-nia área 
lokál. 

Avaliasaun Formativa
Atu Ita bele haree katak alunu sira aumenta sira 
nia matenek no abilidade relevante ne’ebé Ita 
hanorin iha klase, ita tenke hamosu oportunidade. 
Dalan balu ne’ebé Ita bele uza mak inklui halo jogu 
pergunta balu, hakerek nota kona-ba alunu sira-
nia aprezentasaun, observa sira-nia interasaun 
iha grupu traballu nia laran no haree alunu sira 
nia kadernu. Atividade balun fó sujestaun kona-ba 
avaliasaun formativa iha seksaun tuirmai: Serbisu 
Uma nian, Atividade Adisionál no Nota ba Profesór 
sira.

Edukasaun Inkluziva
Ita konsidera alunu sira hotu nia nesesidade iha 
sala laran importante tebe-tebes. Bainhira Ita hili 
voluntáriu sira ka grupu sira nia lider, Ita haree 
katak Ita fó oportunidade hanesan ba labarik-mane 
no labarik-feto. Nune’e mós Ita tenke konsidera 
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consideração as necessidades dos estudantes com 
dificuldades, ou incapacidades, pois eles poderão 
precisar, por vezes, que algumas questões sejam 
alteradas para os ajudar a ter sucesso nas aulas 
(ex. podem optar por desenhar uma figura, em vez 
de responder às perguntas com uma frase escrita). 
No caso de estar a realizar uma atividade prática, 
alguns estudantes com dificuldades físicas poderão 
necessitar de opções alternativas, para participarem 
integralmente na aula (ex. pode selecionar, ou pedir, 
a um voluntário que os apoie, ou poderá sentá-los 
numa cadeira, fora da sala e pedir-lhes para realizar 
um trabalho de observação, em vez de lhes pedir para 
caminhar). Algumas atividades incluem sugestões 
que ajudam a incluir todos os alunos.

Trabalhar em Grupo
As turmas grandes são um desafio enorme para os 
professores, em Timor-Leste. De forma a conseguir 
progredir, os alunos precisam de oportunidades, para 
desenvolver as suas ideias a partir de discussões. Se 
dermos oportunidade a cada aluno de, numa turma 
grande, falar individualmente perdemos muito 
tempo e os alunos aborrecem-se. A melhor solução 
é trabalhar em grupo. As atividades de educação 
ambiental funcionam melhor, quando todos os 
alunos participam, por isso o trabalho em grupo é 
o método ideal para ensinar as questões ambientais 
de Estudo do Meio.

Tanto os alunos, como os professores, precisam de 
tempo para se habituarem a trabalhar em grupo.

Alguns Truques Para Começar
Simplifique – a primeira vez que fizer uma atividade 
em grupo, escolha uma simples. Faça apenas uma 
atividade de grupo com a turma.

Primeiro dê todas as instruções sobre a atividade e depois 
divida os alunos em grupo. Certifique-se que eles 
percebem o que têm de fazer e depois ensine-os a 
formar os grupos.

Certifique-se de que os alunos conseguem obter facilmente 
os materiais que precisam para a atividade. Pode, 
inclusive, pedir ajuda a alguns alunos, para distribuir 
os materiais, se necessário. 

Mantenha a atividade curta e certifique-se de que existe 
uma tarefa para cada um dos elementos do grupo. 
Exemplos de algumas tarefas: um aluno pode ser 
o líder, outro pode tomar notas, outro verificar o 
tempo, outro dar ideias e participar ativamente na 
discussão.

alunu ho dificuldade no alunu aleijadu sira-nia 
necessidade tamba, dalaruma, sira presiza katak Ita 
halo alterasaun ruma iha atividade nia laran atu sira 
hetan susesu iha Ita-nia klase (ezemplu: sira bele 
pinta dezeñu envézde sira hakerek fraze atu hatan 
ba pergunta ida). Se karik Ita hala’o hela atividade 
prátiku ida, alunu balu ho difikuldade fíziku presiza 
opsaun alternativu atu bele partisipa iha lisaun ne’e 
(ezemplu: Ita bele husu ba kolega ida atu serbisu 
hamutuk ho sira, ka Ita mós bele haruka sira tuur iha 
kadeira, iha li’ur, hodi hala’o observasaun envézde 
sira la’o-bá la’o-mai). Atividade balu iha sujestaun 
atu inklui alunu sira-hotu.

Servisu iha Grupu
Klase	sira-ne’ebé	boot	mak	hanesan	dezafiu	boot	liu	
ba mestre sira iha Timor-Leste. Hodi alunu sira bele 
la’o ba oin, sira presiza oportunidade hodi dezenvolve 
sira nia ideia liu husi diskusaun. Maibé, se Ita fó 
oportunidade ba alunu ida-idak atu ko’alia iha klase 
ida ne’ebé boot, Ita han tempu barak no alunu balu 
sente baruk. Solusaun ne’ebé di’ak liu mak servisu 
iha grupu. Atividade kona-ba edukasaun-ambientál 
la’o di’ak liu tan bainhira alunu sira hotu bele hola 
parte, nune’e servisu iha grupu mak metodolojia 
di’ak hodi hanorin kona ba kestaun ambientál iha 
Estudo do Meio.

Alunu no mestre sira presiza tempu hodi toman ho 
servisu iha grupu.

Dalan Balu Atu Hahú
Halo simples – bainhira hala’o atividade grupu 
dahuluk, di’ak liu Ita hili atividade ida ne’ebé simples 
no hala’o atividade ida deit.

Dahuluk ita esplika buat hotu-hotu molok atu fahe 
alunu sira ba grupu. Ita haree katak alunu sira hotu 
komprende saida mak sira tenke halo no Ita esplika 
oinsá mak sira bele halo grupu.

Ita haree katak alunu sira bele hetan materiál sira ne’ebé 
presiza ba atividade. Se karik Ita presiza, Ita bele husu 
ba alunu sira balu atu fahe materiál.

Ita halo atividade iha tempu badak nia laran no Ita haree 
katak alunu ida- idak iha buat ruma atu halo iha grupu 
nia laran. Ezemplu balu mak: alunu ida bele sai grupu 
nia líder, ida seluk hakerek (sekretáriu), ida seluk 
haree ba tempu, ida seluk fó nia hanoin no partisipa 
iha diskusaun. 
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Ande pela sala, enquanto os alunos fazem a atividade. 
Ajude os alunos que tiverem dúvidas, mas não passe 
demasiado tempo só com um grupo.

Pare a atividade quando a maior parte dos alunos tiver 
terminado. Os alunos ficam aborrecidos, se ficarem 
à espera, depois de terminarem, por isso termine a 
atividade mesmo que alguns não tenham finalizado. 
À medida que os alunos se habituam a realizar 
trabalhos de grupo, pode também começar a ser mais 
flexível, em relação ao momento em que termina a 
atividade. 

Para começar, escolha uma atividade que tenha a certeza de 
que os alunos vão gostar. Quando os alunos perceberem 
que o trabalho em grupo é divertido, vão querer fazê-
lo mais vezes.

Ita tenke la’o iha sala laran, bainhira alunu sira halo 
atividade. Ita tenke fó ajuda ba alunu sira ne’ebé iha 
duvida maibé labele ajuda grupu ida de’it.

Ita hapara atividade bainhira Ita haree katak alunu sira 
barak mak remata tiha ona. Alunu sira sente baruk 
bainhira sira tenke hein kleur, nune’e Ita tenke 
pára atividade maské alunu sira balu seidauk hotu. 
Bainhira alunu sira komesa toman ona ho servisu 
iha grupu, Ita mós bele hein tan molok atu pára 
atividade.

Hodi hahú, Ita hili atividade ne’ebé alunu sira hotu bele 
gosta. Bainhira alunu sira komprende katak halo 
servisu iha grupu hanesan buat di’ak entaun sira 
rasik hakarak halo servisu iha grupu beibeik.

17



Matriz das actividades 
6º Ano

Atividade Ligações Curriculares Tema Nº da 
Página

1 O Meu Mundo Daqui a 10 
anos...

Unidade Dois – Eu e a comunidade
•	 Atividades económicas locais (pp. 37-45)

Unidade Quatro – Eu e o ambiente natural  
(pp. 70-102)
•	 Fauna		•	Flora		•	A	Terra		•	O	Sistema	solar

Clima, Meteorologia e 
Alterações Climáticas; 
Biodiversidade, 
Agricultura Sustentável 
e Gestão da terra.

22

2 O que é um Parque Nacional? Unidade Dois – Eu e a comunidade
•	 O Turismo no meio local (p. 45)

Unidade Quatro – Eu e o Ambiente Natural
•	 Fauna, Flora, a Terra (pp. 70-102)

Biodiversidade; 
Biodiversidade 
Marinha; O Meio-
Ambiente de Timor-
Leste.

24

3 O que é que Vive no Nosso 
Recreio?

Unidade Quatro – Eu e o ambiente natural
•	 Fauna, Flora (pp. 70-80)

Biodiversidade. 27

4 O Que É Que Eu Sou? Unidade Quatro – Eu e o ambiente natural 
•	 Fauna (pp. 70-72)

Biodiversidade; 
Biodiversidade 
Marinha.

30

5 Introdução às Cadeias 
Alimentares

Unidade Quatro – Eu e o ambiente natural
•	 Fauna, Flora (pp. 70-80)

Biodiversidade; 
Biodiversidade 
Marinha.

33

6 Transpiração Unidade Quatro – Eu e o ambiente natural 
•	 Flora (pp. 73-80)
•	 A Terra (pp.  82-91)

Clima, Meteorologia e 
Alterações Climáticas.

36

Projecto de Jardinagem

1 Preparar Composto Unidade Dois – Eu e a communidade

•	 Atividades económicas locais (pp. 37-40)

Unidade Quatro – Eu e o ambiente natural 

•	 Flora (pp. 73-80)

Agricultura Sustentável 
e Gestão da terra;

Higiene Pessoal, 
Saneamento e Lixo. 

39

2  Plantar alimentos na horta da 
escola

Unidade Dois – Eu e a comunidade

•	 Atividades económicas locais (pp. 37-40)

Unidade Quatro – Eu e o ambiente natural 

•	 Flora (pp. 73-80)

Agricultura Sustentável 
e Gestão da terra.

46
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Atividade sira-nia Matriz
Tinan da-6

Atividade Ligasaun ho Kurríkulu Tema Pájina

1 Ha’u-nia Mundu Tinan 
Sanulu Oin Mai... 

Unidade Rua – Eu e a comunidade
•	 Atividades económicas locais (p. 37-45)

Unidade Haat – Eu e o ambiente natural  
(p. 70-102)
•	 Fauna		•	Flora		•	A	Terra		•	O	Sistema	Solar

Ijiene Pesoál, Saneamentu 
no Fo’er

22

2 Saida mak Parke Nasionál 
ida?

Unidade Rua – Eu e a comunidade 
•	 O Turismo no meio local (p. 45)

Unidade Haat – Eu e o Ambiente Natural
•	 Fauna, Flora, A Terra (p. 70-102)

Biodiversidade; 
Biodiversidade Tasi nian;

Meiu-Ambiente iha  
Timor-Leste

24

3 Saida mak Moris Iha  
Ita-nia Eskola Liur?

Unidade Haat – Eu e o ambiente natural
•	 Fauna, Flora (p. 70–80)

Biodiversidade 27

4 Saida Mak Ha’u? Unidade Haat – Eu e o ambiente natural 
•	 Fauna (p. 70–72)

Biodiversidade; 
Biodiversidade Tasi nian

30

5 Introdusaun ba Kadeia  
Ai-han 

Unidade Haat – Eu e o ambiente natural
•	 Fauna, Flora(p. 70-80)

Biodiversidade; 
Biodiversidade Tasi nian

33

6 Transpirasaun Unidade Haat – Eu e o ambiente natural 
•	 Flora (p. 73-80)

•	 A Terra (p. 82-91)

Klima, Tempu no 
Mudansa Klimátika

36

Projecto de Jardinagem

1 Halo Rai-Metan Unidade Rua – Eu e a comunidade
•	 Actividades económicas locais  

(p. 37-40).

Unidade Haat – Eu e o ambiente natural 
•	 Flora (p. 73-80).

Agrikultura no Jestaun 
Sustentavel Husi Rai;

Ijiene Pesoál, Saneamentu 
no Fo’er

39

2 Ita kuda ai-han iha eskola 
nia jardín

Unidade Rua – Eu e a comunidade
•	 Atividades económicas locais  

(p. 37-40).

Unidade Haat – Eu e o ambiente natural 
•	 Flora (p. 73-80).

Agrikultura no Jestaun 
Sustentavel Husi Rai

46
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Atividade 1 
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2 tempos x 50 minutos  
(em dias separados).
2 x períodu minutu 50. 
(tempu rua iha loron ketaketak).

Ligações ao Currículo

Unidade 2 – Eu e a comunidade
•	 Atividades	económicas	locais	(pp.	37-45).

Unidade 4 – Eu e o ambiente natural (pp. 70-102).
•	Fauna			•	Flora			•	A	Terra			•	O	Sistema	solar.

Ligasaun ho Kurríkulu

Unidade Rua – Eu e a comunidade
•	 Atividades	económicas	locais	(pp.	37-45).

Unidade Haat – Eu e o ambiente natural (pp. 70-102).
•	Fauna			•	Flora			•	A	Terra			•	O	Sistema	solar

O Meu Mundo Daqui  
a 10 anos...

Descrição 
Os alunos imaginam como será o seu mundo daqui 
a dez anos e desenham imagens que ilustram a 
Terra “saudável”. Depois, imaginam como será o 
mundo se a poluição, as alterações climáticas e a 
desflorestação continuarem a ocorrer.

Resultados da Aprendizagem
•	 Os alunos são capazes de criar maneiras 

positivas para reduzir a poluição na sua região.

Antes de Iniciar a Atividade
•	 Leia as páginas 80-83 deste manual sobre Clima, 

Meteorologia e alterações (mudanças) climáticas, 
e as páginas 64-69 sobre Biodiversidade e as 
páginas 75-79 sobre Agricultura Sustentável e 
Gestão da terra.

Material Necessário
•	 Papel;

•	 Canetas e lápis (de cor, se possível);

•	 Os cartazes incluídos neste manual.

Desenvolvimento da Atividade
1. Leve os alunos para fora da sala de aula e sente-

os em círculo, todos juntos. Diga-lhes para 
trazerem o caderno e os lápis.

2. Peça aos alunos para fecharem os olhos, 
durante dois minutos, e para imaginarem como 
gostariam que fosse o mundo daqui a 10 anos. 
Enquanto  estiverem de olhos fechados, vá-

Ha’u-nia Mundu Tinan 
Sanulu Oin Mai... 

Deskrisaun
Alunu sira imajina oinsá mak sira-nia mundu tinan 
sanulu oin mai no sira halo dezeñu ne’ebé hatudu 
planeta ida “saudável”. Depois, sira hanoin kona-
ba oinsá mak sira-nia mundu se karik poluisaun, 
mudansa klimátika, no desflorestasaun kontinua 
nafatin.

Rezultadu Aprendizajen
•	 Alunu sira bele buka dalan pozitivu oinsá atu 

hamenus poluisaun iha sira-nia área lokál.

Molok Atu Ita Hahú Atividade Ida-Ne'e
•	 Ita lee pájina 80-83 iha manuál ida-ne’e nia laran 

kona-ba	Klima,	Tempu	no	Mudansa	Klimátika,	pájina	
64-79 kona-ba Biodiversidade no pájina 75-79 kona-
ba Agrikultura no Jestaun Sustentavel husi Rai. 

Buat Ne’ebé Ita Presiza
•	 Surat-tahan;

•	 Lapizeira no lapis (se bele, lapis koloridu di’ak liu);

•	 Kartás	sira-ne’ebé	mai	hamutuk	ho	manuál	 
ida-ne’e.  

Oinsá Hala’o Atividade Ida-Ne'e
1. Ita lori alunu sira ba li’ur, no ita haruka sira tuur 

hamutuk iha sírkulu. Ita husu sira atu lori sira-nia 
kadernu no lapis.

2. Ita haruka alunu sira taka sira-nia matan durante 
minutu rua nia laran no atu imajina oinsá sira 
hakarak sira-nia mundu tinan sanulu oin-mai. 



Atividade 1 
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lhes dando sugestões para pensar (ex: rios de 
águas transparentes, muitas árvores, animais e 
plantas). Peça-lhes para pensarem também no 
que as pessoas poderão fazer, em que tipo de 
casas poderão viver e que trabalhos poderão ter.

3. Dois minutos depois, peça aos alunos para 
abrirem os olhos e desenharem o que 
imaginaram. Se precisarem, os alunos podem 
usar os cartazes para se inspirarem. Dê-lhes 30 
minutos para completarem a atividade.

4. Peça a diferentes voluntários para apresentarem 
a sua visão do futuro e o desenho à turma.*

5. Na aula seguinte, repita a atividade. Mas agora 
peça aos alunos para imaginarem e desenharem 
como será o seu mundo se atividades humanas 
negativas, como a desflorestação, as alterações 
(mudanças) climáticas e a poluição continuarem.

6. Discuta a atividade fazendo aos alunos as 
seguintes questões:

•	 Quais as diferenças entre os dois desenhos?

•	 Como é que cada um dos cartazes  
vos faz sentir?

•	 Como é que podemos ajudar a criar um  
futuro saudável e sustentável?

7. Coloque os desenhos na sala de aula.**

Atividade Adicional
Peça aos alunos para escreverem uma composição 
que descreva a situação ambiental referida nos seus 
desenhos.

* Assegure-se que o número de rapazes e raparigas 
que apresentam os seus cartazes à turma é 
semelhante.

** Assegure-se que os alunos identificam cada 
cartaz de forma clara, 
quer a sua visão de 
um ambiente saudável, 
quer de um ambiente 
poluído.

Bainhira sira taka matan Ita fó sujestaun balu 
atu sira hanoin (ezemplu: mota bee moos, ai-hun, 
animál no ai-horis barak). Ita husu mós ba sira 
hodi hanoin kona-ba saida mak ema bele halo, 
hanesan ezemplu, tipu uma oinsa mak ema sira 
ne’e hela, no serbisu saida mak sira halo. 

3. Liutiha minutu rua, Ita husu ba alunu atu loke 
matan no atu halo dezeñu ida kona-ba buat 
ne’ebé sira hanoin tiha. Alunu sira bele uza kartás 
atu hetan inspirasaun, se karik sira presiza. Ita fó 
minutu 30 atu remata atividade ida-ne’e.

4. Ita husu ba voluntáriu oioin atu aprezenta ba 
klase sira-nia vizaun kona-ba futuru no sira-nia 
dezeñu.*

5. Iha lisaun tuirmai, Ita repete atividade ida ne’e. 
Maibé, Ita haruka alunu sira imajina oinsá mak 
sira nia mundu, iha tempu oin mai, se karik 
atividade umanu ne’ebé negativu, hanesan 
desflorestasaun, mudansa klimátika no poluisaun 
la’o hela nafatin.

6. Ita husu ba alunu pergunta sira tuirmai atu 
diskute kona-ba atividade ida ne’e:

•	 Saida mak diferensa entre dezeñu rua-ne’e?

•	 Kartás	ida-idak	halo	ita	sente	oinsá?

•	 Oinsá mak Ita bele kontribui ba futuru ida 
ne’ebé saudável no sustentável?

7. Ita taka dezeñu sira iha sala laran.**

Atividade Adisionál
Ita haruka alunu sira hakerek testu ida kona-ba 
situasaun ambientál ne’ebé sira hatudu iha sira nia 
dezeñu.  

* Ita haree (asegura) katak numeru labarik-mane no 
feto hanesan hodi aprezenta sira-nia kartás ba iha 
klase.

** Ita haree katak alunu sira 
identifika kartás ida-idak 
ho di’ak, kona-ba sira-nia 
vizaun ba meiu-ambiente 
saudável no meiu-ambiente 
poluídu.
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Atividade 2 

50 minutos (um tempo).
Minutu 50 (tempu ida).

O que é um Parque 
Nacional?

Descrição
Os alunos aprendem sobre o primeiro parque 
nacional	de	Timor	Leste	–	Parque	Nacional	Nino	Konis	
Santana – e outras áreas ambientais importantes na 
sua comunidade local.

Resultados da Aprendizagem 
•	 Os alunos são capazes de explicar o que é um 

Parque Nacional;

•	 Os alunos são capazes de explicar a importância 
de um Parque Nacional;

•	 Os alunos são capazes de indicar caraterísticas 
do	Parque	Nacional	Nino	Konis	Santana.

Antes de iniciar a Atividade
•	 Leia as páginas 64-71 deste manual sobre 

Biodiversidade e a página 70 sobre Biodiversidade 
Marinha.

Material Necessário
•	 Papel;

•	 Lápis/canetas;

•	 Conjuntos de Ilustrações (flipchart).

Desenvolvimento da Atividade
1. Explique aos alunos o que é um Parque Nacional 

e escreva a definição no quadro. Pode encontrar a 
definição na página 65 da Informação de Apoio.

2. Usando a informação anterior e os Conjuntos 
de Ilustrações, apresente o Parque Nacional 

Saida mak Parke 
Nasionál ida?

Deskrisaun
Alunu sira aprende kona-ba Timor-Leste nia parke 
nasionál	 dahuluk–	 Parke	 Nasionál	 Ninos	 Konis	
Santana – no kona-ba área ambientál importante 
iha sira-nia komunidade lokál.

Rezultadu Aprendizajen
•	 Alunu sira bele esplika saida mak Parke  

Nasionál ida;

•	 Alunu sira bele esplika Parke Nasionál nia valor;

•	 Alunu sira bele hatudu Parke Nasionál Nino 
Konis	Santana	nia	karakterístika.

Molok Atu Ita Hahú Atividade Ida-Ne'e
•	 Ita lee pájina 64-71 iha manuál ida-ne’e nia laran 

kona-ba Biodiversidade no pájina 70 kona-ba 
Biodiversidade Tasi nian.

Buat Ne’ebé Ita Presiza
•	 Surat-tahan;

•	 Lapis/lapizeira;

•	 Ilustrasaun (flipchart).  

Oinsá Hala’o Atividade Ida-Ne'e
1. Ita esplika ba alunu sira saida mak Parke 

Nasionál ida no Ita hakerek nia definisaun iha 
kuadru.Ita bele hetan definisaun iha página 65 
husi Informasaun Ne’ebé Fó Tulun Ba Profesór.

2. Ho informasaun ne’ebé foin hatete iha pontu 
1 no Ilustrasaun sira (flipchart), ita aprezenta 

Ligações ao Currículo

Unidade 2 – Eu e a comunidade 
•	 O	Turismo	no	meio	local	(p.	45).

Unidade 4 – Eu e o Ambiente Natural
•	 Fauna,	Flora,	A	Terra	(pp.	70-101).

Ligasaun ho Kurríkulu

Unidade Rua – Eu e a comunidade 
•	 O	Turismo	no	meio	local	(p.	45).

Unidade Haat – Eu e o Ambiente Natural
•	 Fauna,	Flora,	A	Terra	(pp.70-101).
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Atividade 2

Nino	Konis	Santana	e	as	suas	características.	
Assegure-se que discute sobre:

•	 A localização (deverá desenhar um mapa);

•	 Os animais que vivem no parque;*

•	 Os valores culturais (ex. pinturas rupestres, 
cestaria tradicional). 

3. Escreva os pontos-chave no quadro, e peça aos 
alunos para os copiarem para os seus cadernos.

4. Divida a turma em pequenos grupos e dê, a cada 
um deles, uma folha de papel para escreverem.

5. Diga aos alunos para imaginarem que são 
guardas florestais e que lhes foi pedido que 
identificassem uma área adequada, na sua 
comunidade, para fazer outro parque nacional.**

6. Cada grupo deverá responder às seguintes 
questões:

•	 Onde está localizado o novo Parque Nacional?

•	 Porque é que decidiu transformar este local 
num Parque Nacional?

Parke	Nasionál	Nino	Konis	Santana	no	nia	
karakterístika. Haree katak Ita diskute kona-ba:

•	 Fatin (di’ak liu ita bele halo mapa ida);

•	 Animál sira-ne’ebé moris iha parke nia laran;* 

•	 Valór kulturál (ezemplu: pintura iha fatuk, tais 
no sasán homan). 

3. Ita hakerek iha kuadru pontu sira ne’ebé 
importante liu, no ta haruka alunu sira kopia ba 
sira-nia kadernu. 

4. Ita fahe alunu sira ba grupu ki’ik no Ita fó surat-
tahan ida ba grupu ida-idak atu hakerek. 

5. Ita haruka alunu sira imajina katak sira mak 
guarda-florestál husi parke nasionál no sira simu 
orientasaun atu identifika área ida ne’ebé di’ak, 
iha sira-nia komunidade lokál atu halo parke 
nasionál ida tan.**

6. Grupu ida-idak tenke hatan ba pergunta sira 
tuirmai ne’e:

•	 Parke Nasionál foun iha-ne’ebé?

s Parque Nacional Nino Konis Santana 
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Atividade 2

7. Para ajudar os grupos a identificar uma área, 
escreva as seguintes afirmações no quadro.

•	 Tansá mak Ita foti-desizaun atu halo fatin ida 
ne’e sai Parke Nasionál ida?

Pontos a considerar ao escolher o local:
1. A área deverá ser a “casa” de uma 

grande variedade de animais e plantas.
2. A área deverá ser um bom habitat para 

preservar animais e plantas.
3. A área deve incluir locais culturalmente 

importantes (ex: locais sagrados ou 
pinturas rupestres).

Pontu sira atu konsidera bainhira  
ita hili fatin:
1. Área ida ne’e tenke sai hanesan“hela 

fatin” ba balada no ai-horis sira barak.
2. Área ida ne’e tenke sai hanesan ábitat 

di’ak ida atu bele mantein nafatin 
balada no ai-horis sira-ne’e.

3. Área ida ne’e bele inklui fatin sira 
ne’ebé importante tuir kultura 
(ezemplu: fatin lulik ka fatin sira 
ne’ebé iha pintura iha fatuk-lolon).8. Dê aos grupos 15 minutos para completarem a 

tarefa. Quando acabarem, peça ao representante 
de cada grupo para apresentar o seu trabalho à 
turma.

9. Enquanto os alunos estão a apresentar, faça 
uma lista, no quadro, com todos os lugares, na 
comunidade, onde o parque nacional se possa vir 
a localizar.

Atividade Adicional
Leve os alunos numa saída, para visitar algumas das 
áreas identificadas na atividade realizada na aula. 
Observe as caraterísticas-chave de cada uma das 
áreas.

* Uma parte da vida selvagem do Parque Nacional Nino 
Konis Santana inclui:

Catatuas de Crista Amarela, Papa-figos de Timor, 
Crocodilos de água salgada, Cuscus, Veados, Lacos, 
Macacos de cauda comprida, Tartarugas, Pombos 
Verdes de Timor, Golfinhos, Tartarugas marinhas, 
Peixes de recife de coral, Dugongos e Tubarões.

** Se os alunos tiverem dificuldade em pensar num 
sítio na região, peça-lhes para pensar num lugar 
qualquer em Timor-Leste.

7. Atu ajuda grupu sira identifika área ida, Ita 
hakerek afirmasaun tuirmai ne’e iha kuadru.

8. Ita fó minutu 15 ba grupu atu kompleta atividade 
ida ne’e. Bainhira sira halo hotu tiha ona, Ita 
husu ba reprezentante hosi grupu ida-idak atu 
aprezenta sira nia traballu ba klase.

9. Bainhira alunu sira aprezenta, Ita halo lista, 
iha kuadru, ho fatin sira hotu iha komunidade, 
ne’ebé bele sai parke nasionál ida.

Atividade Adisionál
Ita lori alunu sira ba vizita área balu ne’ebé sira 
identifika iha atividade ne’ebé halo iha klase. Ita 
observa karakterístika xave husi area ida-idak. 

* Balada-fuik sira balu ne’ebé moris iha Parke 
Nasionál Nino Konis Santana inklui:

Kakatua Babeer Kinur, Tutu kai, Lafaek, Meda, 
Bibi-rusa, Laku, Lekirauk ikun-naruk, Lenuk Timor, 
Manu-Pombu Matak Timor, Toniñu, Lenuk tasi, Ikan 
Meti-ulun, Dujong noTubaraun. 

** Se karik alunu sira iha difikuldade atu hanoin 
kona-ba fatin ida iha sira-nia área lokál, husu ba sira 
atu hanoin kona-ba fatin ida-seluk iha Timor-Leste.



Atividade 1 

75 minutos (dois tempos).
Minutu 75 (tempu rua).

Atividade 3 

Saida mak Moris Iha 
Ita-nia Eskola Liur?

Deskrisaun
•	 Alunu sira dezenvolve sira nia abilidade atu 

observa no atu halo rejistu liuhosi identifika  
ai-horis no animál sira oioin iha sira nia eskola. 

Rezultadu Aprendizajen
•	 Alunu sira bele hatene tipu fauna (balada) no 

flora (ai-horis) oioin no sira uza Ilustrasaun sira 
(flipchart).

•	 Alunu sira bele prenxe formuláriu observasaun 
simples ne’ebé bazeia ba observasaun ne’ebé sira 
halo iha li’ur.

Molok Atu Ita Hahú Atividade Ida-Ne'e
•	 Ita lee pájina 64-69 iha manuál ida-ne’e nia laran 

kona-ba Biodiversidade.

Buat Ne’ebé Ita Presiza
•	 Ilustrasaun sira (flipchart)

Oinsá Hala’o Atividade Ida-Ne'e
1. Ita fó-hatene ba alunu sira katak sira atu halo 

avaliasaun ida kona-ba espésie sira ne’ebé ita bele 
hetan iha eskola. 

2. Bainhira sira serbisu iha li’ur, sira presiza hakerek 
espésie lima nia naran ne’ebé moris iha-ne’ebá 
(ezemplu: haas, manu kór-kafé, nehek-metan,  
ai-oan ki’ik) no sira halo ida-idak nia deskrisaun.

O que é que Vive no 
Nosso Recreio?

Descrição
•	 Os alunos desenvolvem competências de 

observação e memória, através da identificação 
de diferentes plantas e animais que há no recreio. 

Resultados da Aprendizagem
•	 Os alunos são capazes de distinguir diferentes 

tipos de fauna e flora usando os Conjuntos de 
Ilustrações (flipchart).

•	 Os estudantes são capazes de completar uma 
ficha simples de observação baseada nas 
observações feitas no exterior.

Antes de iniciar a Aividade
•	 Leia as páginas 64-69 deste manual sobre 

Biodiversidade.

Material Necessário
•	 Conjuntos de Ilustrações (flipchart).

Desenvolvimento da Atividade
1. Diga aos alunos que vão fazer uma avaliação das 

espécies existentes no recreio da escola.

2. Enquanto estiverem no exterior, eles têm de 
escrever o nome de cinco espécies vivas (ex: 
mangueira, pássaro castanho, formiga preta, 
arbusto pequeno) e deverão fazer uma breve 
descrição de cada uma delas.

Ligações ao Currículo

Unidade 4 - Eu e o ambiente natural

•	 Fauna,	Flora	(pp.	70	–	80).

Ligasaun ho Kurríkulu

Unidade Haat – Eu e o ambiente natural

•	 Fauna,	Flora	(pp.	70	–	80).

27
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Atividade 3 

3. Apresente, no quadro, o seguinte exemplo de 
uma ficha de observação. Explique cada secção 
da tabela e leia os exemplos. Os alunos deverão 
incluir o desenho de, pelo menos, uma das suas 
observações. Peça-lhes que façam o desenho o 
melhor possível, baseando-se no que vêm e não 
no que se lembram.

Ficha de observação

 Nome

 Data

 Localização

Objetivos •	 Observar cinco espécies vivas no 
recreio da escola.

•	 Classificar cada espécie em fauna 
ou flora. 

•	 Fazer uma breve descrição de cada 
uma das espécies.

Observações •	 Uma mangueira (flora). 

•	 É uma árvore alta com folhas 
verdes. Tem/não tem fruta.  
O tronco tem uma casca castanha 
e macia.*

•	 Pássaro pequeno (fauna). O pássaro 
era preto com o bico preto e 
vermelho à volta dos olhos.

•	 Algumas formigas (fauna). As 
formigas eram pequenas e pretas. 
Tinham antenas.

3. Iha kuadru, Ita aprezenta ezemplu tuirmai  hosi 
formuláriu observasaun. Ita esplika tabela nia 
seksaun ida-idak no Ita lee ezemplu sira ne’ebá. 
Alunu sira tenke inklui, pelumenus, dezeñu ida 
husi sira nia observasaun. Ita husu ba sira halo 
dezeñu di’ak ne’ebé bazeia ba buat ne’ebé sira 
haree la’ós ba buat ne’ebé sira hanoin.  

Formuláriu Observasaun

Naran

Data

Fatin

Objetivu  •	 Ita observa espésie lima ne’ebé moris 
iha eskola fatin.

•	 Ita klasifika ida-idak nu’udar fauna ka 
flora.

•	 Ita halo deskrisaun badak kona-ba 
espésie ida-idak.

Observasaun •	 Haas-hun ida (flora). 

•	 Ai-hun ne’ebé aas ho nia tahan kór 
modok. Iha /la iha ai-fuan. Nia kulit kór 
xokolate no mamar.*

•	 Manu-fuik ki’ik (fauna). Manu nia kór 
metan, nia ibun metan no nia matan 
mean. 

•	 Nehek balu (fauna). Nehek sira ne’e 
kiik no metan. Sira iha antena. 
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Atividade 3 

4. Ita haruka alunu sira atu kopia formuláriu 
observasaun ne’e iha sira-nia kadernu.Sira la 
presiza inklui ezemplu husi kuadru, maibé sira 
tenke inklui ezemplu husi sira nia observasaun. 
(Formuláriu ida ne’e mós bele uza ba atividade 
sira-seluk). 

5. Ita lori alunu sira ba li’ur, no Ita haree  katak 
alunu ida-idak lori nia kadernu no lapizeira. 
Sira tenke la’o hamutuk no neneik iha li’ur no 
sira tenke uza sira-nia formuláriu observasaun. 
Alunu sira tenke hakerek kona-ba espésie 
ne’ebé sira haree,halo klasifikaaun nu’udar 
flora ka fauna no hakerek informasaun kona-
ba sira. Alunu ida-idak tenke halo mesak nia 
observasaun hotu. Se karik alunu sira kaer insetu 
hodi halo observasaun, sira tenke husik sira 
bainhira observasaun hotu tiha ona. Ita haree 
katak alunu sira, halo observasaun ba fauna no 
flora.**

6. Bainhira alunu sira halo atividade hotu tiha ona, 
Ita filafali hamutuk ba sala.

7. Ita diskute observasaun hamutuk ho sira iha 
sala. Ita bele halo lista ho espésie hotu ne’ebé 
sira observa tiha. Ita bele tau lista ida ne’e iha 
sala nia parede.

Atividade Adisionál
Ita haruka alunu sira haree ba Ilustrasaun (flipchart) 
hodi buka animál  sira ne’ebé sira observa tiha ona 
iha eskola karik sira hanoin hetan no hatene balu.

Serbisu Uma nian
Ita haruka alunu sira halo observasaun ida ne’ebé 
hanesan besik sira nia uma, atu Ita konfirma sira 
nia koñesimentu. Sira tenke prenxe formuláriu 
observasaun ida ne’ebé tuir ezemplu hanesan Ita 
uza iha sala.

* Ita haree katak alunu sira hakerek saida mak sira 
haree, la’ós saida mak sira hatene ona. Objetivu 
husi ezersisiu ida ne’e mak atu dezenvolve sira nia 
abilidade observasaun, la’os atu verifika koñesimentu 
ne’ebé sira iha ona.

** Ita haree katak alunu sira ne’ebé aleijadu ka  ho 
difikuldade aprendizajen par hamutuk ho alunu ida 
ne’ebé iha responsabilidade hodi bele fo apoiu.

4. Peça aos alunos para copiarem a tabela de 
observação nos cadernos. Não precisam de 
incluir os exemplos do quadro, mas  os da sua 
própria observação. (Esta tabela pode também 
ser usada para outras atividades).

5. Leve a turma para fora da sala, assegurando-se 
que cada aluno tem caderno e caneta. Usando 
a ficha de observação deles, devem caminhar 
lentamente, e todos juntos, pelo recreio. Os 
alunos devem tomar nota das espécies de vida 
que veem, classificá-las em flora ou fauna e 
registar outras notas. Cada aluno deve completar 
a sua observação individualmente. Se os alunos 
apanharem insetos para observar, devem libertá-
los assim que a observação estiver concluída. 
Certifique-se que os alunos estão a observar 
fauna e flora.**

6. Depois dos alunos terem terminado, regressem 
juntos à sala.

7. Discuta as observações com a turma. Poderá 
fazer uma lista de todas as espécies de vida 
observadas. A lista pode ser colocada na parede 
da sala de aula.

Atividade Adicional
Peça aos alunos para procurarem, nos Conjuntos de 
Ilustrações (flipchart), os animais que observaram 
no recreio e verem se reconhecem alguns.

Trabalho de Casa
Confirme os conhecimentos, pedindo aos alunos 
que façam uma observação semelhante, perto de 
casa. Cada um deles deve completar uma tabela de 
observação igual à que foi usada na aula.

* Certifique-se de que os alunos escrevem o que 
estão efectivamente a ver e não aquilo que já sabem. 
O objetivo do exercicio é o desenvolvimento das suas 
capacidades de observação e não de verificação dos 
seus conhecimentos.

** Assegure-se que os alunos com dificuldades 
físicas, ou de aprendizagem, estão acompanhados por 
um aluno responsável por o ajudar.
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Atividade 4 

Duas aulas.
75 Minutos (dois tempos).
30 Minutos (parte de um tempo).

Lisaun Rua.
Minutu 75 (tempu rua).
Minutu 30 (tempu baluk).

O Que É Que Eu Sou?

Descrição
•	 Os alunos realizam atividades práticas que os 

ajudam a compreender classificações da flora e 
da fauna.

Resultados da Aprendizagem
•	 Os alunos são capazes de distinguir e dar 

exemplos de vertebrados e invertebrados.

•	 Os alunos são capazes de apresentar uma 
classificação animal básica em forma de 
diagrama.

Antes de iniciar a Atividade
•	 Ensine as páginas 70-72 do livro de Estudo do 

Meio, sobre Fauna.

•	 Leia as páginas 64-69 deste manual sobre 
Biodiversidade e as páginas 70-74 sobre 
Biodiversidade Marinha. 

Material Necessário
•	 Fita cola;

•	 Papel;

•	 Conjuntos de Ilustrações (flipchart);

•	 Diagrama de classificação animal  
(página 89 e 90 deste manual).

Desenvolvimento da Atividade
1. Peça aos alunos para escreverem o nome de 

um animal num pedaço de papel. Pode ser 
um animal terrestre, um animal marinho, um 
pássaro ou um invertebrado. Os alunos podem 
usar o manual ou os Conjuntos de Ilustrações, 
para os apoiar na escolha.

Saida Mak Ha’u?

Deskrisaun
•	 Alunu sira hala’o atividade pratika hodi 

komprende kona-ba klasifikasaun flora no fauna.  

Rezultadu Aprendizajen
•	 Alunu sira bele hatene diferensa no fó ezemplu 

kona-ba vertebradu no invertebradu sira. 

•	 Alunu sira bele aprezenta klasifikasaun bázika 
kona-ba animál tuir diagrama.

Molok Atu Ita Hahú Atividade Ida-Ne'e
•	 Ita hanorin p. 70-72 hosi manuál Estudo do Meio 

kona-ba Fauna.

•	 Ita lee pájina 64-69 iha manuál ida-ne’e nia laran 
kona-ba Biodiversidade no pájina 70-74 kona-ba 
Biodiversidade Tasi nian. 

Buat Ne’ebé Ita Presiza 
•	 Fita-kola;

•	 Surat-tahan;

•	 Ilustrasaun (flipchart);

•	 Diagrama kona-ba klasifikasaun animál nian 
(pájina 89 & 90 iha manuál ida-ne’e nia laran).

Oinsá Hala’o Atividade Ida-Ne'e
1. Ita haruka alunu sira hakerek animál ida nia 

naran iha surat-tahan. Sira bele hakerek animál 
husi rai-maran, animál tasi nian, manu-fuik ka 
invertebradu ida. Atu hetan apoiu, alunu sira bele 
uza manuál ka Ilustrasaun (flipchart). 

Ligações ao Currículo

Unidade 4 – Eu e o ambiente natural 

•	 Fauna	(pp.	70–72)

Ligasaun ho Kurríkulu

Unidade Haat – Eu e o ambiente natural 

•	 Fauna	(p.	70	–	72)
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Atividade 4

2. Recolha os pedaços de papel e misture-os.

3. Explique aos alunos que vão jogar um jogo 
chamado “Quem sou eu?”. Para poder jogar, cada 
aluno vai ter o nome de um animal colado nas 
costas. 

Cada aluno tenta adivinhar qual é o seu animal 
fazendo perguntas aos outros alunos. As 
respostas dadas só podem ser “sim” ou “não”. 
Alguns exemplos de perguntas são:

•	 Eu vivo no oceano?

•	 Eu posso voar?

•	 Eu tenho quatro pernas?

Os alunos continuam a fazer perguntas até 
identificarem qual é o seu animal.

4. Cole um pedaço de papel nas costas de cada 
aluno e diga-lhes para não lerem alto os nomes 
dos animais que estão nas costas dos colegas. É 
um segredo! 

5. Comece a atividade. Diga aos alunos para 
andarem pela sala e fazerem perguntas sobre o 
seu animal a diferentes colegas. Não devem fazer 
mais do que três perguntas a cada pessoa.*

6. Quando os alunos tiverem adivinhado qual é 
o seu animal, podem tirar o papel das costas e 
sentar-se.

2. Ita foti no kahur alunu sira nia surat-tahan.

3. Ita esplika ba alunu sira katak sira sei halo jogu 
ida naran “Saida mak ha’u?” Atu halo jogu ida-
ne’e, alunu ida-idak taka balada ida nia naran 
iha sira nia kotuk. Alunu ida-idak tenke si’ik 
sira-nia animál liuhosi husu pergunta ba kolega 
sira kona-ba sira-nia animál. Alunu sira bele 
hatan de’it ho resposta ‘loos’ ka ‘lae’. Ezemplu ba 
pergunta mak hanesan tuirmai:

•	 Ha’u hela iha tasi laran?

•	 Ha’u bele semo?

•	 Ha’u iha ain haat?

Alunu sira husu pergunta nafatin to’o sira 
identifika sira-nia animál. 

4. Ita taka surat-tahan pedasuk ida iha alunu sira 
nia kotuk no Ita hatete ba alunu sira katak sira 
labele lee ho lian makaas animál sira-nia naran 
ne’ebé taka iha kolega sira nia kotuk. Naran ida 
ne’e segredu!

5. Ita hahú atividade ne’e. Ita hatete ba alunu 
sira atu la’o-ba la’o-mai iha sala, no atu husu 
pergunta ba kolega sira kona-ba sira-nia animál. 
Sira labele liu pergunta tolu ba ema ida-idak.*

6. Bainhira alunu sira si’ik sira-nia animál nia 
naran loos, sira bele hasai surat-tahan hosi sira-
nia kotuk no tuur fali iha sira nia fatin.
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Atividade 4 

* Se a turma for muito grande, ou se os alunos 
não estão habituados a um método de aprendizagem 
interativa, divida os alunos em pequenos grupos. Esta 
atividade também funciona bem no exterior.

** Enquanto os alunos estão a trabalhar, ande 
pela sala, para confirmar se eles compreenderam a 
atividade.

* Se karik Ita-nia klase mak boot liu ka alunu sira la 
toman ba aprendizajen interativu, Ita bele fahe alunu 
sira ba grupu ki’ik. Atividade ida-ne’e mós bele la’o 
di’ak iha li’ur. 

** Bainhira alunu sira serbisu hela, Ita la’o 
ba la’o mai iha sala atu Ita haree katak sira 
komprende atividade ida-ne’e.

7. Depois de todos terem adivinhado os seus 
animais, explique a classificação básica através 
do diagrama de  “Classificação Animal” (página 
89-90). Desenhe-o no quadro e peça aos alunos 
para o copiarem nos seus cadernos. (Para poupar 
tempo, pode escrever apenas os nomes dos 
exemplos dos animais, em vez de os desenhar.)

8. Na próxima aula, peça aos alunos para 
classificarem o animal que lhes foi atribuído no 
jogo “O Que É Que Eu Sou?”.

A seguir são dados dois exemplos diferentes.**

7. Hafoin alunu sira hotu si’ik tiha ona sira-nia 
animál nia naran, ita esplika klasifikasaun bázika 
liuhusi	diagrama	"Klasifikasaun	Animál"	nian	
(pájina 89-90). Ita halo dezeñu iha kuadru no 
Ita haruka alunu sira kopia ba sira-nia kadernu. 
(Hodi hamenus tempu, ita bele hakerek de'it 
animál nia laran envezde Ita halo nia dezeñu.)

8. Iha lisaun tuirmai, Ita haruka alunu sira klasifika 
animál ne’ebé sira simu iha jogu “Saida mak 
ha’u?”. 

Tuirmai Ita iha ezemplu rua ne’ebé la hanesan.**

Animal

 vertebrado invertebrado

 pássaro artrópode

 águia Inseto

  Formiga

Animál

 Vertebradu Invertebradu

 Manu-fuik Artrópode

 Makikit Insetu

  Nehek



Introdusaun ba Kadeia 
Ai-han 

Deskrisaun
Alunu sira komprende kona-ba interligasaun entre 
moris-tasi no ekosistema meti-ulun ahu-ruin sira 
ne’ebé espesiál iha Timor Leste. 

Rezultadu Aprendizajen
•	 Alunu sira bele esplika saida mak kadeia  

ai-han ida.

•	 Alunu sira bele halo diagrama ida-ne’ebé ilustra 
kadeia ai-han ida.

Molok Atu Ita Hahú Atividade Ida-Ne'e
•	 Lee pájina 64-71 iha manuál ida-ne’e nia laran 

kona-ba Biodiversidade no pájina 70 kona-ba 
Biodiversidade Tasi nian.

Buat Ne’ebé Ita Presiza 
•	 Ilustrasaun sira (flipchart).

Oinsá Hala’o Atividade Ida-Ne'e
1. Ita prepara kuadru hanesan tuirmai.

Atividade 5

50 minutos (um tempo).
Minutu 50 (tempu ida).

Introdução às Cadeias 
Alimentares

Descrição
Os alunos compreendem as interligações entre 
a vida marinha e os ecossistemas dos recifes de 
coral, únicos em Timor Leste. 

Resultados da Aprendizagem
•	 Os alunos conseguem explicar o que é uma 

cadeia alimentar.

•	 Os alunos são capazes de criar um diagrama 
que ilustra uma cadeia alimentar.

Antes de Iniciar a Atividade
•	 Leia as páginas 64-71  deste manual sobre 

Biodiversidade e as páginas 70 sobre 
Biodiversidade Marinha.

Material Necessário
•	 Conjuntos de Ilustrações (flipchart).

Desenvolvimento da Atividade
1. Prepare o quadro de acordo com o apresentado 

a seguir.

Ligações ao Currículo

Unidade 4 – Eu e o ambiente natural

•	 Fauna

•	 Flora	(pp.	70-80)

Ligasaun ho Kurríkulu

Unidade Haat – Eu e o ambiente natural

•	 Fauna

•	 Flora	(pp.	70-80)

Sra. 
Paula 

Plâncton

Sra. 
Paula 

Plankton

Sr. 
Samuel 
Coral 
Macio

Sr.Samuel 
Ahu-ruin 
Mamar

Sra. 
Cristina 

Caranguejo

Sra.
Cristina 
Kadiuk

Sra.  
Tina 

Tartaruga

Sra. 
Tina  

Lenuk

Sr. 
Manuel 
Tubarão

Sr.  
Manuel 

Tubaraun
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Atividade 5 

2. Selecione cinco voluntários para se colocarem 
em fila à frente da turma (assegure-se de que 
três dos voluntários são raparigas). Dê a cada um 
deles um dos nomes da lista que está no quadro 
e peça-lhes para ficarem de pé nessa ordem.

3. Explique aos alunos que todas estas personagens 
vivem juntas, no mar, e dependem umas das 
outras para sobreviver. 

4. Leia a seguinte história aos alunos e diga aos 
voluntários que, depois de ouvirem o seu nome, 
devem dar a mão à pessoa que têm ao lado. 

2. Ita hili voluntáriu na’in-lima hodi hamriik tuir 
liña iha salaoin (haree katak voluntáriu na’in 
tolu mak feto sira). Ita fó naran ida husi lista iha 
kuadru ba alunu ida-idakno ita husu ba sira atu 
hamriik tuir orden ne’ebá. 

3. Ita esplika ba alunu sira katak sira hotu hela 
hamutuk iha tasi laran no sira-hotu depende ba 
malu hodi bele moris.  

4. Ita lee istória tuirmai ne’e ba alunu sira no ita 
fó-hatene ba voluntáriu sira katak, hafoin sira 
rona sira-nia naran,sira tenke kaer liman ho ema 
ida-ne’ebé iha sira-nia sorin.

5. Explique aos alunos que este é um exemplo 
de uma cadeia alimentar marinha. Nesta 
cadeia, todos dependem uns dos outros para se 
manterem vivos.

6. Diga à Sra. Plâncton e à Sra. Tartaruga para se 
sentarem. (Ao fazê-lo, as alunas terão de largar 
as mãos dos colegas, o que irá provocar quebras 
na cadeia alimentar). Pergunte aos alunos: “O 
que aconteceu na cadeia alimentar, agora que 
dois dos animais desapareceram?”*

7. Promova a troca de ideias entre alunos.

8. Peça aos alunos para voltarem aos seus lugares.

9. Desenvolva outra cadeia alimentar no quadro 
com a turma. Se precisar, utilize os Conjuntos 
de Ilustrações (flipchart), ou use o exemplo da 
cadeia alimentar terrestre.

10. Reforce a importância de cuidar do meio-
ambiente para proteger a biodiversidade e a 
humanidade.

O Sr. Manuel Tubarão gosta de comer todo o tipo de 
coisas. Tartarugas e atum são alguns dos seus pratos 
favoritos. Por esta razão, ele visita, muitas vezes, a 
Sra. Tina Tartaruga à hora do jantar.

A Sra. Tina Tartaruga gosta de comer alforrecas e 
caranguejos e a Sra. Cristina Caranguejo é das suas 
favoritas.

Quando tem fome, a Sra. Cristina Caranguejo gosta 
de comer diferentes tipos de plantas e animais, o Sr. 
Samuel Coral Macio é um dos seus favoritos. Quando 
o Sr. Samuel Coral Macio tem fome, ele gosta de 
filtrar do mar a Sra. Paula Plâncton para comer.

Sr. Manuel Tubaraun gosta han buat hotu-hotu. 
Nia gosta loos han lenuk no tuna. Tan ne'e mak, 
dala barak, nia vizita Sra Tina Lenuk oras han 
kalan. 

Sra Tina Lenuk gosta han anin-teen no kadiuk 
no nia gosta liu mak Sra Cristina Kadiuk. 

Bainhira hamlaha Sra Cristina Kadiuk gosta 
han ai-horis no animál oin-oin no Sr.Samuel 
Ahu-ruin Mamar mak nia gosta liu. Bainhira 
Sr.Samuel Ahu-ruin Mamar hamlaha, nia gosta 
hamoos Sra. Paula Plankton hosi tasi hodi han.

5. Ita esplika ba alunu sira katak ida-ne’e mak 
ezemplu ida hosi kadeia ai-han tasi nian. Iha 
kadeia ida ne’e balada sira hotu depende ba 
malu atu moris. 

6. Ita hatete ba Sra Plankton no Sra Lenuk atu tuur 
fali. (Atu fila ba sira nia fatin alunu sira tenke 
husik kolega sira nia liman no hamosu fatin 
mamuk iha kadeia ai-han nian.)  Ita husu ba 
alunu sira: “Saida mak akontese ba kadeia ai-han 
ida ne’e, bainhira balada rua lakon tiha?”*

7. Ita promove diskusaun entre alunu sira (troka 
ideia). 

8. Ita husu ba voluntáriu sira atu ba tuur fali iha 
sira-nia fatin.

9. Ita dezenvolve kadeia ai-han ida-seluk iha 
kuadru hamutuk ho klase. Se karik Ita presiza Ita 
bele uza Ilustrasaun sira (flipchart) ka ezemplu 
iha kraik kona-ba kadeia ai-han terrestre.

10. Ita reforsa importánsia kona-ba atu haree 
didi’ak Ita-nia meiu-ambiente hodi proteje 
biodiversidade no umanidade. 
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Atividade 5 

Atividade Adicional
Discuta com a turma as ameaças humanas ao 
ambiente marinho. Discuta, também, com os alunos 
como podemos diminuir essas ameaças.

Trabalho de Casa
Peça aos alunos que façam uma cadeia alimentar 
que inclua o ser humano. Na aula seguinte, corrija o 
trabalho de casa.

* O objectivo é que os alunos percebam que 
cada animal marinho precisa de outros para 
sobreviver. Se um animal desaparecer, toda a 
cadeia alimentar é afectada.

Flor (polén) ➜ Abelha ➜ Libélula ➜ Rã ➜ Cobra ➜ Águia

Ai-funan (ai-funan been) ➜ Bani ➜ Bee-na’in ➜ Manduku ➜ Samea ➜ Makikit

Atividade Adisionál
Ita hala’o diskusaun ho alunu sira kona-ba ameasa 
umana ba meiu-ambiente tasi nian. Ita mós hala’o 
diskusaun kona-ba oinsá Ita bele hamenus ameasa 
hirak-ne’e.

Serbisu Uma nian
Ita haruka alunu sira halo kadeia ai-han ida ne’ebé 
inklui	 ema.	Klase	 tuirmai	 ita	korrije	atividade	 ida	
ne’e.

* Ita-nia objetivu mak alunu sira bele komprende 
katak animál tasi nian sira-hotu presiza malu atu 
bele moris. Bainhira animál ida lakon tiha, kadeia 
tomak sei hetan efeitu. 

s Um exemplo de uma cadeia alimentar terrestre. s Ezemplu ida husi kadeia ai-han terrestre.
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Duas aulas (durante dois dias consecutivos)
Aula 1: 50 minutos (um tempo).
Aula 2: 30 minutos (parte de um tempo).

Lisaun Rua (loron rua tuirmalu).
Lisaun 1: Minutu 50 (tempu ida).
Lisaun 2: Minutu 30 (parte balu husi tempu ida).

Atividade 6 

Transpiração

Descrição
•	 Os alunos realizam uma uma experiência 

de transpiração ao ar livre, de forma a 
compreenderem o ciclo da água.

Resultados da Aprendizagem
•	 Os alunos são capazes de explicar o termo 

“transpiração”;*

•	 Os alunos são capazes de formular hipóteses 
acerca do que ocorreu na experiência da 
transpiração;

•	 Os alunos são capazes de explicar a ligação entre 
transpiração e o ciclo da água.

Antes de Iniciar a Atividade
•	 Certifique-se que ensinou “O ciclo da água”  

(pp. 88-89) na aula.

•	 Leia as páginas 80-83 deste manual sobre Clima, 
Meteorologia e Alterações (Mudanças) Climáticas. 

Material Necessário
•	 Sacos plásticos transparentes;

•	 Cordel, ou fio, para amarrar;

•	 Papel.

Desenvolvimento da Atividade
1. Diga aos alunos que vão fazer uma experiência 

para aprender como é que as plantas usam a água. 

Transpirasaun

Deskrisaun
•	 Alunu sira hala’o esperiénsia kona-ba 

transpirasaun iha li’ur, atu dezenvolve sira-nia 
komprensaun kona-ba síklu bee nian.

Rezultadu Aprendizajen
•	 Alunu sira bele esplika liafuan“transpirasaun”;*

•	 Alunu sira bele halo ipotéze kona-ba saida mak 
mosu iha esperiénsia transpirasaun;

•	 Alunu sira bele esplika ligasaun entre 
transpirasaun no síklu bee nian.

Molok Atu Ita Hahú Atividade Ida-Ne'e
•	 Ita haree katak Ita hanorin tiha ona klase “O ciclo 

da água” (p. 88-89).

•	 Ita lee pájina 80-83 iha manuál ida-ne’e kona-ba 
Klima,	Tempu	no	Mudansa	Klimátika.	

Buat Ne’ebé Ita Presiza
•	 Saku plástiku transparente;

•	 Tali atu kesi saku;

•	 Surat-tahan.

Oinsá Hala’o Atividade Ida-Ne'e
1. Ita fó-hatene ba alunu sira katak sira atu hala’o 

esperiénsia ida hodi aprende kona-ba oinsá ai-horis 
uza bee. 

Ligações ao Currículo
Unidade Quatro – Eu e o ambiente  
natural  

•	 Flora	(pp.	73-80)

•	 A	Terra	(pp.	82-91)

Ligasaun ho Kurríkulu
Unidade Haat – Eu e o ambiente natural 

•	 Flora	(pp.	73-80).

•	 A	Terra	(pp.	82-91).
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Atividade 6 

2. Exemplifique as Fases 1-3 da experiência, na sala 
de aula, utilizando as ilustrações como guia. Pode 
usar uma régua, em vez de um ramo de árvore. 
Peça aos alunos para imaginarem que é um 
ramo com folhas. Peça a um aluno para o ajudar 
segurando a régua. 

3. Escreva as fases, apresentadas a seguir, no 
quadro e peça aos alunos para as copiarem para 
os cadernos.

Experiência da Transpiração
1. Coloque um saco plástico transparente 

sobre algumas folhas de uma árvore ou 
arbusto.

2. Feche o saco plástico no local com um  
pedaço de fio.

3. Escreva os nomes de cada aluno do 
grupo num papel, e amarre à volta do 
saco plástico.

4. Deixe durante a noite.

Esperiénsia Transpirasaun
1. Ita taka ai-tahan balu husi ai-hun 

ida ka ai-oan ida ho saku plástiku 
transparente ida.

2. Ita kesi saku ne’e metin ho tali ida.
3. Ita hakerek alunu ida-idak,  

husi grupu ida-idak nia naran iha 
surat-tahan, no kesi iha saku.

4. Ita husik hela kalan ida tomak.

4. Organize pequenos grupos de alunos e 
acompanhe-os ao exterior.

5. Com os alunos, identifique possíveis árvores 
e peça para realizarem a atividade. Deixe os 
sacos plásticos durante a noite.

6. Regresse, no dia seguinte, com a turma, à 
experiência e peça a cada grupo para falar 
sobre as alterações. Os alunos podem usar a 
folha de observação apresentada na Atividade 
3 'O Que Vive no Recreio da Nossa Escola", para 
registar as suas observações.

7. Quando os grupos terminarem, peça à turma 
para removerem os sacos e para se reunirem 
debaixo de uma das árvores. 

8. Faça aos alunos as seguintes questões, 
ajudando-os a avaliarem as suas observações: 

•	 O que é que aconteceu dentro do saco de 
plástico? (foi recolhida água)

•	 Porque é que acham que isto aconteceu? 
(Transpiração) 

9. Relembre os alunos sobre o processo de 
transpiração, utilizando as páginas 88-89 do 
manual de Estudo do Meio.

2. Ita fó ezemplu kona-ba Etapa 1-3 hosi esperiénsia, 
iha sala, no ita uza ilustrasaun nu’udar matadalan. 
Ita bele uza régua ida envésde ai-sanak ida. Ita 
husu ba alunu sira atu imajina katak régua ida 
ne’e mak ai-sanak ho nia tahan. Ita bele husu 
alunu ida atu tulun hanesan kaer regua ne’e.

3. Ita hakerek etapa sira, ne’ebé aprezenta tuir mai, 
iha kluadru no ita husu ba alunu sira atu kopia. 

4. Ita fahe alunu sira ba grupu ki’ik no Ita sai ba 
sala-li’ur hamutuk ho sira.

5. Hamutuk ho alunu sira,Ita identifika ai-hun sira 
ne’ebé mak di’ak no Ita haruka alunu sira hala’o 
atividade. Ita husik hela saku kalan ida tomak.

6. Loron tuirmai, ita filafali ho alunu sira ba 
esperiénsia ida-ne’e no ita husu ba grupu ida-
idak atu ko’alia kona-ba buat ne’ebé muda. 
Alunu sira bele uza surat-tahan kona-ba 
observasaun,ne’ebé aprezenta iha Atividade 3 
“Saida mak Moris iha Ita-nia Eskola”, hodi rejista 
sira-nia observasaun.

7. Bainhira grupu sira remata atividade, ita husu 
ba klase sira atu hasai saku sira, no atu tuur 
hamutuk iha ai-hun. 

8. Ita husu pergunta sira tuirmai atu alunu sira bele 
avalia sira-nia observasaun: 

•	 Saida mak akontese iha plástiku nia laran?  
(ita hetan bee)

•	 Tamba saida mak ida ne’e akontese? 
(Transpirasaun) 

9. Ita fó-hanoin ba alunu sira kona-ba prosesu 
transpirasaun, ita uza pájina 88-89 hosi manuál 
Estudo do Meio.
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Atividade 6 

Esperiénsia Transpirasaun

1. Ita taka ai-tahan balu husi ai-hun ida ka  
ai-oan ida ho saku plástiku transparente ida.

2. Ita kesi metin ho tali.

3. Ita hakerek grupu sira nia elementu ida-idak 
nia naran iha surat-tahan pedasuk ida. Ita kesi 
iha saku no Ita husik hela durante kalan ida 
tomak.

Experiência da Transpiração

1. Coloque um saco plástico transparente sobre 
algumas folhas de uma árvore ou arbusto. 

2. Amarre com firmeza o saco com um pedaço de 
fio ou cordel.

3. Escreva os nomes de cada aluno do grupo 
num pedaço de papel.  Amarre à volta do saco 
plástico e deixe durante a noite. 

* Transpirasaun mak prosesu naturál ida ne’ebé mosu 
bainhira bee-suar mak halakon hosi ai-tahan no ai-
horis nia kain. Baibain, bee lakon tiha ba atmosféra 
no sai hanesan parte ida iha síklu bee nian. Iha 
esperiénsia ida-ne’e, bee kondensa iha saku plástiku 
nia laran.

* A transpiração é um processo natural, que ocorre 
quando a água das folhas das plantas evapora. 
Normalmente, a água seria libertada para a atmosfera 
e  tornar-se-ia parte do ciclo da água. Nesta 
experiência, a água condensa no saco plástico.  

1.

H2O

H2O

H2O

H2OH2O

2.

3.

s   A experiência deverá ter este 
aspecto no dia seguinte.

s   Loron tuirmai, esperiénsia ne’ebé 
ita halo tenke hanesan illas ne’e.
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6-8 Semanas.
Semana 6-8.

Projeto de Jardinagem 1

Preparar Composto 

Descrição
Os alunos vão utilizar de materiais orgânicos para 
fazer composto. O composto pode ser usado para 
apoiar a atividade de jardinagem 2 – Cultivar Jardins 
na Escola.

Resultados da Aprendizagem
•	 Os alunos são capazes de apresentar, pelo menos, 

um método de fazer composto.

•	 Os alunos são capazes de explicar a importância 
do composto para melhorar a fertilidade do solo.

•	 Os alunos são capazes de explicar como 
o composto pode ser usado no jardim, em 
combinação com manta morta.

Duração e Processo
Esta atividade tem quatro fases fundamentais 
e, muito provavelmente, terá lugar ao longo de 
aproximadamente um período. As fases são:

•	 Fase 1 – Preparação do composto.

•	 Fase 2 – Realização do composto.

•	 Fase 3 – Monitarização do composto. 

•	 Fase 4 – Uso do composto.

Cada fase contém uma série de etapas que exigem  
vários níveis de preparação e tempo. Terá de 
determinar o momento mais adequado para cada 
uma delas. Quando o composto estiver pronto vai 
precisar de repousar e ser monitorizado, durante 
cerca de cinco semanas, antes de estar pronto para 
usar.

Halo Rai-Metan

Deskrisaun
Alunu sira uza materiál orgániku atu halo rai-
metan. Rai-metan ida ne’e bele uza hodi suporta 
Atividade Jardinajen 2 – Halo Jardín iha Eskola.

Rezultadu Aprendizajen
•	 Alunu sira bele hatudu pelumenus métodu ida 

hodi halo rai-metan.

•	 Alunu sira bele esplika rai-metan nia 
importánsia hodi habokur rai.

•	 Alunu sira bele esplika oinsá bele uza rai-metan 
hamutuk ho rai-uut iha jardín. 

Tempu no Prosesu
Atividade ida-ne’e iha etapa-xave haat no bele la’o 
hela durante trimestre ida tomak. Etapa sira-ne’e 
maka:

•	 Etapa 1 – Ita prepara rai-metan.

•	 Etapa 2 – Ita halo rai-metan.

•	 Etapa 3 –  Prosesu halo monitorizasaun  
ba rai-metan.

•	 Etapa 4 – Ita uza rai-metan.

Etapa ida-idak inklui etapa sira ne’ebé presiza 
preparasaun no tempu oioin. Ita mak determina 
tempu ne’ebé apropriadu liu ba etapa ida-idak. 
Bainhira rai-metan pronto tiha ona, nia presiza 
deskansa no hetan monitorizasaun durante 
maizumenus semana lima molok atu bele uza.

Ligações ao Currículo
Unidade Dois – Eu e a comunidade

•	 Atividades	económicas	locais	(pp.	37-40).

Unidade Quatro – Eu e o ambiente natural 

•	 Flora	(pp.	73-80).

Ligasaun ho Kurríkulu
Unidade Rua – Eu e a comunidade

•	 Atividades	económicas	locais	(p.	37-40).

Unidade Haat – Eu e o ambiente natural 

•	 Flora	(p.	73-80).



Projeto de Jardinagem 1

Material Necessário
•	 Ferramentas de jardinagem;

•	 Uma selecção de materiais orgânicos (ex: restos 
de comida, resíduos de jardim, folhas, papel, 
cascas de ovos, ramos);

•	 Cinzas de madeira;

•	 Solo superficial;

•	 Estrume animal;

•	 Água;

•	 Cobertura para o composto (ex: palha, plástico, 
folhas de metal velho, ou um revestimento 
feito de folhas de bananeira, ou de folhas de 
palmeira);

•	 Vara longa (para espetar o monte de 
compostagem);

•	 Uma estrutura (ex: feita de madeira velha, metal 
ou pneus velhos).

Fase 1 – Preparação do composto
Antes de iniciar a compostagem, será necessário 
uma certa preparação, que demorará algumas aulas. 
Certifique-se de que inclui os alunos no planeamento 
e participação em cada uma dessas etapas.

1. Escolha do lugar

Escolha um lugar para o seu monte de compostagem. 
Deve ser bem drenado e com sombra no tempo seco. 
O ideal será ser perto da horta da escola (veja Projeto 
de Jardinagem 2 - Fazer uma horta na Escola), e terá 
de estar bem protegido das pragas. Se o recinto da 
sua escola não é vedado, então deve vedar a área 
de compostagem. Vai precisar de água para seu 
composto por isso, se possível, coloque-o junto a 
uma fonte de água.

2. Construção da estrutura

Em seguida, precisa de construir uma estrutura 
robusta para conter toda a matéria da planta. Pode 
fazer com madeira velha, metal (por exemplo, telhas 
velhas), ou mesmo borracha de pneus. Cerca de dois 
metros quadrados será um bom tamanho. Deverá ter 
cerca de um metro e meio de profundidade. Algumas 
semanas depois, vai precisar misturar os materiais 
completamente, por isso certifique-se de que pode 
remover um dos lados, para ter fácil acesso.

3. Recolha de materiais orgânicos

Depois disto, será necessário recolher materiais 
para a compostagem. O monte de compostagem é 
composto por várias camadas, para permitir que 

Buat Ne’ebé Ita Presiza 
•	 Ferramenta jardinajen nian;

•	 Materiál orgániku selesaun ida (ezemplu: hahán-
resik, fo’er husi jardín, ai-tahan, surat-tahan, 
manu-tolun nia kulit,ai-sanak);

•	 Ahu-kdesan;

•	 Rai husi parte leten;

•	 Estrume animál nian;

•	 Bee;

•	 Matan ba butuk rai-metan (ezemplu: tali-homan, 
plástiku, tahan kaleen tuan ka matan ida ne’ebé 
halo hosi hudi-tahan ka husi tali-tahan);

•	 Ai-tonka naruk ida (hodi halo kuak kle’an iha 
butuk rai-metan nian);

•	 Estrutura ida (ezemplu:bele halo ho ai-kabelak 
tuan, ho besi ka roda tuan sira).

Etapa 1 – Ita prepara atu halo rai-metan
Molok atu Ita hahú halo rai-metan, Ita presiza halo 
preparasaun. Ita presiza uza lisaun balu. Ita haree 
katak Ita envolve alunu sira iha planeamentu no 
kontribuisaun ba etapa ida-idak.

1. Ita hili fatin ida

Ita hili fatin ida hodi halo butuk rai-metan. Fatin ida-
ne’e tenke iha drenajen di’ak no iha mahon durante 
tempu bailoron. Di’ak liu halo fatin ida ne’e besik 
eskola nia jardín (ita haree ba Projetu Jardinajen 2 – 
halo Jardin iha eskola), no presiza hetan protesaun 
di’ak husi peste sira. Se karik ita-nia eskola laiha 
lutu, ita tenke halo ida ba fatin ida ne’e. Ita presiza 
bee hodi rega Ita-nia butuk rai-metan entaun, se bele 
karik, Ita hili fatin ida ne’ebé besik husi torneira ida. 

2. Ita halo estrutura ida

Tuirmai,ita presiza harii estrutura ida ne’ebé metin 
hodi hatama ai-horis nia material sira hotu. Ita bele 
halo ida-ne’e ho ai-kabelak tuan, ho besi (ezemplu: 
kaleen tahan bosan) ka borraxa hosi roda tuan. 
Estrutura ida ne’e nia sasukat maizumenus métru 
kuadradu rua. Nia tenke kle’an maizumenus métru 
ida ho balu. Liutiha semana balu, Ita sei presiza 
kahur materiál sira-ne’e hotu, entaun Ita tenke 
garante katak Ita bele hasai estrutura nia sorin ida 
atu fó asesu fásil liu. 

3. Ita hili materiál orgániku

Depois, Ita presiza halibur materiál hodi halo rai-
metan. Butuk rai-metan ida iha dalas oioin atu anin 
bele tama ba laran. Dalas ida naran dalas ‘matak’ 
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o ar circule através dele. Uma camada é chamada 
camada 'verde' e é composta por resíduos de cozinha, 
folhas verdes, relva e ervas daninhas. Estas são todas 
as coisas que se decompõem rapidamente.  

A camada seguinte é a camada “castanha”, que é 
composta por folhas secas, ramos de árvore, palha 
e papel. É uma camada que leva mais tempo para 
se decompor. De vez em quando, também precisa de 
adicionar uma camada de terra e um punhado de 
cinzas de madeira.

Todos estes materiais devem ser reunidos ao mesmo 
tempo para fazer o monte de compostagem. Peça 
aos alunos para trazer materiais de casa, para se 
certificar de que eles estão envolvidos em todo o 
processo. Talvez precise, também, de pedir a ajuda 
dos pais para reunir material suficiente.

mak fo’er dapur nian, ai-tahan, du’ut no du’ut-fuik. 
Sasan sira-ne’e hotu maka materiál ne’ebé bele 
dodok lalais. 

Dalas tuirmai ne'ebé naran "maran" mak ai-tahan 
ne'ebé maran, ai-kunak, du'ut maran no surat-
tahan. Dalas ida ne'e mak presiza tempu barak liu 
atu dodok. Dala ruma, Ita mós presiza aumenta tan 
rai no liman ida nakonu ho ahu-kdesan. 

Ita tenke halibur materiál sira-ne’e hotu hamutuk 
hodi halo butuk rai-metan ida. Ita haruka alunu 
sira lori materiál hosi uma atu garante katak sira 
partisipa	 iha	prosesu	tomak.	Karik,	 Ita	mós	presiza	
husu inan-aman sira-nia ajuda atu Ita bele halibur 
materiál natoon. 

 Faça uma cerca com materiais locais. /  
Halo serka ida ho materiál lokál.

 Revire o composto para ajudar a quebrá-lo. / Ita fahe sasán atu labele.

 Mexa o composto para deixar entrar ar. /  
Kedok atu husik anin bele tama.
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Fase dois – Realização do composto
Agora está pronto para fazer seu composto. As etapas 
necessárias estão descritas a seguir. Deverá ser capaz 
de concluir esta fase em dois tempos de aula.

1. Reuna num monte os materiais que foram 
recolhidos . Ajude os alunos a classificá-los em 
montes “verde” e “castanho”. Certifique-se de que 
os materiais verdes são cortados em pequenos 
pedaços.

2. Faça uma base de materiais vegetais grosseiros 
(ex: troncos e ramos, ou folhas de palmeira), 
cerca de 30 centímetros acima do fundo do seu 
monte de compostagem. Isso irá garantir boa 
circulação de ar e ajudar a drenagem.

3. Adicione uma camada “castanha” de cerca  
de 10 cm.

4. Depois disso, adicione uma camada “verde” 
de cerca de 10 cm. Pode adicionar também 
dois centímetros de estrume a esta camada. 
Lembre-se que é importante para os alunos 
lavarem as mãos depois de todas as atividades 
de jardinagem, especialmente depois de 
trabalharem com estrume.

Etapa Rua – Ita halo rai-metan
Agora daudaun Ita pronto ona atu halo Ita-nia rai-
metan. Etapa sira husi prosesu mak hakerek tuirmai. 
Loloos Ita bele halo projetu ida ne’e kompletu ho 
tempu rua.

1. Ita halibur materiál sira-hotu ne’ebé Ita rekolle 
atu halo butuk ida ne’e. Ita ajuda alunu sira atu 
haketak materiál sira ne’e ba butuk ‘matak’ no 
butuk ‘maran’. Ita haree katak Ita tesi materiál 
matak to’o ki’ik. 

2. Ita halo baze ida ho materiál vejetál ne’ebé boot 
(ezemplu: kain-ki’ik no ai-kunak ka tali-tahan) 
ne’ebé aas maizumenus sentimetru 30 iha butuk 
rai-metan nia okos. Buat ne’e mak garante anin 
nia sirkulasaun di’ak no mós ajuda halo drenajen. 

3. Ita tau tan dalas ‘maran’ ida ho sentimetru 10 
maizumenus.

4. Tuirmai, Ita tau dalas “matak” ida ho sentimetru 
10 maizumenus. Ita mós bele tau tan estrume 
sentimetru balu ba dalas ida-ne’e. Ita keta haluha 
katak importante ba alunu sira atu fase liman 
hafoin remata atividade jardinajen, liuliu hafoin 
uza estrume. 

Pode incluir no seu composto. / 
Bele uza atu halo rai-metan.

Não pode incluir no seu composto. / 
Labele uza atu halo rai-metan.
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5. Adicione um pouco de terra superficial (terra 
recolhida até 10 cm da superfície).

6. Adicione uma pequena quantidade de cinzas de 
madeira.

7. Repita todas estas camadas até que tenha 
enchido a caixa de compostagem.

8. Adicione cerca de um balde de água. O monte 
de compostagem deve ser húmido mas não 
encharcado.

9. Cubra bem o composto. Poderá usar palha, folhas 
de bananeira, folhas de palmeira, plástico ou 
uma folha de metal velho. 

Camada “castanha” / Dalas “Maran”

Camada “verde” / Dalas “Matak”

Cinzas de madeira / Ahi-kudesan

s Corte transversal de um monte de composto que as 
diferentes camadas.

Base de materiais vegetais / 
Baze ho materiál vejetál

Terra superficial / Rai-leten

5. Ita tau tan rai-fohon uitoan (rai ne’ebé foti hosi 
rai leten naruk to’o sentimetru 10). 

6. Ita tau ahi-kudesan uitoan. 

7. Ita repete dalas hirak-ne’e hotu to’o ita-nia fatin 
rai-metan nakonu tiha ona. 

8. Ita fui bee balde ida. Butuk rai-metan tenke 
bokon uitoan, maibé labele bokon liu.

9. Ita taka butuk rai-metan ne’e didi’ak. Ita bele uza 
du’ut-maran, hudi-tahan, tali-tahan ka tahan 
kaleen ne’ebé tuan.

s Rai-metan fatin ida ne’ebé kua nia sorin atu hatudu 
ninia dalas ida-idak.
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Fase três - Monitorização do Processo 
de Compostagem
Quando o processo de compostagem começar a 
funcionar, o monte de compostagem vai aquecer até 
cerca de 65º C durante um período de cerca de duas 
semanas. Para manter o funcionamento do processo, 
é importante garantir que o monte de compostagem 
contém ar em abundância. Para fazer isso, peça aos 
alunos que remexam o monte, de dois em dois dias, 
com uma vara longa. Isto irá permitir que o ar entre.

Os materiais no centro do monte de compostagem 
vão ficar mais quentes e, por isso, começam a 
decompor-se primeiro. Para garantir que os materiais 
do lado de fora também se decompõem, terá que 
revirar o composto, cerca de duas semanas depois. 
O composto vai aquecer de novo e decompõe-se no 
centro. Quatro a cinco semanas depois, o composto 
deverá estar pronto para usar.

O que devo fazer se o composto estiver muito 
húmido?

O composto deve ser húmido mas não encharcado. 
Se ficar húmido e fedorento, tire a tampa e deixe-o 
arejar num dia quente e seco. Poderá, também, 
introduzir um pouco mais de materiais “castanhos”e 
adicionar um pouco de cinzas de madeira.

O que devo fazer se o composto estiver muito 
seco?

Se o seu monte de compostagem estiver muito seco, 
não irá haver processo de decomposição. Se isso 
ocorrer, adicione um pouco mais de água.

Fase quatro – Uso do Composto*
O composto é um fertilizante natural e ajuda ao 
crescimento das plantas. Quando as plantas estão 
saudáveis elas são mais resistentes a pragas e 
doenças. Poderá usar o composto quando estiver a 
plantar sementes, ou novas plantas, mas também 
pode usá-lo em plantas já existentes. Com um 
canteiro novo, coloque uma camada de composto 
no topo e enterre-o  na superficie do solo. Se fizer 
isto duas semanas antes de plantar, os nutrientes já 
terão entrado no solo e estará pronto para as suas 
plantas usarem.

Pode, também, colocar uma camada de composto 
à volta das plantas já existentes, para ajudá-las 
crescer melhor. Tenha cuidado para não colocar 
o composto directamente em cima dos caules das 
plantas ou  dos troncos das árvores porque isso pode 
fazer com que elas apodreçam.

Etapa Tolu – Prosesu halo  
monitorizasaun ba rai-metan. 
Bainhira prosesu dekompozisaun hahú la’o, butuk 
rai-metan komesa hamanas to’o maizumenus 65ºC 
durante maizumenus semana rua. Atu prosesu la’o 
didi’ak, importante atu Ita haree katak butuk iha 
anin barak. Nune’e, Ita haruka alunu sira kahur ho 
ai-tonka naruk, loron rua-ruak. Hanesan ne’e anin 
bele tama. 

Materiál sira ne’ebé iha klaran mak sai manas liu 
no sira mak hahú dekompozisaun uluk liu. Atu Ita 
garante katak materiál sira husi sorin-sorin mós sai 
dodok, Ita presiza kahur butuk ne'e, liutiha semana 
rua. Butuk rai-metan sai manas fali ona no halo 
dekompozisaun iha klaran. Liutiha maizumenus 
semana lima Ita-nia rai-metan prontu atu uza. 

Saida mak Ita tenke halo se karik rai-metan 
bokon liu?

Butuk rai-metan tenke bokon uitoan maibé labele 
bokon liu. Se karik nia bokon liu no dois, Ita hasai 
nia matan no husik anin tama iha loron ida ne’ebé 
manas no maran. Ita bele mós tau tan materiál 
“maran”no ahi-kudesan uiotan. 

Saida mak Ita tenke halo se karik butuk rai-
metan maran liu?

Se karik Ita-nia butuk rai-metan maran liu, 
prossessu dekompozisaun la la’o. Se karik buat 
ne’e akontese, Ita tau tan bee.

Etapa Haat – Ita uza rai-metan*
Rai-metan mak fertilizante naturál ida ne’ebé 
ajuda haburas ai-horis. Bainhira ai-horis moris 
saudável sira bele reziste ba peste no moras. Ita 
bele uza rai-metan bainhira Ita kuda ai-musan, ka 
ai-horis foun sira, no Ita mós bele uza ba ai sira-
ne’ebé iha tiha ona. Iha kanteiru ida foun, Ita tau 
dalas rai-metan iha leten no ita ke’e atu hatama 
nia ba rai-letennia okos. Se karik Ita halo hanesan 
ne’e semana rua molok atu kuda, nutriente sira 
tama tiha ona ba rai no pronto ona atu ai-horis sira 
bele uza. 

Ita mós bele tau dalas rai-metan hale’u ai-horis 
sira-ne’ebé iha ona, hodi ajuda sira moris di’ak 
liután. Ita tenke kuidadu atu labele husik rai-
metan ne’e kona ai-horis sira-nia kain ka hun 
tanba bele halo sira sai dodok. 
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Depois de ter enterrado algum composto, cubra 
sempre o solo com manta morta. A manta morta 
pode ser feita com folhas, cascas, fibra de coco, ou 
papel. Qualquer um dos elementos que usou na 
camada “castanha” do composto será apropriado. 
A manta morta ajuda a reter a mistura no solo e 
deixa-o a uma temperatura constante e, ao longo do 
tempo, acrescenta nutrientes ao solo.

s Aplique o composto em jardins já existentes ou 
aplique-o no solo duas semanas antes de estar 
pronto para plantar.

Hafoin Ita hatama rai-metan iha rai, Ita tenke taka 
rai ida ne’e ho rai-uut. Ita bele halo rai-uut ho ai-
tahan, ai-kulit, nuu-funit ka surat-tahan. Buat hotu-
hotu ne’ebé Ita uza iha dalas "maran" iha butuk rai-
metan mak di'ak. Rai-uut mak ajuda atu konserva 
bee iha rai laran, no ajuda mantein nia temperatura 
no, tuir tempu,aumenta tan nutriente ba rai. 

s Ita tau rai-metan iha jardín ne’ebé iha tiha ona ka 
Ita tau nia iha rai semana rua molok atu kuda. 

O que é a compostagem?
A compostagem é, algumas vezes, chamada 
de forma natural de reciclagem. É o processo 
biológico de transformar residuos orgânicos como 
restos de comida, residuos de jardim, folhas, 
papel, borra de café, cascas de ovo e estrume, 
numa substância extremamente útil chamada 
composto. Assemelha-se e tem um cheiro a terra. 
Adicionar composto ao solo providencia alimento 
extra às plantas, e também o ajuda a conservar a 
humidade.

Quase todas as matérias orgânicas podem ser 
transformadas em composto, embora alguns 
materiais como a carne possam atrair animais e 
devam, por isso, ser evitados.

Nos materiais, que não podem ser 
transformados em composto, incluem-
se os materiais inorgânicos (ex: 
plástico, latas, vidro e pedras) e os 
materiais orgânicos que são de 
decomposição muito lenta 
(ex: borracha e osso).

Saida mak signifika halo rai-metan?
Halo rai-metan mak, dalaruma, naran natureza 
nia dalan hodi halo resiklajen. Nia mak prosesu 
biolójiku ida atu nakfila fo’er orgániku,hanesan 
hahán resik, fo’er jardín, ai-tahan, surat-tahan, 
kafé-soos, manu-tolun nia kulit no estrume, ba 
substánsia utíl tebes ne’ebé naran rai-metan. 
Nia atu hanesan rai no nia iis mós hanesan rai. 
Bainhira Ita tau rai-metan iha rai, nia fó hahán 
tan ba ai-horis, nomós ajuda rai atu konserva bee. 

Materiál orgániku kuaze hotu-hotu bele nakfila 
sai rai-metan, maské materiál balu, hanesan 
na’an bele atrai animál, nune’e di’ak liu la uza. 

Buat hirak-ne’ebé labele nakfila sai rai-metan 
inklui materiál inorgáninku 

(ezemplu: plástiku, kaleen, 
vidru no fatuk) no materiál 

orgániku sira-ne’ebé han 
tempu barak atu dodok 

(ezemplu:borraxa no 
ruin).
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Um período.
Trimestre ida tomak.

Ligações ao Currículo

Unidade Dois – Eu e a comunidade

•	 Atividades	económicas	locais	(pp.	37-40).

Unidade Quatro – Eu e o ambiente natural 

•	 Flora	(pp.	73-80).

Ligasaun ho Kurríkulu

Unidade Rua – Eu e a comunidade

•	 Atividades	económicas	locais	(p.	37-40).

Unidade Haat – Eu e o ambiente natural 

•	 Flora	(p.	73-80).

Plantar alimentos na 
horta da escola

Descrição
Os alunos são introduzidos à plantação de alimentos, 
ao prepararem e plantarem sementes num pequeno 
canteiro, ou saco de juta. Os alunos vão cuidar das 
plantas, enquanto elas crescem.

Resultados da Aprendizagem
•	 Os alunos conseguem explicar quais os fatores 

a ter em consideração para escolher um local 
próprio para criar uma horta. 

•	 Os alunos exemplificam como se plantam 
sementes de vegetais.

•	 Os alunos dão exemplos de como melhorar a 
fertilização de uma horta.

•	 Os alunos mostram como se cuida dos vegetais.

Etapas e Processo
Esta atividade contém cinco fases-chave e o mais 
provável é que tenha a duração de um período letivo 
inteiro.

As Fases São:
•	 Fase 1 –  Desenvolvimento de um plano com a 

comunidade escolar.

•	 Fase 2 – Pré-preparação.

•	 Fase 3 – Planeamento da horta.

•	 Fase 4 – Plantação da horta.

•	 Fase 5 – Manutenção da horta.

Ita kuda ai-han iha 
eskola nia jardín

Deskrisaun
Alunu sira hetan introdusaun kona-ba kuda ai-han 
liuhosi prepara no kuda fini iha kanteiru ki’ik ida ka 
iha saku hena nian. Alunu sira mak atu haree ai-
horis, enkuantu sira buras. 

Rezultadu Aprendizajen
•	 Alunu sira bele esplika faktór ne’ebé ita tenke 

hanoin atu hili fatin hodi halo kanteiru ida.

•	 Alunu sira bele hatudu oinsá atu kuda modo ho 
fini.

•	 Alunu sira bele fó ezemplu kona-ba oinsá atu 
hadia kanteiru nia fertilizasaun.

•	 Alunu sira bele hatudu oinsá atu kuida modo 
didi’ak.

Etapa sira no Prosesu
Atividade ida-ne’e iha etapa-xave lima no sei han 
karik trimestre ida tomak. 

Etapa sira-ne’e Maka:
•	 Etapa 1 –  Ita dezenvolve planu ida ho 

komunidade eskolár.

•	 Etapa 2 – Ita hala’o pré-preparasaun.

•	 Etapa 3 –  Ita halo planu ba ita nia jardín ka 
kanteiru.

•	 Etapa 4 – Ita kuda iha ita nia jardín ka kanteiru.

•	 Etapa 5 –  Ita kuida didia’k ita-nia jardín ka 
kanteiru.

46



Projeto de Jardinagem 2

Cada fase contém uma série de passos, que vão 
requerer vários níveis de preparação e tempo. Vai 
necessitar de determinar qual o melhor momento 
para cada um deles. O mais importante a ter em 
consideração é que o processo seja agradável para 
todos os envolvidos e não apressado. O seu objectivo 
é que os alunos gostem de criar jardins, que estejam 
envolvidos em todas as etapas do processo de 
plantação e que fiquem orgulhosos dos resultados.

Material Necessário
•	 Instrumentos de jardinagem;

•	 Sementes de vegetais (ex. abóbora, feijão, tomate);

•	 Terra;

•	 Composto;

•	 Água (para regar as plantas);

•	 Estrume animal;

•	 Manta Morta;

•	 Local para plantar;

•	 Materiais para criar uma vedação simples  
(ex. bambú, folhas de palmeira).  

Fase 1 – Desenvolvimento de um plano 
com a comunidade escolar
Quer as hortas da escola sejam grandes, ou 
pequenas, é importante envolver toda a escola na 
criação da mesma.  Vai precisar de ter o apoio do 
Diretor da Escola e de outros professores antes de 
começar a horta. É igualmente importante envolver 
os pais. Se a sua escola tem uma associação de pais, 
deve discutir as suas ideias com eles e garantir o seu 
apoio. Mesmo que não exista uma associação de pais, 
há provavelmente alguns interessados que o podem 
ajudar no processo. Irá contar com os pais para 
arranjar ferramentas de jardim, sementes e materiais 
"de" plantas e, talvez, ajuda para a construção da 
cerca. Muitas escolas também precisam que os pais 
assegurem que os alunos trazem regularmente água 
para a escola, para regar as suas plantas. Assim, 
envolver os pais, desde o início, é vital. Os pais e os 
membros da comunidade são também uma óptima 
fonte de conselhos e experiência.

Etapa ida-idak iha hakat oioin, ne’ebé presiza 
preparasaun no tempu oioin. Ita presiza determina 
tempu ne’ebé di’ak atu hala’o ida-idak. Buat ida-
ne’ebé importante mak halo prosesu ida ne’e sai 
furak ba ema hotu ne’ebé envolve an no la la’o ho 
ánsia liu. Objetivu husi projetu ida ne’e mak atu 
halo alunu sira gosta halo jardín ka kanteiru, atu 
sira bele envolve an iha prosesu nia etapa sira hotu 
no sira bele laran-kmanek ba sira-nia rezultadu. 

Buat ne’ebé ita presiza 
•	 Ferramenta jardín nian;

•	 Fini (ezemplu: lakeru, koto, tomate);

•	 Rai;

•	 Rai-metan;

•	 Bee (atu rega ai-horis);

•	 Estrume animál nian;

•	 Rai-uut;

•	 Fatin ida atu kuda; 

•	 Buat ne’ebe ita presiza hodi halo lutu simples ida 
(ezemplu: au, tali-tahan).  

Etapa 1 – Ita dezenvolve planu ida ho 
komunidade eskolár
Maské jardín eskolár boot ka ki’ik, importante liu mak 
atu envolve eskola tomak iha ninia dezenvolvimentu. 
Ita presiza hetan apoiu hosi eskola nia diretór 
no hosi profesór sira-seluk molok atu hahú halo 
jardín. Nune’e mós importante atu envolve inan-
aman sira. Se karik Ita-nia eskola iha grupu inan-
aman (asosiasaun) Ita tenke diskute Ita-nia hanoin 
hamutuk ho sira no garante sira-nia ajuda. Maské 
laiha grupu inan-aman nian, sei iha karik inan-
aman balu ne’ebé iha interese no ne’ebé bele ajuda 
iha prosesu. Ita presiza inan-aman sira atu fornese 
ferramenta jardín nian, fini no materiál ba ai-horis 
sira seluk no, karik, Ita presiza sira hodi ajuda halo 
lutu ida. Eskola barak mós presiza atu inan-aman 
bele garante katak alunu sira lori bee beibeik ba 
eskola hodi rega ai-horis. Ho nune’e, esensiál atu 
Ita envolve inan-aman  desde projetu ida ne’e hahú. 
Inan-aman sira no komunidade nia membru sira 
mós bele fó konsellu no fahe esperiénsia. 
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Fase 2 – Pré-Preparação
Antes de iniciar o processo de plantação vai precisar 
de organizar algumas ferramentas para o jardim. Vai 
precisar também de sementes para plantar. Algumas 
sementes crescem melhor quando são plantadas 
diretamente no solo e outras crescem melhor num 
viveiro e transplantadas, depois. Para este projeto, 
comece com sementes de abóbora, feijão e tomate, 
que podem ser plantadas directamente no solo. Vai 
precisar, também, de se assegurar que tem água 
disponível, quando começar a plantar o jardim.

Fase 3 – Planeamento da horta
Explique aos alunos que vão criar alguns vegetais na 
horta da escola. Em grupos, peça-lhes para discutirem 
a lista das coisas que devem ter em consideração 
quando planeiam e escolhem a localização da horta. 
Eles devem considerar:

A segurança e a cerca

Se o recinto da sua escola não for cercado, vai 
necessitar de cercar a horta. Boas localizações 
são, muitas vezes, junto a uma parede ou a um 
canto, onde se pode fazer uso de uma estrutura já 
existente. Faça a sua cerca com materiais locais (ex: 
folhas de palmeira). Pode fazer isto numa aula, ou 
pode decidir pedir aos pais para ajudarem, fora do 
horário escolar.

Drenagem

Vai precisar de encontrar um local que seja bem 
drenado. As raízes de algumas plantas começam a 
apodrecer se estiverem com demasiada água.

Solo

Tente arranjar um local onde seja fácil cavar. 
Você consegue melhorar quase todos os solos 
acrescentando materiais orgânicos, ganhará, no 
entanto, tempo se tiver um bom solo para começar 
a sua horta.

Luz solar

Vai precisar de luz solar, pelo menos de manhã, e 
proteção contra o vento forte.

Água

Se não houver abastecimento de água na sua escola, 
toda a água necessária terá de ser trazida pelos 
alunos, professores e pais. Por esta razão, mantenha 
a sua horta pequen e manejável. Deve também 
considerar a possibilidade de recolher a água da 

Etapa 2 – Ita hala’o pré-preparasaun
Molok atu hahú prosesu kuda jardín, Ita presiza 
organiza ferramenta sira ba jardín. Ita sei mós presiza 
fini hodi kuda. Fini balu moris di’ak liu bainhira Ita 
kuda diretamente ba rai no sira seluk buras di’ak liu 
iha viveiru no, bainhira boot uitoan mak muda ba 
rai. Ba projetu ida-ne’e, Ita hahú ho lakeru, koto no 
tomate nia fini, ne’ebé bele kuda diretamente ba rai. 
Ita sei mós presiza haree katak Ita iha bee bainhira 
Ita hahú kuda jardín. 

Etapa 3 - Ita halo planu ba Ita-nia 
jardín ka kanteiru.
Ita esplika ba alunu sira katak sira atu kuda modo 
iha eskola nia jardín. Ita fahe alunu sira ba grupu, 
no Ita husu ba sira atu halo diskusaun kona-ba 
lista ho sasán ne’ebé sira presisa bainhira sira halo 
planeamentu no bainhira sira hili jardín/kanteiru 
nia fatin. Sira tenke hanoin kona-ba: 

Seguransa no lutu

Se karik Ita-nia eskola laiha lutu, Ita presiza halo 
lutu ida iha jardín. Fatin sira ne’ebé di’ak liu mak 
sira ne’ebé besik parede ka kantu ida, tanba Ita bele 
uza estrutura ne’ebé iha ona. Ita halo Ita-nia lutu 
ho materiál lokál (ezemplu: tali-tahan). Ita bele 
halo lutu durante oras lisaun nian ka Ita bele foti 
desizaun atu husu inan-aman atu ajuda depois oras 
lisaun nian.

Drenajen

Ita presiza buka fatin ida-ne’ebé ho drenajen di’ak. 
Ai-hun nia abut balu komesa dodok se karik bee 
barak liu.

Rai

Ita buka fatin ida-ne’ebé lasusar atu ke’e rai. Ita bele 
hadi’a rai hotu-hotu se ita tau tan materiál orgániku, 
maibé, ita bele manán tempu, se karik ita iha ona rai 
ne’ebé di’ak hodi hahú ita-nia jardín/kanteiru.

Loron-naroman

Ita presiza loron-naroman, pelumenus dadeer, no 
protesaun atu proteje husi anin boot. 

Bee

Se karik  laiha bee iha Ita-nia eskola, alunu sira, 
profesór no alunu sira-nia inan-aman mak presiza 
lori bee. Tan ne’e, di’ak liu Ita halo Ita-nia jardín/
kanteiru ki’ik no manejável. Ita mós bele hanoin 
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chuva em contentores para usar no jardim, mas 
lembre-se de os tapar para que os mosquitos não 
comecem a reproduzir-se.

Vegetação circundante

Você precisa de uma área razoavelmente limpa para 
a sua horta. Pode ter de limpar algumas ervas e 
pequenos arbustos mas guarde-os para mais tarde 
os usar como composto ou manta morta.  Não ponha 
a horta muito perto de árvores grandes.  Se estiver a 
usar o método de “horta em canteiros”, continua a 
precisar de assegurar que as plantas têm acesso a 
água, luz solar e segurança contra animais.

Localização

Quando os alunos tiverem considerado todos os 
fatores indicados anteriormente, peça a cada grupo 
para sugerir possíveis localizações para a horta. 
Depois de ser compilada uma lista, leve os alunos 
para o exterior e considerem as sugestões de 
localização. Com a turma, decidam a localização da 
vossa hort.

Fase 4 – Plantação da Horta
Decida com a turma se vão plantar as sementes 
num canteiro, ou “plantar num saco”. As instruções 
para ambas as opções são dadas a seguir.

Opção A – Plantar sementes num can-
teiro*
1. Depois de ter selecionado o localpara a horta, 

limpe a área.

2. Peça aos alunos para cavarem ao longo do 
terreno.

3. A seguir, precisam de adicionar o composto 
(veja Projeto Jardim 1 – Fazer Composto). Depois, 
está pronto para plantar.

4. Marque os canteiros com linhas. Não interessa 
se é apenas um pequeno canteiro com algumas 
linhas.

5. Plante as sementes, assegurando-se de que as 
cobre apenas com uma pequena camada de 
solo. Deixe espaço suficiente entre as sementes, 
para as plantas crescerem totalmente.

6. Regue bem as sementes. Vai precisar de 
manter o canteiro húmido, mas não demasiado 
encharcado, enquanto as sementes estiverem a 
germinar.

atu halibur udan-been iha tanke atu uza iha jardín 
maibé, keta haluha, atu taka tanke sira ne’e atu 
susuk  labele moris.

Vejetasaun ne’ebé hale’u jardín/kanteiru

Ita	 presiza	 fatin	 ida	 moos	 ba	 Ita-nia	 jardín.	 Karik	
Ita presiza lere du’ut no ai-oan sira ne’ebé Ita bele 
rai hodi bele uza ba  rai-metan ka rai-uut. Ita labele 
halo Ita-nia jardín besik liu ai-hun boot. Se karik Ita 
uza métodu “jardín iha kanteiru”, Ita tenke garante 
katak ai-horis iha asesu ba bee, loron-naroman, no 
seguransa atu proteje husi animál sira. 

Fatin

Bainhira alunu sira hanoin tiha ona kona-ba faktór 
sira ne’ebé aprezenta iha leten, Ita husu ba grupu 
ida-idak atu sujere fatin atu halo jardín ida ne’e. 
Bainhira Ita halo tiha ona lista ho fatin ne’ebé di’ak, 
Ita lori alunu sira ba li’ur no Ita haree ba fatin sira-
ne’ebé sira sujere. Hamutuk ho Ita-nia klase, Ita foti 
desizaun kona-ba fatin ba Ita-nia jardín.

Etapa 4 – Ita kuda iha Ita-nia jardín 
Hmutuk ho Ita-nia klase, Ita foti desizaun atu kuda 
fini iha kanteiru ka “iha saku ida”. Orientasaun ba 
opsaun rua-ne’e mak Ita bele haree iha kraik.

Opsaun A -  Ita kuda fini iha kanteiru 
ida*
1. Bainhira Ita hili tiha ona Ita-nia fatin ba jardín, 

Ita hamoos fatin ida ne’e. 

2. Ita haruka alunu sira fila rai. 

3. Tuirmai sira presiza tau rai-metan (haree Projetu 
Jardín 1 – Ita halo rai-metan). Bainhira tau tiha 
ona rai-metan, nia prontu atu kuda. 

4. Ita marka liña sira iha kanteiru. La iha buat ida 
se karik fatin ne’e ki’ik ho nia iha liña balu de’it. 

5. Ita kuda fini ho kuidadu atu taka ho rai uitoan 
de’it. Ita fó fatin natoon entre fini  atu ai-horis 
bele moris di’ak. 

6. Ita rega didi’ak. Ita presiza mntein kanteiru 
bokon uitoan maibé labele bokon liu bainhira ai-
horis hahú moris.
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7. Quando pequenas plantas começarem a nascer, 
mantenha-se atento para evitar que as pragas 
as comam.

8. Agora é também a altura indicada para pôr 
manta morta. Isto irá evitar que cresçam ervas 
daninhas, vai ajudar a manter a humidade 
do solo e, ao longo do tempo, vai aumentar a 
fertilidade do mesmo.

9. Continue a regar as sementes regularmente.

Assim que os alunos ganham mais experiência, 
podem tentar semear outro tipo de vegetais (ex: 
tubérculos – batatas e batatas doce, ou bolbos - 
cebolas).

* Lembre-se que no seu canteiro precisa de alternar 
as colheitas. Não semeie a mesma colheita na mesma 
fileira em cada estação. Os alunos precisam de se 
lembrar o que semearam em cada fileira para assegurar 
que rodam as colheitas.

s A preparação de um canteiro. s Ita prepara kanteiru ida.

7. Bainhira ai-horis komesa moris, Ita tenke tau 
matan didi’ak atu peste sira labele han. 

8. Agora mós momentu di’ak atu Ita tau rai-uut.  
Buat ne’e mak ajuda duut fuik la buras. Ajuda 
mantein rai bokon no, iha tempu naruk, ajuda 
atu habokur rai. 

9. Ita rega beibeik.  

Bainhira alunu sira iha ona esperiénsia uitoan tan 
sira bele koko atu kuda modo sira seluk (ezemplu: 
tubérkulu sira hanesan fehuk-roupa no fehuk-midar 
ka bolbu sira hanesan liis-mean).  

* Ita labele haluha katak Ita-nia kolleita presiza 
hetan rotasaun. Ita labele kuda ai-han iha liña ida 
tuirtuir malu. Alunu sira presiza hatene saida mak sira 
kuda iha liña ida-idak hodi kolleita sira-nia rotasaun.
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Opção B – Jardinar num saco**
1. Encha um saco (ex: saco de batatas de juta) com 

uma mistura de solo superficial, composto e 
estrume antigo bem decomposto.

2. Costure o topo do saco.

3. Coloque o saco de lado.

4. Faça duas ranhuras no saco para drenagem.

5. Vire o saco ao contrário de forma a que as 
ranhuras de drenagem estejam em baixo. Em 
seguida corte um pedaço grande do topo do saco.

6. Agora você pode plantar as suas sementes no 
mistura de solo. Coloque apenas uma ou duas 
sementes por saco.

7. Regue bem as sementes. Precisará manter o 
saco húmido, mas não demasiado encharcado, 
enquanto as sementes estiverem a germinar.

8. Cubra o solo da área aberta, para ajudar a reter a 
humidade.

9. Quando pequenas plantas começarem a nascer, 
mantenha-se atento, para evitar que pragas as 
comam.

10. Continue a regar as sementes regularmente.

Assim que os alunos ganham mais experiência, 
eles podem tentar semear outro tipo de vegetais 
(ex: tubérculos – batatas e batatas doce, ou bolbos 
- cebolas).

** Se escolher o método “horta num saco”, vai 
precisar de preparar sacos novos para semear na 
próxima estação. A terra dos sacos usados pode ser 
adicionada à pilha de composto. 

▼ A preparação de uma “horta num saco” ▼ Ita prepara tiha ona jardín ida iha saku.

OPSAUN B – Jardinajen iha saku ida **
1. Ita halo saku ida nakonu (ezemplu: saku hena 

nian) ho rai-leten, rai-metan no estrume tuan 
ne’ebé dodok loos. 

2. Ita suku saku ida ne’e iha leten. 

3. Ita hatuur saku ida ne’e iha nia sorin. 

4. Ita tesi kuak rua iha saku atu fasilita drenajen. 

5. Ita fila saku ida ne’e atu kuak sira bele iha kraik. 
Depois, Ita tesi pedasuk boot ida hosi saku nia 
leten. 

6. Agora Ita bele kuda Ita-nia fini iha kakahur rai 
nian. Ita tau fini ida ka rua iha saku ida-idak.

7. Ita rega fini didi’ak. Durante tempu ne’ebé fini 
hahú moris, Ita presiza mantein saku ida ne’e 
bokon, maibé labele bokon liu. 

8. Ita tau rai-uut iha área ne’ebé nakloke hodi 
ajuda mantein bee iha rai. 

9. Bainhira ai-horis komesa moris, Ita tenke tau 
matan didi’ak atu peste sira labele han. 

10. Ita kontinua rega beibeik. 

Bainhira alunu sira iha ona esperiénsia uitoan tan 
sira bele koko atu kuda modo sira seluk (ezemplu: 
tubérkulu sira hanesan fehuk-roupa no fehuk-midar 
ka bolbu sira hanesan liis-mean).  

** Se karik Ita hili métodu “jardín iha saku”, Ita 
presiza prepara saku foun hodi kuda ai-han iha 
estasaun tuirmai. Ita bele tau rai husi saku iha 
kompostu nia fatin.  
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Fase 5 – Manutenção da horta
Irá precisar de tempo livre, nas próximas aulas e 
semanas, para regar as suas sementes, acompanhar 
o progresso das plantas e os danos de pragas de 
insetos e ervas daninhas. Os alunos também podem 
usar fertilizante líquido, para ajudar as plantas a 
crescer mais rapidamente. O Manual de Educação 
Ambiental do Quinto Ano tem uma atividade que 
ensina a fazer adubo orgânico líquido de ervas 
daninhas. Fale com um dos professores do  Quinto 
Ano para conseguir a receita, ou veja se eles têm 
fertilizantes a mais que possa usar nas suas hortas.

Atividade Adicional
As hortas escolares proporcionam uma série de 
atividades de aprendizagem. Por exemplo:

•	 Os alunos podem praticar matemática e estudo 
de mapas, através de medições e delineamento 
de mapas do jardim.

•	 Os alunos podem realizar pequenas experiências. 
Podem aplicar, por exemplo, fertilizante líquido 
em algumas plantas e noutras não. Depois, 
podem registar as diferenças no crescimento das 
plantas e a resistência às pragas.

•	 Os alunos podem praticar a escrita, ao fazerem o 
diário do jardim.

Etapa 5 – Ita kuida didi’ak Ita-nia jardín
Iha lisaun, no semana, tuirmai Ita presiza tempu 
livre atu rega Ita-nia fini, monitoriza ai-horis nia 
progresu no maneja peste husi insetu no du’ut-
fuik. Alunu sira bele mós uza fertilizante líkidu atu 
ajuda ai-horis moris lalais liu. Manuál Edukasaun 
Ambientál ba tinan da-5 iha atividade ida kona-ba 
oinsá atu halo fertilizante orgániku líkidu husi du’ut 
fuik.	Ita	bele	ko’alia	ho	profesór	sira	husi	Klase	da-5	
hodi hetan reseita, ka Ita mós bele haree se karik sira 
iha fertilizante resik ne’ebe Ita bele uza iha Ita-nia 
jardín/kanteiru.  

Atividade Adisionál
Eskola sira-nia jardín loke dalan ba atividade 
aprendizajen oioin. Porezemplu:

•	 Alunu sira bele pratika matemátika no estuda 
mapa sira, liuhusi sukat no halo mapa ba jardín.  

•	 Alunu sira bele hala’o esperiénsia ki’ik. 
Porezemplu, sira bele aplika fertilizante líkidu 
ba ai-horis balu de’it. Depois, sira bele rejista 
diferensa ne’ebé iha kona-ba ai-horis nia 
kreximentu no sira-nia rezisténsia ba peste. 

•	 Alunu sira bele pratika hakerek liuhosi halo 
diáriu ida kona-ba sira-nia jardín. 

Há muito para aprender sobre 
jardinagem. O que consegue semear 
sofre influência das estações e das 
condições da área onde vive. A melhor 
forma de aprender sobre o que funciona 
melhor na sua área é falar com jardineiros 
experientes e agricultores locais.

Iha buat barak atu aprende kona-ba 
jardinajen. Buat ne’ebé Ita bele kuda sempre 
hetan influénsia hosi estasaun tempu no 
kondisaun husi area ne’ebé Ita hela. Dalan 
ida ne’ebé di’ak liu atu aprende kona-ba 
Ita-nia área mak ko’alia ho jardineiru ho 
esperiénsia barak no ho to’os-na’in husi Ita-
nia area lokál. 

Coisas importantes a ter em  
consideração
Os jardins escolares são uma ótima forma dos 
alunos aprenderem como se cultivam os alimentos, 
como se cuida das plantas e como se trabalha em 
equipa. Muitas escolas em Timor-Leste não têm um 
recinto fechado e não têm abastecimento de água, 
contudo, é possivel introduzir os alunos no cultivo 
de alimentos. As hortas escolares não têm de ser 
grandes ou elaboradas para os alunos efetivamente 
aprenderem. Se enfrentar estes desafios, o melhor 
plano é começar por uma pequena horta, que não 
seja difícil de cercar e que não precise de muita 
água. Outra forma simples, para cultivar vegetais, é 
criar uma “horta num saco”.  

Buat ne’ebé importante atu hanoin 
Eskola sira nia jardín mak dalan di’ak ida ba alunu 
sira aprende kona-ba oinsá atu kuda ai-han, oinsá 
atu haree ai-horis didi’ak no oinsá ita halo servisu 
iha ekipa. Eskola barak iha Timor-Leste laiha lutu 
nomós laiha fornesimentu bee, maibé Ita bele 
hanorin alunu sira kona-ba kuda ai-han. Eskola sira 
nia jardín la presiza boot ka komplikadu atu alunu 
sira bele aprende duni. Se karik Ita hasoru dezafiu 
sira hanesan ne’e, planu di’ak liu mak atu hahú ho 
jardín ida ne’ebé ki’ik ne’ebé sei lasusar atu tau lutu 
no ne’ebé la presiza bee barak liu. Dalan ida seluk 
atu kuda modo mak atu halo “jardín ida iha saku”. 
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Princípios de uma horta escolar
Mesmo que a sua horta escolar seja pequena, 
existem alguns principios que deve ter em mente, 
quando começar a planeá-la.

1. Use metodos orgânicos de cultivo e crie 
uma horta de baixa energia. 

O povo timorense tem muitos recursos e 
a horta deve refletir isso. Não necessita de 
comprar materiais caros, ou usar fertilizantes 
comprados. Faça uso dos materiais locais, 
fertilizantes naturais e pesticidas naturais.

2. Use água de forma sustentável

A água é recurso precioso e não deve ser 
desperdiçado. Use métodos como a manta 
morta, para reduzir as perdas de água e lavre 
com composto para ajudar o solo a retê-la.

3. Respeite e construa com  
o conhecimento local.

Esta é a grande aposta a ser aprendida com 
jardineiros experientes e agricultores da sua 
comunidade. Garanta ajuda aos alunos para 
que eles estabeleçam ligações a esta valiosa 
fonte de conhecimento.

4. Manutenção da biodiversidade.

Os alunos têm estado a aprender sobre 
biodiversidade noutras atividades deste 
manual. É bom cultivar variedade de plantas 
na sua horta escolar, pois assim encorajará 
vários pássaros e insetos na sua zona. Se houver 
variedade de legumes que tenham crescido 
tradicionalmente na sua área, pense incluí-las 
na sua horta. É bom tentar novas variedades 
de plantas, mas também é igualmente positivo 
assegurar que plantas tradicionais não se 
perdem.

 Prinsípiu sira ba jardín eskolár ida 
Maske Ita-nia eskola nia jardín ki’ikoan, iha 
prinsípiu balu ne’ebé Ita presiza hanoin bainhira 
Ita hahú halo planeamentu.

1. Ita uza métodu jardinajen orgániku no 
Ita halo jardín ho kontribuisaun mínimu. 

Timor-oan sira iha rekursu barak no jardín 
sira tenke reflete buat ne’e. Ita la presiza sosa 
materiál karu ka sosa fertilizante. Ita bele uza 
materiál lokál, fertilizante naturál, no pestisida 
naturál. 

2. Ita uza bee tuir dalan ida ne’ebé 
sustentável. 

Bee mak rekursu murak ida no ne’ebé Ita labele 
estraga. Ita bele uza métodu sira hanesan tau 
rai-uut atu hamenus bee lakon no ke’e rai atu 
hatama rai-metan, hodi ajuda atu mantein bee 
iha rai. 

3. Ita respeita no uza matenek lokál.

Dezafiu boot atu aprende hosi jardineiru no 
to’os-na’in ho esperiénsia barak iha Ita-nia 
komunidade. Ita garante katak Ita ajuda alunu 
sira halo ligasaun ho matenek murak ida ne’e.

4. Ita mantein biodiversidade.

Alunu sira sei aprende kona-ba biodiversidade 
liuhusi atividade sira seluk iha manuál ida ne’e 
nia laran. Ita kuda ai-horis oioin iha eskola 
nia jardín mak di’ak tanba prátika ida ne’e sei 
enkoraja manu sira no insetu atu mai hela iha 
área ida ne’e. Se karik iha variedade ai-han 
ne’ebé buras tuir tradisaun iha Ita-nia área, 
di’ak liu hanoin atu inklui ai-han hirak-ne’e 
iha Ita-nia jardín. Ideia di’ak ida mak atu koko 
variedade foun, maibé mós di’ak atu garante 
katak ai-han tradisionál la lakon.
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Informação de 
Apoio
As ideias que sustentam a educação 
ambiental são simples e práticas.

Sustentabilidade
Todos os seres humanos têm necessidades básicas. 
Todos precisamos de comida, casa, transporte, 
escolas e serviços de saúde. Quando desenvolvemos 
atividades para aceder a esses serviços, queremos 
fazê-lo tendo a certeza que deixamos recursos 
suficientes para os nossos filhos e para os filhos 
deles. Por exemplo, quando construímos as nossas 
casas, se não cortarmos demasiadas árvores e nos 
certificarmos de que plantamos mais, sabemos que 
haverá árvores suficientes para os nossos filhos 
e os nossos netos também fazerem as suas casas. 
Também queremos satisfazer as nossas necessidades 
de uma maneira que não prejudique os outros seres 
vivos do planeta. Estes conceitos são, normalmente, 
referidos como sustentabilidade.

Uma definição comum, usada para 
desenvolvimento sustentável é:

"O desenvolvimento que satisfaz as necessidades do 
presente, sem comprometer a capacidade das gerações 
futuras satisfazerem as suas próprias necessidades."

(Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, 1987)

Interconetividade
Todos os seres, vivos e não vivos, estão ligados. A 
Educação Ambiental reconhece que o nosso modo 
de vida, os meios de transporte que usamos, a nossa 
forma de viver, a forma como organizamos as nossas 
cerimónias, os alimentos que comemos - tudo está 
diretamente ligado ao mundo natural.

Informasaun 
Ne’ebé Fó Tulun 
ba Professór
Hanoin sira ne’ebé suporta edukasaun 
ambientál mak simples no prátiku.

Sustentabilidade
Ema sira-hotu iha nesesidade bázika sira. Ita hotu 
presiza hahán, uma, transporte, eskola no servisu 
saúde. Bainhira ita hala’o hela atividade sira hodi 
hatan ba nesesidade hirak-ne’e, ita hakarak hatan 
tuir dalan ne’ebé rai-hela rekursu sira natoon ba ita-
nia oan sira no ba sira-nia oan. Porezemplu, bainhira 
ita harii ita-nia uma, se karik ita la tesi ai-hun barak 
nomós ita kuda tan, ita hatene katak sei iha ai-hun 
natoon ba ita-nia oan no bei-oan sira bele halo sira-
nia uma. Ita mós hakarak hatan ba ita-nia nesesidade 
tuir dalan ida ne’ebé la estraga buat ne’ebé moris 
iha	ita-nia	planeta.	Konseitu	hirak-ne’e,	mak	baibain	
ita refere nu’udar sustentabilidade. 

Definisaun ida ne’ebé baibain ita uza ba 
dezenvolvimentu sustentável mak:

“Dezenvolvimentu ne’ebé hatan ba nesesidade ohin-loron 
nian, no la kompromete ba jerasaun oin-mai nia abilidade 
atu hatan ba sira-nia nesesidade rasik.”

(Komisaun	Mundiál	kona-ba	Meiu-Ambiente	no	
Dezenvolvimentu, 1987) 

Interligasaun (Interkonektividade)
Buat hotu-hotu ne’ebé moris ka la moris iha 
interligasaun. Edukasaun Meiu-ambientál mak 
rekoñese katak maneira oinsá ita moris, transporte 
ne’ebé ita uza, ita moris oinsá, oinsá ita organiza ita-
nia serimónia, hahán ne’ebé ita han – buat hirak-
ne’e hotu iha ligasaun direta ba mundu naturál. 

Secção / Seksaun 3
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Para dar um exemplo, há uma ligação muito direta 
entre uma pessoa e as árvores de um mangal. As 
árvores do mangal fornecem um lugar para os peixes, 
e para outras criaturas do mar, se reproduzirem, 
elas filtram a água que corre para o mar e ajudam a 
garantir que está limpa para os peixes, para os corais 
e para tudo o que vive no mar. Como todas as árvores, 
os mangais ajudam a limpar o ar fornecendo-nos o 
oxigénio de que precisamos para respirar. Quando 
há tempestades os mangais ajudam a proteger as 
aldeias na área costeira. Assim, o mangal ajuda-

Atu fó ezemplu ida, iha ligasaun ida ne’ebé direta 
entre ema ida no ai-hun tasi nian. Ai-hun tasi nian 
mak fó hahoris fatin ba ikan sira no kriatura tasi nian 
sira-seluk, sira mak hamoos (filtra) bee ne’ebé suli 
ba tasi no garante katak bee ida ne’e moos ba ikan 
sira, ahu-ruin no ba buat hotu-hotu ne’ebé moris 
iha tasi laran. Hanesan ai-hun sira-hotu, ai-hun tasi 
nian mós hamoos anin liuhosi oksijéniu ne’ebé ita 
presiza hodi dada-iis. Bainhira tempu anin-fuik no 
tasi boot ai-hun tasi nian mak ajuda proteje aldeia 
sira iha área tasi-ninin. Ho nune’e ai-hun tasi nian 

4

5

2

3

1

1  Colocar o lixo nos caixotes reduz problemas de saúde 
e cria lugares mais seguros para as comunidades 
locais e para os turistas relaxarem e se divertirem. 

2  Os mangais oferecem abrigo aos peixes e a outras 
espécies marinhas, protege as linhas costeiras e as 
pessoas das tempestades e dos tsunamis.

3  As árvores que crescem nas encostas íngremes 
previnem a erosão e a poluição dos cursos de água.

4  O peixe fornece alimento aos pássaros e às pessoas.

5  As ervas marinhas (sargaços) fornecem alimento aos 
dugongos e abrigo para os pequenos peixes. 

1  Bainhira ita tau fo'er iha fo'er-fatin ita hamenus 
problema saúde nian no ita harii fatin ida seguru 
liu ba komunidade lokál no ba turista sira bele 
deskansa no halimar.

2  Mangál sira mak subar-fatin ba ikan no ba espésie 
tasi nian seluk, proteje tasi-ninin, no ema, husi 
udan-bo’ot no husi tsunami.

3  Ai-hun sira ne’ebé buras iha foho lolon aas bele 
prevene erozaun no mós poluisaun iha bee-dalan.

4  Ikan fornese hahán ba manu-fuik no ba ema.

5  Duut tasi mak fó hahán ba dujong no subar-fatin 
ba ikan ki'ik sira.

s A imagem mostra algumas das formas como os seres 
vivos estão interligados e dependentes uns dos outros. 

s Imajen ida ne’e hatudu maneira oioin oinsá buat 
ne’ebé moris iha ligasaun no depende ba malu.
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nos a ter peixe para comer, ar para respirar e torna 
as aldeias mais seguras, protegendo-as contra 
tempestades e marés altas. Então, se cuidarmos dos 
mangais, eles também cuidam de nós.

A seguir apresentamos uma história simples 
que dá outra explicação sobre a ideia de 
interligação:

Numa aldeia, no alto das montanhas, um avô viu a 
sua netinha brincando na terra. Ela estava prestes 
a pegar numa minhoca, quando disse: "Minha filha, 
não interrompas a minhoca, ela está muito ocupada 
a fazer o seu trabalho". "Que disparate", disse a 
menina: “as minhocas não cultivam alimentos, nem 
vão ao mercado, elas não têm um emprego". “Bem”, 
disse o avô, "as minhocas têm de facto um trabalho 
muito importante. Este tipo de minhocas come folhas 
que caíram no chão. Isso ajuda a tornar o solo rico, 
para que possamos cultivar milho e outras coisas. 
Existem muitos outros tipos de minhocas, que fazem 
outros trabalhos, como a colocação de ar no solo para 
que não seja muito difícil escavar. Elas também são 
alimento para os pássaros e as aves e ajudam a 
transformar as flores em frutos, e das sementes dos 
frutos nascem novas árvores e as árvores tornam o 
ar limpo, para todos os seres vivos poderem respirar. 
Eu sei que gostas dos pássaros da aldeia, porque 
são bonitos e a sua música nos faz feliz. Então, as 
minhocas têm realmente um grande trabalho. Na 
verdade, minha querida neta, todas as coisas vivas 
trabalham em conjunto, para tornar o nosso mundo 
maravilhoso. Então, se tirares nem que seja só uma só 
minhoca e ela não for capaz de fazer o seu trabalho, 
isso pode afetar muitas, muitas coisas. Então vamos 
deixar a pequena minhoca em paz, para que possa 
fazer o seu importante trabalho".

mak ajuda ita atu iha ikan atu han, anin atu dada-iis 
no halo aldeia sira seguru liu atu hasoru anin-fuik 
no tasi-boot. Hodi nune’e, se karik ita haree didi'ak 
ai-hun tasi nian, sira mós haree ita didi'ak. 

Tuirmai ita bele lee istória simples ida, 
ne’ebé fó esplikasaun oin-seluk kona-ba 
interligasaun:

Iha knua ida, iha foho leten, avó-mane ida haree 
nia bei-oan feto halimar hela iha rai. Nia foin atu 
kaer lalatik-rai ida, bainhira avó-mane dehan: “Oan, 
ita labele book lalatik-rai ne’e, nia sibuk loos ho 
nia serbisu”. “La iha buat ida abó”, bei-oan hatan, 
“lalatik-rai la kuda ai-han no mós la ba merkadu, 
sira laiha serbisu ida”. “Di’ak”, avó-mane hateten, 
“maibé lalatik-rai sira iha serbisu importante loos. 
Lalatik-rai sira-ne’e han ai-tahan ne’ebé monu tun 
ba rai. No buat ne’e mak ajuda habokur rai hodi ita 
bele kuda batar no ai-han sira-seluk tan. Iha mós 
lalatik-rai sira-seluk no sira mós halo serbisu seluk, 
hanesan hatama anin ba rai hodi bainhira ita ke’e 
rai nia labele toos liu. Sira mós sai hanesan hahán 
ba manu-fuik no manu-fuik mak ajuda ai-funan sai 
ai-fuan, no hosi ai-fuan nia musan bele moris ai-hun 
foun, no ai-hun mak hamoos anin ba buat hotu-hotu 
ne’ebé moris dada-iis. No ha’u hatene katak ó gosta 
loos manu-fuik husi ita-nia knua tanba sira furak no 
sira-nia knananuk halo ita-hotu laran-ksolok. Entaun 
lalatik-rai iha duni serbisu boot ida. Tuir loloos, 
ha’u bein-oan, buat hotu-hotu ne’ebé moris serbisu 
hamutuk, atu halo ita-nia planeta kapás tebetebes. 
Entaun se karik ó foti de’it lalatik-rai ida, no nia 
labele halo nia serbisu, ne’e bele kona buat barak. 
Entaun, di’ak liu ita husik hela lalatik-rai ida-ne’e 
atu halo nia serbisu ne’ebé importante tebes”. 

Assim que começarem a pensar sobre essas conexões, 
vão ver que elas estão em toda parte – são elas que 
ligam as diferentes partes do mundo natural e que 
incluem os seres humanos nesta teia da vida.

Agir
A Educação Ambiental também significa fazer 
alguma coisa para ajudar o meio ambiente. Em 
educação ambiental agir pode significar duas coisas:

•	 A forma como ensinamos e aprendemos – a 
Educação Ambiental usa métodos práticos 
("mãos à obra"), para ensinar questões 
relacionadas com o ambiente, como por exemplo 
fazer compostagem, jardins na escola e limpar o 
recreio da nossa escola.

Bainhira ita hahú hanoin kona-ba interligasaun 
hirak-ne’e ita sei haree katak sira mak iha fatin hotu-
hotu – sira mak halo ligasaun husi mundu naturál 
nia parte oioin ne’ebé inklui ema iha rede moris nia 
laran. 

Foti Asaun
Edukasaun Meiu-ambientál signifika mós halo buat 
ruma atu ajuda meiu-ambiente. Iha edukasaun 
meiu-ambientál foti asaun bele iha signifikadu rua:

•	 Dalan oinsá ita hanorin no aprende – Edukasaun 
Meiu-ambientál uza métodu prátiku (“kaer ho ita 
nia liman”) hodi hanorin kona-ba asuntu meiu-
ambiente nian, hanesan porezemplu oinsá halo rai-
metan no jardín iha eskola no hamoos eskola liur. 
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•	 Vivermos como um todo - Significa mudar 
os nossos comportamentos ou hábitos (por 
exemplo, não deitar lixo fora)) ou realizar 
projetos específicos (plantar árvores, por 
exemplo) que ajudam a proteger o ambiente. O 
que aprendemos nas escolas pode ser adotado no 
nosso dia-a-dia e tornar-se prática normal numa 
comunidade.

Reconhecer e compreender as questões ambientais é 
importante, mas o mais importante é que as pessoas 
possam tomar medidas adequadas. Neste recurso 
didático, muitas atividades práticas são sugeridas 
como uma simples forma de tomar medidas para 
proteger o ambiente.

Em Resumo
A Educação ambiental ensina os alunos sobre as 
conexões entre as pessoas e o mundo natural. Ajuda-
os a entender o que é único e especial, em Timor-
Leste, e ajuda-os a desenvolver competências para 
a sustentabilidade. Agir, tanto nas escolas, como na 
comunidade em geral, ajuda os alunos a conhecer e 
a proteger o meio ambiente ao mesmo tempo.

A Educação Ambiental deve ser divertida, deve ser 
prática e deve envolver um misto de aprendizagens 
dentro e fora da sala de aula. Finalmente, deve 
ajudar os alunos a desenvolver atitudes positivas 
para cuidarem de si mesmos, na sua escola, na sua 
comunidade e em Timor-Leste.

•	 Dalan oinsá ita moris nu’udar buat tomak ida – 
Ne’e signifika katak ita tenke muda ita-nia hahalok 
ka kostume (ezemplu: ita labele soe fo’er arbiru) ka 
hala’o projetu sira ne’ebé espesífiku (ezemplu: ita 
kuda ai-oan) ne’ebé ajuda proteje meiu-ambiente. 
Buat ne’ebe ita aprende iha eskola ita mós bele uza 
loron-loron nomós bele sai prátika baibain nian 
iha komunidade nia laran. 

Importante tebes atu ita rekoñese no komprende 
asuntu sira kona-ba meiu-ambiente, maibé buat 
ne’ebé importante liu mak ema bele foti desizaun 
ne’ebé di’ak. Iha rekursu didátiku ida ne’e nia laran 
ita bele hetan atividade prátika sira ne’ebé hanesan 
asaun simples hodi proteje meiu-ambiente.

Sumáriu
Edukasaun ambientál hanorin alunu sira kona-ba 
interligasaun entre ema sira no mundu naturál. Nia 
mak ajuda alunu sira atu komprende saida mak 
úniku no espesiál iha Timor-Leste no ajuda sira 
atu dezenvolve abilidade kona-ba sustentabilidade. 
Ita foti asaun, iha eskola nomós iha komunidade 
mak ajuda alunu sira atu hatene no proteje meiu-
ambiente iha tempu hanesan. Edukasaun Meiu-
ambientál tenke sai hanesan divertimentu, nia tenke 
prátika no nia tenke envolve aprendizajen oioin iha 
sala laran no iha li’ur.

Ikus liu nia tenke ajuda alunu sira atu dezenvolve 
atitude ne’ebé pozitivu atu haree malu iha sira nia 
eskola, iha komunidade nomós iha Timor-Leste 
laran tomak. 
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Temas Ambientais
O Meio Ambiente em Timor-Leste
Timor-Leste tem um ambiente natural único e 
variável. De uma maneira geral, existem três grandes 
tipos de ecossistemas, que incluem:

•		Os	ecossistemas	costeiros	(mangais,	recifes	de	
coral);

•		Habitats terrestres (pastos, bosques, lagos de 
água doce);

•		As	cadeias	de	montanhas	(florestas	de	
montanha).

Tema Kona-ba Ambiente 
Meiu-ambiente Iha Timor-Leste 
Timor-Leste iha meiu-ambiente ida ne’ebé úniku 
no variável. Jeralmente, iha ekosistema bo’ot tipu tolu 
ne’ebé inklui: 

•	 Ekosistema kosteiru (ezemplu: ai-hun tasi nian, 
ahu-ruin);

•	 Ábitat rai-maran (ezemplu: du’ut-laran, ai-laran, 
bee-lihun);

•	 Foho-tutan (ezemplu: ai-laran foho nian).

As fotografias são cortesia de Martine Perret, UNMIT Fotografia oferese husi Martine Perret, UNMIT
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Timor-Leste iha klima trópikal maran no nia 
topografia foho aas. Foho-tutan Ramelau/Tatamailau 
mak hosi loro-sa’e to’o loro-monu, iha rai klaran, no 
foho balu iha sira ne’e sa’e aas liu métru 2000. Foho 
aas liu hotu mak Foho Ramelau (métru 2963) iha 
distritu Ainaro.

Mota no bee-dalan sira-hotu iha rai-laran hetan 
influénsia hosi topografia foho nian no, nune’e, sira 
nia bee suli sai ba tasi-feto ka ba tasi-mane hosi 
foho-tutan rai-klaran nian. Mota balun, hanesan 
Mota Laklo (Manatuto) no Mota Loes (Liquisa) nia 
bee suli durante tinan tomak, maské sira-seluk nia 
bee suli de’it bainhira udan natoon. Illa nia sorin 
tasi-mane nian no área foho mak udan barakliu, 
no nune’e, jerálmente, sira mak matak no buras liu 
duké illa nia sorin tasi-feto ne’ebé maran liu. 

Biodiversidade Timor-Leste nian úniku duni. Timor-
Leste sei iha nivel aas kona-ba ai-horis no balada 
sira ne’ebé endémiku (orijinál) iha mundu tomak. 
Ita bele hetan informasaun liután kona-ba Timor nia 
ai-horis, animál no ábitat sira iha seksaun kona-ba 
Biodiversidade no Biodiversidade Tasi nian. 

Timor-Leste tem um clima tropical seco e tem uma 
topografia montanhosa íngreme. A Cordilheira do 
Ramelau/Tatamailau vai de leste para oeste, no 
meio de todo o país, e várias montanhas ao longo 
desta faixa têm mais de 2000 metros de altura. 
A montanha mais alta é o Monte Ramelau (2.963 
metros) no distrito de Ainaro.

Todos os rios e canais no país são influenciados pela 
topografia montanhosa e, portanto, vão de norte ou 
sul a partir da cordilheira central. Algumas ribeiras, 
como a ribeira de Laklo (Manatuto) e a ribeira de Loes 
(Liquiçá) têm água todo o ano, enquanto outras têm 
fluxo apenas quando há precipitação suficiente. A 
metade sul da ilha e as zonas de montanha recebem 
mais chuva e são, geralmente, mais verdes e mais 
férteis do que a metade seca do norte da ilha.

A biodiversidade de Timor-Leste é única. Timor-
Leste tem uma das mais altas taxas de plantas e 
animais endémicos do mundo. Mais informações 
sobre plantas de Timor-Leste, animais e habitats 
podem ser encontradas na seção de Biodiversidade e 
Biodiversidade Marinha.
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Vivemos Juntos no Ambiente
A Educação Ambiental ajuda os alunos a desenvolver 
os conhecimentos, competências e atitudes que 
precisam, para ajudar a criar uma sociedade 
sustentável.

Para conseguirmos um futuro sustentável, 
precisamos de pensar muito mais do que apenas 
na conservação da natureza ou na reciclagem. 
Precisamos, também, de refletir sobre a maneira 
como nossa sociedade e como a nossa economia 
funciona. Quando a nossa sociedade, a nossa 
economia e o meio ambiente estão todos a trabalhar 
bem em conjunto, o bem-estar humano melhora. 
Mas, se eles se moverem em direções diferentes, o 
bem-estar humano é menor.

Vivermos juntos, pacificamente, contribui para as 
três áreas. Um bom relacionamento interpessoal 
é necessário para que uma sociedade funcione 
bem. Em empregos e trabalhos relacionados com 
questões ambientais, essas competências também 
são necessárias. Assim, o desenvolvimento de 
competências para a convivência pacífica é um 
bloco de construção vital no desenvolvimento de 
uma sociedade sustentável.

Verá que neste Manual de Educação Ambiental, é 
dada uma grande ênfase ao trabalho de grupo. O 
trabalho conjunto em grupos incentiva os alunos 
a desenvolverem a capacidade de se expressarem 
aos outros, de negociar, de cooperar e trabalhar 
em conjunto para alcançar objetivos. Essas 
competências são vitais para o futuro económico, 
social e ambiental de Timor-Leste.

Moris Hamutuk iha Meiu-ambiente 

Edukasaun Meiu-ambientál ajuda alunu sira atu 
dezenvolve sira nia matenek, abilidade no hahalok 
ne’ebé sira presiza hodi harii sosiedade ida-ne’ebé 
sustentável. 

Atu ita konsege futuru ida ne’ebé sustentável 
ita presiza hanoin kona-ba buat barak liu duké 
hanoin de’it kona-ba natureza nia konservasaun ka 
resiklajen. Ita mós presiza hanoin kona-ba oinsá ita-
nia sosiedade no ita-nia ekonomia funsiona. Bainhira 
ita-nia sosiedade, ekonomia no meiu-ambiente 
serbisu hamutuk ho di’ak, ema sira sei mós moris 
di’ak liután. Maibé se karik sira tuir dalan ne’ebé la 
hanesan, ema nia moris ladún di’ak.

Moris hamutuk, hakmatek, kontribui ba área tolu. 
Atu sosiedade ida bele funsiona didi’ak ita presiza 
abilidade interpesoál di’ak. Ita mós presiza abilidade 
sira ne’e iha serbisu kona-ba asuntu ambientál. Ho 
nune’e dezenvolvimentu abilidade sira hodi moris 
hamutuk hakmatek hanesan bloku konstrusaun 
esensiál iha prosesu atu dezenvolve sosiedade 
sustentável ida. 

Iha Manuál Edukasaun ambientál ida ne’e Ita bele 
haree katak iha enfaze boot kona-ba serbisu ho 
grupu. Serbisu hamutuk iha grupu fó berani ba 
alunu sira atu dezenvolve abilidade hodi espresa 
sira-nia hanoin ba ema seluk, hodi halo negosiasaun, 
kooperasaun no halo serbisu hamutuk hodi hetan 
objetivu. Abilidade hirak-ne’e importante tebes ba 
futuru ekonómiku, sosiál no ambientál iha Timor-
Leste.
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Biodiversidade
A Biodiversidade é a variedade e abundância de 
plantas e animais que vivem no planeta, ou numa 
área específica. Inclui mamífero peixes, árvores, 
pássaros, gramíneas, répteis, insetos e muitos 
outros seres vivos. Um ecossistema consiste nas 
relações e interações entre seres vivos e não-vivos 
(por exemplo: solo, água) numa determinada área. 
Os ecossistemas e a sua biodiversidade fornecem 
o oxigénio que respiramos, enriquecem o solo para 
cultivo de alimentos, regulam o clima, limpam a 
água e protegem as nossas casas e estradas contra 
desastres naturais, como inundações e deslizamentos 
de terra. O bem-estar das pessoas - a nossa saúde, 
trabalho, alimentação, abrigo e felicidade - depende 
da biodiversidade e ecossistemas saudáveis.

A Biodiversidade em Timor-Leste
Os animais e as plantas de Timor-Leste são únicos 
e muitos não podem ser encontrados em nenhum 
outro lugar na Terra. Há pelo menos 1500 espécies 
diferentes de plantas, 260 espécies de aves, 127 
espécies de mamíferos, 33 espécies de sapos, 99 
espécies de répteis, 50 espécies de peixes de água doce 
e milhares de espécies marinhas. A biodiversidade 
em Timor-Leste é particularmente especial, porque 
Timor-Leste está geograficamente localizado onde 
o continente asiático e o australiano se encontram, 
o que permitiu que uma mistura rara de animais e 
plantas de ambos os lados, da Austrália (por exemplo, 
Cuscuz) e da Ásia (macacos, por exemplo), ocorresse 
naturalmente em Timor-Leste. Este cruzamento de 
espécies é muito raro e pode encontrar-se, apenas, 
em algumas outras ilhas no leste da Indonésia.

Os Habitats são os lugares onde as coisas vivas 
são encontradas. Há muitos habitats diferentes 
em Timor-Leste, incluindo florestas tropicais, 
matas, terrenos agrícolas, aldeias e áreas urbanas, 
pastagens, zonas húmidas, praias e zonas costeiras, 
rios e lagos, recifes de coral e oceanos. Os cartazes, 
que acompanham este manual, ilustram algumas 
dessas áreas de habitat (litoral, urbano, ambientes 
agrícolas e florestas de montanha). Uma grande 
parte da biodiversidade pode ser encontrada 
nesses habitats. Um conjunto de biodiversidade, 
especialmente pássaros e insetos, também vive em 
torno de aldeias, bairros e terrenos da escola. Não é 
preciso visitar lugares distantes para ver e apreciar 
a biodiversidade.

Biodiversidade
Biodiversidade mak variedade no abundánsia husi 
ai-horis no animál sira ne’ebé moris iha planeta ka 
iha área espesífiku ida nia laran. Inklui mamíferu, 
ikan, ai-hun, manu-fuik, du’ut, reptil, insetu sira no 
buat seluk tan ne’ebé moris. Ekosistema ida mak 
hanesan relasaun no interasaun entre buat hirak-
ne’ebé moris no buat ne’ebé la moris (ezemplu: rai, 
bee) iha área espesifiku ida. Ekosistema no sira-nia 
biodiversidade mak fó oksijéniu ne’ebé ita dada-
iis, habokur rai hodi hamoris ai-han, regula klima, 
hamoos bee no proteje ita-nia uma atu hasoru 
dezastre naturál hanesan inundasaun no rai 
ne’ebé halai. Ema nia moris-di’ak – ita-nia saúde, 
servisu, hahán, hela-fatin no ksolok – depende ba 
biodiversidade no ekosistema sira ne'ebé saudável. 

Biodiversidade iha Timor-Leste
Animál no ai-horis iha Timor-Leste hanesan úniku 
no iha barak ne’ebé ita labele hetan iha fatin seluk 
iha mundu. Iha pelumenus 1500 espésie ai-horis 
oioin, 250 espésie manu-fuik, 127 espésie mamíferu, 
33 espésie manduku, 99 espésie reptil, 50 espésie 
ikan husi mota no espésie tasi nian mak rihun ba 
rihun. Biodiversidade iha Timor-Leste espesiál liu 
tanba Timor-Leste hela jeografikamente iha fatin 
ne’ebé rai-boot (kontinente) Austrália no Ázia kona 
malu no buat ne’e mak fó fatin ba mistura rara 
hosi animál no ai-horis ne’ebé mai hosi Austrália 
(ezemplu: meda) no Ázia (lekirauk sira) atu moris 
naturalmente iha Timor-Leste. Mistura hanesan 
ne’e la akontese baibain no ita bele hetan de’it iha 
Indonézia nia illa balu husi parte loro-sa’e. 

Ábitat mak hanesan buat moris nia horik fatin. Iha 
Timor-Leste iha ábitat oioin barak ne’ebé inklui ai-
laran tropikal, ai-laran maran, rai ba agrikultura, 
knua no área urbana, duut-laran, mota no bee-
lihun,	 meti	 ahu-ruin	 no	 tasi	 sira.	 Kartás	 sira,	
ne’ebé mai hamutuk ho manuál ida-ne’e, hatudu 
kona-ba ábitat nia área balu (ambiente kosteiru, 
urbanu, agrikula no ai-laran iha foho). Ita bele 
hetan biodiversidade barak iha ábitat hirak-ne’e 
nia laran. Ita mós bele hetan biodiversidade barak, 
liuliu manu-fuik no insetu sira, ne’ebé moris iha 
ita nia aldeia, bairu no rai ne’ebé besik eskola. Ita 
lalika bá vizita fatin do’ok atu bele haree no apresia 
biodiversidade. 
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O que é um Parque Nacional?
Os Parques Nacionais são áreas de terra e/ou mar, 
com valores culturais e naturais especiais que foram 
reservados e protegidos pelo Governo. Os Artefactos 
culturais, as práticas culturais tradicionais, as 
plantas e os animais que existem nesses parques 
nacionais estão protegidos por leis e regulamentos 
(por exemplo, protegidos da desflorestação e da caça 
urtiva (ilegal) de animais). Os guardas florestais são 
as pessoas que são contratadas para proteger e gerir 
os Parques Nacionais.

O	Parque	Nacional	Nino	Konis	Santana	é	o	primeiro	
Parque Nacional de Timor-Leste. Está localizado no 
extremo leste de Timor-Leste e inclui áreas da ilha, 
o Ilhéu de Jaco e os mares em redor deste ilhéu 
(aproximadamente 123 mil hectares de terra e 
55.000 hectares de mar). Esta área foi escolhida para 
proteção porque contém muitas espécies marinhas e 
terrestres diferentes e ameaçadas e, ainda, algumas 
pinturas rupestres muito antigas (estimadas em 
2.000 -3.000 anos) criadas por pessoas locais e pelos 
antepassados do povo local.

Saida mak Parke Nasionál?
Parke Nasionál sira mak area rai no/ka tasi ho 
valór kulturál ka naturál espesiál ne’ebé rezervadu 
no protejidu liuhosi Governu. Artefatu kulturál 
(sasán), prátika kona-ba kultura tradisionál, ai-
horis no animal sira ne’ebé iha Parke Nasionál nia 
laran hetan protesaun liuhosi lei no regulamentu 
(ezemplu: fatin protejidu kona-ba desflorestasaun 
no kasa ilegál husi balada sira). Guarda florestál 
sira mak ema ne’ebé servisu hodi proteje no halo 
jestaun ba Parke Nasionál.

Parke	 Nasionál	 Nino	 Konis	 Santana	 mak	 Timor-
Leste nia Parke Nasionál dahuluk. Parke ida ne’e iha 
Timor-Leste nia parte loro-sa’e liu no inklui parte 
hosi illa Timor, Illa Jaku no tasi sira ne’ebé hale’u 
Jaku (maizumenus rai hektares 123,000 no tasi 
hektares 55,000). Área ida-ne’e mak hetan selesaun 
hodi hetan protesaun tanba nia iha espésie rai-
maran no tasi nian oioin no espésie ne’ebé hasoru 
ameasa estinsaun nomós pintura tuan loos iha 
fatuk-lolon (maizoumenus tinan 2,000 to’o 3,000) 
ne’ebé ema lokál no sira-nia beiala mak halo.

s Mapa do Parque Nacional Nino Konis Santana s Mapa husi Parke Nasionál Nino Konis Santana
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Cadeias Alimentares
As Cadeias Alimentares são diagramas que 
representam visualmente as relações alimentares 
entre as plantas e os animais dentro de um 
ecossistema. A "cadeia alimentar” é uma única matriz 
de organismos que se alimentam uns dos outros. A 
teia alimentar é uma complexa rede de relações de 
alimentação dentro de um ecossistema. Se uma 
planta ou animal é removido de uma cadeia, ou teia 
alimentar, todas as outras espécies no sistema serão 
afetadas. Por exemplo, se uma população de peixes 
for sobrepescada, então, a quantidade de alimentos 
disponíveis para espécies maiores será menor, 
inclusivé para os seres humanos

Korrente hahán nian (kadeia alimentár) 
Korrente hahán nian mak diagrama sira ne’ebé halo 
reprezentasaun vizuál kona-ba relasaun hahán nian 
entre ai-horis no animál sira iha ekosistema ida-nia 
laran.	 “Kadeia	 alimentár”	 ida	 mak	 lubuk	 ida	 husi	
organizmu sira ne’ebé han malu. Rede alimentár 
mak rede relasaun kompleksu kona-ba hahán 
iha ekosistema ida-nia laran. Se karik ai-horis ida 
ka animál mak lakon hosi kadeia ka rede ida ne’e, 
espésie sira-seluk hotu iha sistema sai afetadu. 
Porezemplu, se karik ita kail ikan barak demais husi 
nia populasaun, ita sei hamenus kuantidade hahán 
ne’ebé disponivel ba espésie sira seluk ne’ebé boot 
liu, inklui mós ema.

s Arte rupestre encontrada no Parque Nacional Nino 
Konis Santana 

s Arte iha fatuk-lolon ne’ebé hetan iha Parke Nasionál 
Nino Konis Santana 
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Ameaças à Biodiversidade
Uma 'boa biodiversidade' significa que existe o 
equilíbrio certo entre plantas e animais, incluindo 
os seres humanos, numa determinada área. Em 
muitos lugares do mundo, inclusive em Timor-Leste, 
este equilíbrio está a mudar. Algumas atividades 
humanas, tais como a agricultura de corte e 
queimada, períodos de conflito, a poluição, a caça 
furtiva de animais e a desflorestação, danificaram 
habitats e mataram muitas espécies. Algumas delas 
existem agora em pequena quantidade e encontram-
se ameaçadas. Os cientistas estão preocupados 
que estes animais possam desaparecer no futuro. 
Os animais ameaçados em Timor-Leste incluem a 
Catatua de Crista Amarela, o Pombo-Verde de Timor, 
o Cuco-Ardósia, o Veado, o Cuscus, os Tubarões, os 
Dugongos e a Tartaruga-Marinha.

Ameasa ne’ebé Biodiversidade Hasoru
”Biodiversidade ida ne’ebé di’ak” signifika katak 
iha ekilibriu loloos entre ai-horis no animál sira, 
inklui mós ema, iha area espesífiku ida-nia laran. 
Iha fatin barak iha mundu, inklui mós iha Timor-
Leste, ekilibriu ida ne’e hahú muda ona. Atividade 
umanu balu, hanesan agrikultura lere no sunu, 
períodu konflitu, poluisaun, kasa ilegál husi 
animál no desflorestasaun, estraga tiha ábitat sira 
no oho espésie barak. Espésie balu agora daudaun 
iha populasaun númeru ki’ik no ita konsidera katak 
sira hasoru ameasa estinsaun. Sientista sira hanoin 
barak katak animál sira-ne’e bele lakon hotu iha 
tempu oin-mai. Animál ne’ebé hasoru ameasa 
estinsaun	 iha	 Timor-Leste	 inklui	 Kakatua	 Babeer	
Kinur,	 Manu-Pombu	 Matak	 Timor,	 Kuku-Ardózia,	
Bibi-Rusa, Meda, Tubaraun, Dugon no Lenuk Tasi 
nian.

Produtor - 
qualquer planta 
verde ou árvore 

Produtór - 
ai-horis ka 

ai-hun matak 

Sol

Loron-
matan

Herbívoro - 
animal que se 
alimenta de 

plantas

Erbívoru - 
animál ne’ebé 
han ai-horis 

Carnívoro - 
animal que se 

alimenta de outros 
animais

Karnívoru - 
animál ne’ebé han 
animál sira seluk 

Decompositor - 
bactérias, fungos 
ou animais que se 

alimentam de plantas 
e animais mortos.

Dekompozitór - 
batéria, fungu ka 

animál sira ne’ebé han 
ai-horis ka animal sira 
ne’ebé mate tiha ona. 
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Pombo Verde de Timor
Manu-Pombu Matak Timor

Pigargo Oriental
Makikit Tasi Kabun Mutin

Veado 
Bibi-Rusa

Cuscus (Meda) 
Meda

Dugongo 
Dugon

Peixe-Napoleão 
Niru Balium 

Tubarão 
Tubaraun

Tartaruga do Mar 
Lenuk Ulun Belar 

Ostra Gigante 
Sipu Tasi

Manta 
Ikan Fari

Em Timor-Leste, estas espécies estão ameaçadas

Catatua de Crista Amarela
Kakatua Babeer Kinur

Morcego raposa voadora 
Niki tipu boot
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Estas mudanças reduzem a capacidade dos 
ecossistemas prestarem os "serviços naturais" que 
mantém as pessoas saudáveis e felizes. A melhor 
maneira de, em conjunto com os seus alunos, ajudar 
a proteger a biodiversidade é: 

•	 Proteger o habitat, não deitando lixo fora e 
reduzindo a desflorestação;

•	 Melhorando o habitat plantando árvores; 

•	 Não danificando nem tirando animais dos 
Parques Naturais;

•	 Denunciando a caça ilegal aos líderes 
governamentais e comunitários.

Muitas das atividades deste manual são uma 
boa forma de alunos e professores começarem, 
ou continuarem, a compreender e a proteger a 
biodiversidade.

Mensagens importantes para os alunos:

1. A biodiversidade é a variedade e a abundância de 
plantas e animais numa determinada área.

2. Timor-Leste tem uma biodiversidade única no 
planeta, mas encontra-se ameaçada por algumas 
atividades humanas, tais como, a agricultura de 
corte e queimada, a desflorestação e a caça ilegal. 

3. A biodiversidade é importante por si só, mas 
é também importante para o bem estar das 
pessoas. Protegendo e tomando conta da 
biodiversidade estamos a proteger e a tomar 
conta de nós e da nossa família.

4. Existem várias formas para os alunos protegerem 
a biodiversidade. As atividades deste manual são 
um excelente ponto de partida. Discutir com os 
membros das comunidades, em particular os 
mais velhos e com os líderes, é também uma boa 
forma de proteger a biodiversidade.

Mudansa hirak-ne’e hamenus ekosistema sira-nia 
abilidade atu fó ”servisu naturál” ne’ebé mantein 
ema sira saudavel no haksolok.Dalan ida ne’ebé di’ak 
liu ba Ita no ba alunu sira, atu proteje biodiversidade 
maka:

•	 Proteje ábitat liuhosi hamenus hahalok soe fo’er 
arbiru no hamenus desflorestasaun;

•	 Kuda	ai-oan	atu	hadia	ábitat	sira;

•	 Nunka halo aat ba ka foti animál sira hosi Parke 
Nasionál;

•	 Hatete ba lider husi komunidade no governu sira 
kona-ba kazu kasa ilegál.

Atividade sira iha manuál ida-ne’e mak hanesan 
dalan di’ak ida ba alunu no professor sira hahú, ka 
kontinua, komprende no proteje biodiversidade.

Mensajen sira ne’ebé importante ba alunu

1. Biodiversidade mak variedade no abundánsia ai-
horis no animál iha area ida-nia laran.

2. Timor-Leste nia biodiversidade úniku iha planeta, 
maibé biodiversidade ida ne’e hasoru ameasa 
husi atividade umanu hanesan agrikultura lere 
no sunu, desflorestasaun no kasa illegal.

3. Biodiversidade rasik importante lo’os, maibé 
nia mós importante atu ema bele moris 
di’ak. Bainhira ita proteje no haree didi’ak 
biodiversidade, ita mós proteje no haree didi’ak 
ita-nia an rasik no ita-nia família.

4. Iha dalan barak oinsá alunu sira bele proteje 
biodiversidade. Atividade sira iha manuál ida-
ne’e nia laran di’ak atu hahú. Se ita ko’alia 
hamutuk ho membru komunidade sira-nian, 
liuliu ho katuas-ferik no lider sira, kona-ba 
asuntu ambientál, ne’e mós dalan di’ak ida hodi 
proteje biodiversidade. 
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Mar da China 
Meridional 

/ Tasi Xina-Súl

Filipinas 
/ Rai-Filipinas
Filipinas 
/ Rai-Filipinas

Mar de Sulo 
/ Tasi Sulu

Malásia 
/ Rai-Malázia
Malásia 
/ Rai-Malázia

Mar das Celebes 
/ Tasi Selebes

Es
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Mar de Java 
/ Tasi Java

Centro do Triângulo de Coral 
/ Triángulu Ahu-ruin nia fatin klaran

Mar das Molucas
 / Tasi Molukas

Mar de Banda 
/ Tasi Banda

Papua-Nova Guiné / Papua-Giné Foun

Mar de Flores / Tasi Flores
Nusa Penida 
/ Illa Nusa Penida
Nusa Penida 
/ Illa Nusa Penida

Mar de Savu 
/ Tasi Savu

Mar de Timor 
/ Tasi Timor

Timor Leste
Mar de Arafura 
/ Tasi Arafura

Estreito de Torres / Estreitu Torres Ilhas Salomão 
/ Illa Salomaun

Mar de Salomão 
/ Tasi Salomaun

Mar de Bismarck 
/ Tasi Bismarck

Choiseul 
/ Xoiseul

Kilómetros / Kilómetru 
5000

s Mapa do Triângulo de Coral s Mapa hosi Triángulu Ahu-ruin

Biodiversidade Marinha
O ambiente marinho de Timor-Leste é particularmente 
diversificado, especialmente, os ecossistemas de 
recifes de coral. Timor-Leste está localizado numa área 
conhecida como o "Triângulo de Coral". O Triângulo 
de Coral é uma área geográfica muito grande do 
ecossistema de recife de coral que se estende por toda 
a Malásia, Indonésia, Papua Nova Guiné, Filipinas, 
Timor-Leste e Ilhas Salomão. Esta área contém a mais 
rica variedade de vida marinha do planeta. Cientistas e 
governos desses países estão a trabalhar em conjunto, 
para proteger e gerir esta importante área.

Recifes de Coral
Os Ecossistemas de recifes de coral são encontrados 
em águas tropicais quentes e límpidas, que são 
superficiais o bastante para a luz do sol entrar, 
para que os corais possam crescer. Os recifes de 
coral e as lagoas fornecem alimentos e abrigo a 
uma grande variedade de seres vivos, muitos dos 
quais são encontrados no conjunto de ilustrações 
(flipchart) sobre ecologia marinha. Os recifes de 
coral protegem a costa de grandes ondas oceânicas 
durante tempestades. Proporcionam também peixe 
para comer e são uma importante atração turística 
para os visitantes de Timor-Leste.

Biodiversidade Tasi nian
Meiu-ambiente tasi nian iha Timor-Leste oioin, liuliu 
nia ekosistema meti-ulun ahu-ruin. Timor-Leste 
mak iha área ida hanaran “Triángulu Ahu-ruin”. 
Triángulu Ahu-ruin ida ne’e mak área jeográfiku boot 
tebes hosi ekosistema meti-ulun ida-ne’ebé mai 
hosi Malázia, Indonézia, Papua Giné Foun, Filipinas, 
Timor-Leste no Illa Salomaun. Área ida-ne’e mak 
hakohak variedade moris tasi nian ne’ebé buras liu 
iha mundu tomak. Sientista no Governu sira hosi 
rain hirak-ne’e servisu hamutuk hodi proteje no halo 
jestaun husi área importante ida ne’e. 

Meti-ulun Ahu-ruin
Ita abele hetan ekosistema meti-ulun ahu-ruin 
sira iha tasi trópikál ne’ebé manas no moos, ne’ebé 
badak natoon atu naroman hosi loron matan bele 
tama hodi haburas ahu-ruin sira. Meti-ulun ahu-
ruin no lagoa mak fó hahán no subar-fatin ba buat 
ne’ebé moris oioin, balun ne’ebé ita bele hetan iha 
ilustrasaun kona-ba tasi nian (flipchart). Meti-ulun 
ahu-ruin sira mak proteje tasi-ibun hosi laloran boot 
tasi nian durante tempu anin-fuik. Sira mós fó ikan 
atu ema bele han no sira mós importante nu’udar 
atrasaun turistíka hodi dada bainaka sira mai Timor-
Leste.

Triângulo de Coral/
Triángulu Ahu-ruin
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Lagoa / Lagoa
Recife / meti-ulun tetuk

Recife de frente / meti-ulun nia oin

Mar aberto / oseanu
Inclinação do recife / meti-ulun 

nia lolon tun ba tasi kle’an

Jeralmente, meti-ulun ahu-ruin 
hanesan ho ida tuirmai ne’e: 

Geralmente, os recifes de coral 
assemelham-se a este:

Ameaças ao Ambiente Marinho
Em Timor-Leste, a sobrevivência do ambiente 
marinho está ameaçada de várias maneiras. As 
ameaças mais significativas são:

A Poluição

Muitos dos poluentes do ambiente marinho vem 
da terra. Em Timor-Leste, os tipos mais comuns de 
poluentes originados em terra são os seguintes:

Sedimentação

A sedimentação ocorre quando o solo e outras 
partículas são levados para os rios e para o oceano 
depois da chuva. As partículas fazem com que a água 
se torne turva, o que também é conhecido como 
turvez. Esta situação pode dificultar a obtenção 
do sol necessário às plantas e animais marinhos 
(especialmente as plantas que precisam do sol para 
a fotossíntese). Os animais filtradores, tais como 
os crustáceos e alguns peixes, podem ficar com as 
vias respiratórias obstruídas e terem dificuldade de 
respiração e alimentação. A sedimentação é causada 
pela desflorestação e pela subsequente erosão do 
solo e é, geralmente, agravada após chuvas fortes.

Ameasa sira ne’ebé Meiu-ambiente Tasi 
Nian Hasoru 
Iha Timor-leste, saúde ambiente tasi nian hetan 
ameasa oioin. Ameasa signifikativu liu mak hanesan 
tuirmai: 

Poluisaun

Poluisaun barak liu ba meiu-ambiente tasi nian mai 
hosi rai-maran. Iha Timor-leste, fo’er barak liu ne’ebé 
mai hosi rai mak hanesan tuirmai:

Sedimentasaun

Sedimentasaun mosu bainhira rai no partíkula sira 
seluk (baluk-oan) suli tama ba mota sira nia laran 
no ba tasi bainhira udan. Partíkula sira halo bee sai 
merak, ita mós bele uza naran turvez. Situasaun 
ida ne’e bele halo susar ba ai-horis no animal tasi 
sira atu hetan loro-naroman natoon (liuliu ai-horis 
sira ne’ebé presiza loro-naroman hodi bele halo 
fotosínteze). Balada sira ne’ebé naran filtradór, 
hanesan krustáseu no ikan balu nia via respiratória 
bele metin no sira bele hasoru susar atu dada-
iis no atu han. Sedimentasaun mak mosu tanba 
desflorestasaun no erozaun husi rai, ne’ebé aat liu 
hafoin udan-boot.

s Um ecossistema de recife de coral típico s Ekosistema meti-ulun ahu-ruin ida ne’ebé típiku 
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Resíduos Sólidos

Sacos plásticos, latas, cordas, garrafas, equipamentos 
de pesca e embalagens descartáveis podem chegar 
ao mar, se não forem eliminados de forma adequada. 
Muitos animais marinhos, como as tartarugas, os 
golfinhos, as baleias, os pássaros e os dugongos, 
confundem o lixo com comida e podem comê-lo ou 
ficar presos nele. Há animais marinhos que podem 
morrer se comerem resíduos sólidos porque isso 

Fo’er Nahisi (Sólidu)

Saku plástiku, kaleen, tali, botír, ekipamentu kail-
ikan no masa sira ne’ebé ita soe bele tuir dalan to’o 
tasi se karik soe arbiru de’it. Animál tasi nian barak, 
hanesan lenuk, toniñu, baleia, manu-fuik no dugon, 
hanoin katak foer mak hahán no sira han ka nani 
sae bobar metin iha foer ida ne’e. Animál tasi nian 
balu bele mate se karik sira han fo’er sólidu tanba 
fo'er ne’e halo sira nia dada-iis susar tanba dalan 
dada-iis nian no sira nia kabun-laran taka metin. 
Fo’er hanesan ne’e mós bele filafali ba tasi-ibun no 
hamosu tan problema saúde ba ema.

   Os animais marinhos 
podem morrer se 
comerem resíduos 
sólidos

   Animál tasi nian bele 
mate se karik sira han 
fo’er sólidu

s  Os resíduos da terra acabam nas nossas praias e no 
mar, se não forem deitados fora corretamente.

s  Se karik ita soe fo’er laloos, entaun fo’er hosi rai-
maran mosu iha ita-nia tasi-ibun no iha tasi laran. 
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bloqueia a respiração e entope o estômago. Este 
desperdício regressa de novo às praias, causando 
problemas de saúde às pessoas.

Esgotos não tratados

O excesso de nutrientes dos esgotos é, frequentemente, 
arrastado para as ribeiras e para o mar. Isto significa 
que a água recebe mais nutrientes do que aqueles 
que são, normalmente, necessários. O nitrogénio e 
fósforo são dois dos principais tipos de nutrientes 
encontrados nos esgotos que, em quantidades maiores 
no mar, podem causar um crescimento excessivo de 
algas. O esgoto também contém algumas bactérias e 
vírus que são prejudiciais às pessoas que nadam ou 
pescam nas áreas afetadas.

A poluição do ambiente marinho também pode 
ocorrer a partir do uso excessivo de substâncias 
inorgânicas como pesticidas, fertilizantes e 
derrames de petróleo.

Sobre pesca

A Sobre pesca ocorre quando muitos peixes são 
pescados numa única área. Quando uma população 
de peixes cai para níveis insustentáveis, isso significa 
que foram retirados mais peixes do que aqueles que 
podem ser substituídos por reprodução natural. 
Uma vez que uma espécie de peixe é retirada de uma 
área, muitas outras espécies no ecossistema ficam 
afetadas, incluindo os seres humanos. A população 
de Timor-Leste tem uma das maiores taxas de 
crescimento da Ásia, por isso é importante gerir 
os recursos pesqueiros de forma sustentável para 
evitar a sobre pesca no futuro.

O que podemos fazer para reduzir a poluição 
dos ambientes marinhos?

Reduzir o lixo

Não atire lixo fora de qualquer maneira, apanhe o 
lixo e deite-o fora corretamente - seja na escola, ou 
em casa (veja a secção Higiene Pessoal, Saneamento e 
Lixo). Assim pode diminuir a quantidade de resíduos 
que acabam no mar ou na praia. É muito importante 
manter o lixo longe e fora do escoamento de águas 
pluviais e de ribeiras. Ribeiras e valas transportam o 
lixo diretamente para o mar.

Proteja as árvores

As árvores mantêm o solo firme, reduzindo a erosão 
e a sedimentação. É particularmente importante 

Fo’er ema nian ne’ebé la iha tratamentu

Nutriente resik sira hosi fo’er ema nian dala barak 
suli-sai ba mota no tasi. Ne’e significa katak bee 
simu nutriente barak liu. Nitrojéniu no fósforu mak 
tipu nutriente prinsipál ne’ebé ita hetan iha fo’er 
ema nian no, bainhira nutriente sira ne’e barakliu, 
budu tasi bele buras lalais liu. Fo’er ema nian mós 
iha baktéria no virus balu ne’ebé provoka moras ba 
ema sira-ne’ebé nani ka kail-ikan iha área afetada. 

Poluisaun husi meiu-ambiente tasi nian mós 
bele mosu tanba ita uza pestisida inorgániku no 
fertilizante sira barak liu no tanba nakfakar mina-
rai nian. 

Kail ikan barakliu (sobrepeska)

Kail	 ikan	 barakliu	 (sobrepeska)	 akontese	 bainhira	
ita kail ikan barakliu iha área ida de’it. Bainhira 
populasaun ikan sira-nian hamenus to’o nivel ida 
ne’ebé la sustentável, significa katak ita foti ikan 
barakliu duké ikan hirak ne’ebé bele hamoris fali 
liuhosi reprodusaun naturál. Bainhira espésie ikan 
ida mak halakon hosi área ida, espésie sira barak 
mós afeta iha ekosistema nia laran, inklui mós 
ema. Populasaun Timor-Leste nian mak iha taxa 
kresimentu aas liu hotu iha Ázia, nune’e importante 
atu ita halo jestaun husi rekursu ikan sira tuir dalan 
ne’ebé sustentável atu ita evita sobrepeska iha 
tempu oin mai. 

Saida mak Ita bele halo hodi hamenus 
poluisaun husi meiu-ambiente tasi nian?

Ita hamenus fo’er 

Ita labele soe fo’er arbiru, ita bele foti fo’er, no soe 
tiha tuir dalan ida ne’ebé loos – iha eskola ka iha uma 
(ita haree ba seksaun Ijiene Pesoál, Saneamentu no 
Fo’er). Hanesan ne’e ita bele hamenus fo’er ne’ebé ba 
to’o iha tasi ka iha tasi-ibun. Nune’e mós importante 
loos atu ita hadook fo’er husi bee-dalan no mota. 
Mota no bee-dalan sira lori fo’er diretamente ba tasi 
laran. 

Ita proteje ai-hun 

Ai-hun sira mak kaer metin rai, no hamenus erozaun 
no sedimentasaun. Tanba buat ne’e importante liu 
atu ita proteje ai-hun sira no ai-horis seluk iha bee-
dalan ninin no iha área tasi-ibun, maské sira bele 
boot ka ki’ik. 
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proteger as árvores, e outra vegetação, ao longo de 
todas as vias navegáveis e zonas costeiras, sejam 
elas grandes ou pequenas.

Plantar mais árvores

Plantar mais árvores, especialmente em áreas 
frágeis, como ao longo de cursos de água e em 
encostas íngremes, ajuda a reabilitar o solo e a 
reduzir a sedimentação.

Mensagens importantes para os estudantes

1. O ambiente marinho de Timor-Leste é 
particularmente especial. Timor-Leste tem alguns 
dos recifes de coral mais importantes do mundo.

2. As principais ameaças ao ambiente marinho 
são a sedimentação, a poluição e a sobre 
pesca. A maior parte da poluição vem de 
atividades humanas, como deitar lixo fora e a 
desflorestação.

3. Pode ajudar a proteger o ambiente marinho, 
não deitando lixo fora, plantando árvores e 
protegendo as já existentes.

Ita kuda tan ai-hun 

Ita kuda ai-hun sira barak, liuliu iha área ne’ebé frajíl, 
hanesan iha bee-dalan nomós iha rai-lolon kle’an, sei 
ajuda atu reabilita rai no hamenus sedimentasaun. 

Mensajen sira ne’ebé importante ba alunu 

1. Meiu-ambiente tasi nian iha Timor-Leste espesiál 
liu. Timor-Leste iha meti-ulun ahu-ruin balu 
ne’ebé importante liu iha mundu tomak. 

2. Ameasa boot liu ba meiu-ambiente tasi nian mak 
poluisaun, sedimentasaun no kail ikan barak 
liu (sobrepeska). Poluisaun barak liu mosu hosi 
ema nia atividade hanesan soe fo’er arbiru no 
desflorestasaun. 

3. Ita bele ajuda atu proteje meiu-ambiente tasi 
nian se ita la soe fo’er arbiru, se ita kuda fali ai-
oan sira no proteje ai-hun sira-ne’ebé iha ona. 
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Agricultura Sustentável 
e Gestão do Solo
A agricultura é uma atividade muito importante 
em Timor-Leste. Muitos timorenses cultivam 
alimentos e criam animais para consumo próprio. 
Este tipo de agricultura comunitária de pequena 
escala é o foco das informações fornecidas nesta 
secção. É importante que os alunos entendam que 
a agricultura, as comunidades e o ambiente natural 
estão todos ligados e dependentes uns dos outros.

Agricultura de Corte e Queimada
Para preparar a terra para o cultivo, alguns 
agricultores em Timor-Leste ainda usam uma 
técnica tradicional chamada "agricultura de corte e 
queimada". Com este método, uma área de floresta é 
limpa, queimada e cultivada, para fazer hortas. Após 
o desmatamento, o solo é fértil por pouco tempo 
(talvez apenas 3 anos), passado esse tempo, o solo 
perde a fertilidade, porque os nutrientes do solo e 
matéria orgânica já não estão a ser substituídos. As 
florestas têm um papel importante na substituição 
contínua de nutrientes no solo, mantendo-os férteis 
e saudáveis.

Agrikultura no Jestaun 
Sustentável husi Rai 
Agrikultura nudar atividade importante tebes 
iha Timor-Leste. Timor-oan sira barak kuda modo 
no hakiak animál atu sira rasik bele han. Tipu 
agrikultura komunitária ki’ik ida ne’e mak hetan 
atensaun iha informasaun husi seksaun ida-ne’e nia 
laran. Importante tebes ba alunu sira atu komprende 
katak agrikultura, komunidade no meiu-ambiente 
natural iha interligasaun no depende ba malu. 

Agrikultura Lere no Sunu
Atu prepara rai hodi hahoris kolleita sira, to’os-na’in 
balu iha Timor-Leste uza nafatin téknika tradisionál 
hanaran ”agrikultura lere no sunu”. Ho métodu ida-
ne’e, ita hamoos área ida iha ai-laran, ita sunu no ita 
kuda hodi halo to’os. Hafoin hamoos, rai ida ne’e sei 
bokur durante tempu uitoan de’it (karik tinan 3 de’it) 
maibé, liutiha tempu ida ne’e, rai lakon nia bokur 
tanba nutriente no materiál orgániku sira la hetan 
substituisaun. Ai-laran mak iha knaar importante 
ida atu fó fali beibeik nutriente sira ba rai, halo sira 
buras nafatin no saudavel. 

s Encosta desmatada em Timor-Leste. sDeflorestasaun rai-lolon iha Timor-Leste.
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O que é a Desfl orestação?
A desflorestação é o corte, remoção e queima de 
árvores. Em Timor-Leste, a agricultura de corte 
e queimada é uma das principais razões porque 
as árvores são removidas da terra. As pessoas 
também cortam árvores para usar como lenha, 
para cozinhar. Durante o tempo colonial e durante 
a ocupação, as florestas de Timor-Leste também 
foram excessivamente usadas para a extração de 
madeira (espécies como o sândalo, a teca e o mogno 
eram muito procuradas). O livro de Estudo do Meio 
do quinto ano fornece mais informações sobre a 
desflorestação (página 44).

Mangais
Os mangais são árvores únicas que crescem em 
zonas de maré das zonas costeiras. As árvores de 
mangal são particularmente importantes porque 
executam "serviços ambientais" que muitos de nós 
precisamos para sobreviver. Elas filtram poluentes 
das montanhas, protegem os recifes de coral, abrigam 
as comunidades costeiras das marés, das marés de 
tempestade e de tsunamis, evitam a erosão costeira 
e fornecem habitat a muitos animais, incluindo os 

Saida mak Desfl orestasaun? 
Desflorestasaun mak tesi, hasai no sunu ai-hun. Iha 
Timor-Leste, agrikultura lere no sunu mak razaun 
boot ida tanba ai-hun sira halakon hosi rai. Ema 
mós tesi ai-hun atu uza hanesan ai-sunu hodi tein. 
Durante tempu koloniál no tempu okupasaun, ai-
laran iha Timor-Leste mós ema uza barak atu hasai 
ai (espésie sira hanesan Ai-kameli, Ai-teka no Ai-
mognu mak ema buka barak liu). Manuál Estudo do 
Meiu ba tinan da-5 fó informasaun liután kona-ba 
desflorestasaun (pájina 44).

Ai-hun Tasi Nian 
Ai-hun tasi nian mak ai-hun úniku ne’ebé moris hela 
iha zona entre tasi-boot no tasi-ki'ik (tasi-matan no 
tasi-nakonu), iha área tasi-ibun nian. Ai-hun tasi 
nian mak importante liu tanba sira hala’o ”servisu 
ambientál” sira ne’ebé ita presiza atu bele moris. 
Sira mak hamoos poluisaun ne’ebé suli hosi foho, 
sira mak proteje meti-ulun ahu-ruin sira, proteje 
komunidade tasi-ibun atu hasoru meti-nakonu, 
laloran tasi-fuik no tsunami sira, sira mak prevene 
erozaun iha tasi-sorin no sira mak hanesan ábitat ba 
animál sira barak, inklui mós lafa’ek. 

s Um exemplo de um habitat de mangal que foi 
destruído devido à desflorestação.

s Ezemplu ida hosi ábitat ai-hun tasi nian ne’ebé sai 
aat tanba desflorestasaun.
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crocodilos. Para os estudantes que vivem perto da 
costa, aprender sobre mangais é muito importante. 
Cortar mangais para obter lenha é uma atividade 
popular, mas muito destrutiva em muitas partes 
do Timor-Leste. As comunidades costeiras podem 
reduzir o volume de lenha que precisam usando 
fogões de combustão eficiente. A Atividade 2 do 
manual do quinto ano ensina a fazer e usar fogões de 
combustão eficiente.

Quais São os Impactos da Desfl orestação?
A desflorestação é uma das questões mais 
preocupantes, em termos ambientais, em Timor-Leste. 
A retirada das árvores de encostas montanhosas 
causa uma erosão grave dos solos e pode dar origem 
a deslizamentos perigosos, especialmente após fortes 
chuvas. Os deslizamentos de terra podem danificar 
infraestruturas como estradas e casas, e podem 
levar ao isolamento e até mesmo à destruição de 
aldeias. São precisas centenas de anos para repor o 
solo desaparecido e, por essa razão, torna-se difícil 
cultivar alimentos. O solo é frequentemente levado 
para cursos de água, o que polui as ribeiras e, 
eventualmente, o oceano. Muita da biodiversidade e 
dos habitats são também destruídos no processo de 
desflorestação.

s A remoção de árvore pode provocar deslizamento de 
terras. 

s Bainhira Ita tesi ai-hun sira, Ita bele provoka rai 
monu.

Ba alunu sira ne’ebé hela besik tasi-ibun, aprende 
kona-ba ai-hun tasi nian importante loos. Ema 
barak tesi ai-hun tasi nian atu sunu maibé atividade 
ida ne’e sai hanesan atividade destrutivu liu iha 
fatin	barak	 iha	Timor-Leste.	Komunidade	husi	 tasi-
sorin bele hamenus kuantidade ai-hun tasi nian 
ne’ebé sira presiza utiliza se sira uza fogaun ho 
kombustaun-efisiente. Atividade 2 iha manual tinan 
da-5 hanorin kona-ba halo no tein uza fogaun ho 
kombustaun efisiente.

Saida Mak Impaktu sira Hosi 
Desfl orestasaun? 
Desflorestasaun mak asuntu ambientál ida ne’ebé 
halo ita preokupa liu iha Timor-Leste. Hasai ai-
hun hosi foho-lolon hamosu erozaun makaas iha 
rai no bele hamosu tan rai-halai ne’ebé perigozu, 
liuliu hafoin udan-boot. Rai-halai bele estraga 
infraestrutura hanesan estrada no uma, no bele 
kontribui ba izolamentu no mós bele sobu aldeia sira 
hotu. Bainhira lakon tiha ona rai ida ne’e, ita presiza 
tinan atus ba atus atu hadi’a fila-fali, no nune’e sai 
susar atu kuda ai-han. Dalabarak rai suli ba bee-
dalan, halo poluisaun iha mota sira no ikus liu iha 
tasi. Biodiversidade no ábitat barak mak halakon 
tanba prosesu desflorestasaun.
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Agricultura Sustentável
Há muitos métodos alternativos à agricultura de 
corte e queimada que mantêm a fertilidade do solo 
para cultivo de alimentos. A agricultura sustentável 
é uma prática agrícola alternativa, que tenta 
equilibrar as necessidades dos agricultores, e das 
suas famílias, e a conservação do meio ambiente 
natural. Na agricultura sustentável, parcelas de 
terra que já foram desmatadas, para o cultivo de 
alimentos, podem ser usadas numa base mais 
permanente, porque são geridas de uma forma que 
mantém a fertilidade do solo a longo prazo. Isto 
reduz a necessidade de cortar e queimar novas áreas 
de floresta. A proteção de áreas de floresta contribui 
para a redução da erosão, dos deslizamentos e da 
perda de biodiversidade, ajudando assim a proteger 
as pessoas.

Algumas das ideias-chave a lembrar relativas 
à agricultura sustentável são:

Manter o solo saudável

O mesmo pedaço de terra permanecerá fértil por 
muitos anos, se a matéria orgânica e nutrientes 
forem adicionados regularmente ao solo. Pode-se 
conseguir um solo saudável com:

•	 A adição de fertilizantes naturais, como 
composto, esterco animal e fertilizantes líquidos 
orgânicos.

•	 A adição de manta morta em torno das plantas. 
A manta morta é uma camada de proteção 
que é colocada no chão à volta das plantas. Ela 
ajuda a reduzir as perdas de água, a manter 
a temperatura do solo, a controlar as ervas 
daninhas e a reduzir a erosão.

•	 Leguminosas. As leguminosas são um grupo de 
plantas que, naturalmente, adicionam nitrogénio 
ao solo e, portanto, são uma boa maneira de 
aumentar a fertilidade do mesmo. Feijão e 
amendoim são legumes adequados ao cultivo em 
Timor-Leste.

•	 Plante variedade de tipos de culturas nos 
momentos mais apropriados do ano. A rotação 
de culturas ajuda a equilibrar os diferentes 
nutrientes retirados da horta, porque plantas 
diferentes precisam de diferentes quantidades 
de nutrientes. A variedade de alimentos ajuda, 
também, a controlar pragas e doenças.

Nas secções de jardinagem, dos manuais do 5º e 
6º ano, são apresentadas atividades práticas para 
alcançar alguns destes princípios.

Agrikultura Sustentável
Iha métodu alternativu barak ba agrikultura lere no 
sunu ne’ebé mantein hela rai nia bokur hodi kuda 
ai-han. Agrikultura sustentável nu’udar prátika 
agrikultura alternativu ida ne’ebé koko atu ekilibra 
to’os-na’in, no sira-nia família, nia nesesidade ho 
meiu-ambiente nia konservasaun. Iha agrikultura 
sustentável, parte sira husi rai ne’ebé lere tiha ona 
hodi kuda ai-han, ita bele utiliza tuir dalan ida 
ne’ebé permanente liu, tanba sira hetan jestaun 
tuir dalan ne’ebé mantein rai nia bokur iha tempu 
naruk nia laran. Prosesu ida ne’e sei hamenus 
nesesidade atu lere no sunu tan fatin foun iha ai-
laran. Bainhira ita proteje área sira iha ai-laran ita 
kontribui atu hamenus erozaun, rai-halai no halakon 
biodiversidade, no ita mós ajuda atu proteje ema. 

Hanoin-xave balu kona-ba agrikultura 
sustentável mak hanesan tuirmai: 

Ita mantein rai saudável 

Pedasuk rai ida sei buras tinan ba tinan se ita 
aumenta nia materiál orgániku no nutriente beibeik. 
Ita bele halo rai ida ne’ebé saudável liuhosi: 

•	 Aumenta fertilizante natural hanesan rai-metan, 
adubu/fo’er animál nian no fertilizante líkidu 
orgániku.

•	 Aumenta ai-tahan rahun hale’u ai-horis. Ai-
tahan rahun mak nu’udar protesaun ida, ne’ebé 
ita tau iha rai no hale’u ai-horis sira. Nia ajuda 
atu hamenus bee ne’ebé lakon, atu mantein 
temperatura husi rai, atu kontrola du’ut-fuik no 
atu hamenus erozaun.

•	 Ita kuda leguminoza (koto, fore-rai, koto-nurak, 
nst.). Leguminoza sira mak grupu ida ne’ebé, 
naturalmente, fó nitrojéniu ba rai no nune’e sai 
dalan	di’ak	ida	hodi	habokur	rai.	Koto	no	fore-
rai mak leguminoza sira-ne’ebé apropriadu atu 
hahoris iha Timor-Leste.

•	 Ita kuda ai-han tuir ida-idak nia tempu iha tinan 
ida nia laran. Halo rotasaun husi buat ne’ebé 
ita kuda ajuda atu ekilibra nutriente sira ne’ebé 
lakon hosi rai tanba ai-horis oioin presiza mós 
nutriente ho kuantidade ne’ebé lahanesan. Ai-
han ne’ebé ita kuda mós ajuda atu kontrola peste 
no moras.

Ita aprezenta atividade prátika atu hetan prinsípiu 
balu hirak-ne’e, iha seksaun kona-ba jardinajen iha 
manual tinan da-5 no da-6.
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Proteja os cursos de água e outras áreas frágeis

Os cursos de água, as encostas íngremes e as 
linhas costeiras são particularmente vulneráveis à 
degradação, se não houver árvores e outra vegetação 
nessas áreas. É melhor deixar as árvores nestas 
áreas, em vez de tentar usá-las para a agricultura 
ou outras atividades. Toda a vegetação, ao longo dos 
lados dos cursos de água, 
deve ser protegida e em 
áreas danificadas, as árvores 
deverão ser replantadas. 
As áreas planas, ou 
moderadamente inclinadas, 
são as melhores áreas para 
cultivo de alimentos. Em 
áreas íngremes, terraços ou 
zonas de relevo podem ser 
usadas para reduzir a erosão 
do solo.

Plante árvores

É importante plantar mais árvores, particularmente 
em áreas frágeis, para preservar a biodiversidade, 
parando a erosão e a sedimentação dos cursos de 
água e do ambiente marinho. As áreas florestais 
podem não ser tão produtivas como as terras 
agrícolas, mas são úteis para o cultivo de lenha, de 
bambu, frutas e fibras.

Mensagens importantes para os estudantes

1.  A agricultura de pequena escala é uma atividade 
muito importante em Timor-Leste. A maioria das 
famílias depende dela para a sua subsistência.

2. A agricultura de corte e queimada é a 
desflorestação, queima e cultivo da terra para 
fazer hortas. A longo prazo, este método de 
agricultura é prejudicial, tanto para as pessoas, 
como para o meio ambiente.

3. A desflorestação é o corte de árvores para 
obtenção de lenha. A desflorestação pode ser 
reduzida através da agricultura sustentável e do 
uso de fogões de combustão eficiente.

4. A agricultura sustentável é uma nova forma 
de agricultura que cuida das pessoas e do meio 
ambiente. Ela usa vários métodos diferentes, 
incluindo a compostagem, a manta morta, a 
rotação de culturas, as leguminosas, a plantação 
de árvores e a proteção de áreas frágeis (por 
exemplo, canais e encostas íngremes).

Ita proteje bee-dalan no área frajíl sira-seluk

Bee-dalan, rai-lolon kle’an, no liña tasi-ibun sira-
hotu mak vulnerável liu ba degradasaun, se karik la 
iha ai-hun ka ai-horis iha área hirak-ne’e. Di’ak liu 
atu husik hela ai-hun sira moris iha área hirak-ne’e 
duké tenta atu uza área sira ne’e ba agrikultura ka ba 
atividade sira-seluk. Vejetasaun iha bee-dalan ninin 

tenke hetan protesaun 
no iha área sira-ne’ebé 
estraga tiha ona ita 
tenke kuda fali ai-hun 
sira. Rai tetuk no foho-
lolon ne’ebé la kle’an 
mak fatin di’ak liu hodi 
hahoris ai-han. Iha 
área foho-lolon kle’an, 
ita bele uza kne’in sira 
ka kontornu sira hodi 
hamenus erozaun rai 
nian. 

Ita kuda ai-hun

Ita kuda tan ai-hun, liuliu iha área ne’ebé frajíl, 
importante loos hodi prezerva biodiversidade, 
hapara erozaun no sedimentasaun husi bee-dalan 
no husi meiu-ambiente tasi nian. Área husi ai-laran 
karik laiha produtividade hanesan rai agríkula nian 
maibé sira di’ak hodi hahoris ai-sunu, au, ai-fuan no 
fibra sira.

Mensajen importante ba alunu sira

1. Agrikultura ki’ik mak atividade importante loos 
iha Timor-Leste. Família sira kuaze hotu-hotu 
depende husi agrikultura ki’ik ba sira-nia moris 
loron-loron. 

2. Agrikultura lere no sunu mak desflorestasaun, 
sunu no fila-rai hodi halo to’os. Métodu agríkula 
ida-ne’e mak, iha tempu naruk nia laran, sai aat 
ba ema nomós ba meiu-ambiente. 

3. Desflorestasaun mak prosesu tesi ai-hun hodi 
uza hanesan ai-sunu atu te’in. Ita bele hamenus 
desflorestasaun liuhosi agrikultura sustentável 
no uza fogaun ho kombustaun efisiente. 

4. Agrikultura sustentável mak prosesu foun atu 
fila-rai ne’ebé proteje ema no meiu-ambiente. 
Prosesu ida ne’e uza métodu oioin no inklui halo 
rai-metan, ai-tahan maran, rotasaun husi modo 
ne’ebé ita kuda, kuda legume sira, kuda ai-hun 
no proteje area sira ne’ebé frajíl (ezemplu: bee-
dalan no railolon).
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O Tempo, o Clima 
e as Alterações  
(Mudanças) Climática 
O que são?
O tempo é a temperatura, o vento, as nuvens e a 
chuva num determinado lugar e num determinado 
momento. Por exemplo, se dissermos que o tempo, 
hoje, está quente e seco em Díli, queremos dizer que 
neste lugar, neste momento, o tempo é quente e seco.

Quando falamos sobre o clima, estamos a falar sobre 
o que acontece ao longo do tempo, numa grande 
área. Por exemplo, podemos dizer que a costa norte 
de Timor-Leste tem um clima quente, uma estação 
seca de cerca de três meses e uma precipitação 
média de cerca de 1000 milímetros por ano.

As alterações (mudanças) climáticas referem-se às 
mudanças que estão a ocorrer no clima, por causa 
do aumento da temperatura média em toda a terra. 
Este aumento de temperatura é conhecido como o 
aquecimento global. As razões para esta mudança 
são explicadas nas páginas 93 e 94 do livro do 5 º ano 
de Estudo do Meio.

O Clima em Timor-Leste
Timor-Leste tem três zonas climáticas diferentes:

1. Litoral Norte onde as temperaturas médias 
rondam os 27º, a estação seca dura cerca de 
cinco meses, e a precipitação média anual é de 
cerca de 1000 mm.

2. A área montanhosa onde as temperaturas médias 
são inferiores a 24º, a estação seca dura cerca 
de quatro meses e a precipitação média anual é 
entre 1500 a 2000 mm.

3. A Costa Sul, onde as temperaturas médias 
rondam os 27º, a estação seca dura cerca de 3 
meses, e precipitação média anual é superior a 
2500 milímetros.

Efeitos das lterações (Mudanças) 
Climáticas em Timor-Leste
Os cientistas preveem que até 2050:

•		Haverá	um	aumento	médio	de	10%	nas	chuvas	
em todo o país, com os maiores aumentos a 
ocorrer nas áreas montanhosas.

Klima, Tempu no 
Mudansa Klimátika 
Saida maka ne’e?
Tempu ne'e mak, anin, kalohan, no udan iha 
fatin partikulár ida iha momentu partikulár ida. 
Porezemplu, ita bele dehan katak tempu ohin-loron 
iha Dili hanesan manas no maran. Ne’e katak iha 
fatin partikulár ida-ne’e agora daudaun, tempu mak 
manas no maran. 

Bainhira ita ko’alia kona-ba klima, ita ko’alia kona-
ba buat ne’ebé mosu tuir tempu nomós iha área luan 
ida. Porezemplu, ita bele dehan katak Timor-Leste 
nia sorin tasi-feto, loro-sa’e mak iha klima manas 
ho estasaun rai-maran hanesan maizumenus fulan 
tolu no udan média hanesan 1000mm tinan-tinan.

Mudansa Klimátika ne’e refere ba mudansa sira 
ne’ebé mosu hela daudaun iha klima tanba aumentu 
ba temperatura média iha mundu rai-klaran tomak. 
Aumentu ba temperatura ne’e mak koñesidu ho 
naran manas globál. Razaun sira ba mudansa ne’e 
mak esplika tiha iha pájina 93 no 94 iha livru Estudo 
do Meio ba Tinan da-5. 

Klima iha Timor-Leste Tomak
Timor-Leste iha zona klimátika oin tolu. Hirak-ne’e 
mak hanesan:

1. Tasi-ibun Tasi-feto nian iha-ne’ebé temperatura 
média sira mak besik hela 27º, tempu rai-maran 
la’o hela fulan lima, no udan média tinan-tinan 
maizumenus 1000mm. 

2. Área Foho Kadoek iha-ne’ebé temperatura média 
sira mak menus liu 24º,tempu rai-maran la’o 
hela fulan haat no udan média tinan-tinan entre 
1500mm no 2000mm. 

3. Tasi-ibun Tasi-mane iha-ne’ebé temperatura média 
sira mak besik 27º, tempu rai-maran la’o hela 
maizumenus fulan tolu, no udan média tinan-
tinan boot liu fali 2500mm. 

Efeitu sira hosi Mudansa Klimátika ba 
Timor-Leste
Sientista sira halo predisaun katak to’o ona iha 2050:

•	 Sei	iha	aumentu	média	ba	udan	hanesan	10%	iha	
rai-laran tomak ho aumentu boot liu sira iha área 
foho kadoek sira.
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•		O	aumento	da	chuva	não	será	uniforme,	durante	
todo o ano, mas concentrado nos meses de 
janeiro, fevereiro e maio.

•		As	temperaturas	médias	são	suscetíveis	de	
aumentar cerca de 1,5º C, em todo o país.

•		O	número	de	ciclones	tende	a	diminuir,	mas	
a intensidade dos ciclones tem tendência a 
aumentar.

•		Os	eventos	climáticos	extremos	podem	levar	a	
um aumento dos desastres naturais, incluindo 
secas, inundações e deslizamentos de terra.

•	 É provável que a acidez dos oceanos aumente e o 
nível do mar possa subir.

Estas mudanças terão efeitos significativos em Timor-
Leste. Muitas plantas e animais, incluindo aqueles 
que vivem no mar, estão habituados a determinados 
intervalos de temperatura específicos e/ou 
determinados níveis de precipitação. Isto significa 
que a produção agrícola pode vir a ser afetada e os 
agricultores podem ter mais dificuldade em cultivar 
alimentos suficientes para se alimentarem e para 
venderem nos mercados. O meio ambiente também 
pode ser afetado. Nem todas as plantas e animais 
serão capazes de sobreviver às mudanças. Os 
recifes de coral são um ecossistema especialmente 
vulnerável e podem ficar ameaçados, como resultado 
das alterações (mudanças) climáticas. Tudo isto pode 
afetar o turismo e a pesca.

•	 Udan aumenta ne’e sei la hanesan ba tinan 
tomak maibé sei iha barak liu iha fulan Janeiru, 
Fevereiru no Maiu.

•	 Temperatura média sira iha probabilidade atu 
aumenta tuir maizumenus 1.5ºC iha rai-laran 
tomak. 

•	 Númeru siklone sira iha probabilidade atu 
menus maibé siklone sira nia intesidade iha 
probabilidade atu aumenta. 

•	 Eventu tempu estremu sira bele hasa’e 
frekuénsia dezastre naturál sira, inklui rai-
maran, inundasaun no rai-halai sira. 

•	 Ásidu tasi nia iha probabilidade atu sa’e no nivel 
tasi bele mós sa’e. 

Mudansa hirak-ne’e sei iha efeitu signifikativu sira iha 
Timor-Leste. Ai no animál barak, inklui hirak-ne’ebé 
moris iha tasi, mak adaptadu ba gama temperatura 
partikulár nomós/ka ba nivel udan-been espesífiku. 
Ne’e katak produsaun agríkola bele kona efeitu no 
agrikultór sira bele hasoru difikuldade atu hahoris 
ai-han natoon atu fó-han sira-nia an rasik, no fa’an 
iha merkadu sira. Ida-ne’e bele hamosu efeitu ba 
meiu-ambiente. Iha ai no animál sira balu ne’ebé 
sei la sobrevive mudansa hirak-ne’e. Meti-ulun ahu-
ruin sira ne’e hanesan ekosistema ida vulneravel 
liu ne’ebé sai ona ameasadu nu’udar rezultadu hosi 
mudansa klimátika. Ne’e bele afeta ba rua-hotu, 
turizmu no peska. 

s Temperatura tasi sa’e hela tanba mudansa klimátika 
halo ahu-ruin barak mate hosi hamutis ahu-ruin

s O aumento da temperatura do mar proveniente das 
alterações (mudanças) climáticas está a fazer com 
que muitos corais morram com branqueamento 
de coral
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Adaptação às Alterações (Mudanças) 
Climáticas
A nível nacional, o governo de Timor-Leste está 
ativamente a planear medidas de diminuição dos 
efeitos das alterações (mudanças) climáticas e de 
adaptação às novas condições. Um bom exemplo 
é o trabalho que está a ser feito pelo Ministério da 
Agricultura através do programa Sementes da Vida, 
em que estão a ser desenvolvidas novas espécies 
de plantas alimentícias mais produtivas e mais 
resistentes.

A nível local há muitas coisas que podem ser 
feitas. É importante que os alunos entendam que 
podem desempenhar um papel na adaptação às 
alterações (mudanças) climáticas. Uma boa forma 
de começar é olhar para o papel vital que as árvores 
desempenham nas nossas vidas. As árvores afetam 
o clima muito diretamente, porque as suas folhas 
transpiram e devolvem a humidade ao ar, o que tem 
consequências nas chuvas. Além disso, as raízes das 
árvores são muito importantes na fixação do solo, 
reduzindo os deslizamentos de terra.

As árvores também absorvem o dióxido de carbono 
do ar, o que ajuda a reduzir o nível de aquecimento 
global. As árvores também proporcionam uma casa 
para os pássaros, os animais e os insetos. Estas aves, 
animais e insetos fazem parte do equilíbrio natural 
que mantém saudáveis as nossas comunidades. As 
árvores são, muitas vezes, cortadas para se obter 
lenha para cozinhar. Os alunos devem aprender mais 
sobre o uso de lenha de forma eficiente, de forma a 
reduzir o número de árvores que são cortadas. Os 
fogões de combustão eficiente produzem mais calor, 
reduzem o fumo e salvam as árvores. (Veja a atividade 
2 do manual do 5º ano). Os alunos também podem 
participar ativamente na plantação de árvores, 
incluído num programa de plantio de árvores, na 
escola. Ao fazer isto, os alunos contribuem para a 
adaptação à mudança do clima.

Competências em agricultura sustentável podem ser 
desenvolvidas na escola (ver a secção Agricultura 
Sustentável e Gestão do Solo). Estas competências 
vão ajudar os alunos a tornarem-se agricultores mais 
eficientes, capazes de se adaptar melhor às novas 
condições. As atividades práticas de agricultura 
sustentável são apresentadas nas secções de 
jardinagem do manual do 5º e 6º ano. É também 
apresentada, no manual do quinto ano, uma atividade 
sobre os desastres naturais (atividade 8).

Adaptasaun ba Mudansa Klimátika
Iha nivel nasionál, governu Timor-Leste nian halo 
planeamentu ativu hodi hamenus efeitu sira hosi 
mudansa klimátika nomós atu adapta ba kondisaun 
sira-ne’ebé foun. Ezemplu di’ak ida mak serbisu 
ne’ebé hala’o hela liuhosi Ministériu Agrikultura nia 
programa Fini ba Moris, ne’ebé dezenvolve ai-horis 
foun ne’ebé produtivu no rezistente liu. 

Iha nivel lokál iha buat barak ne’ebé ita bele halo. 
Nune’e importante atu alunu sira bele komprende 
katak sira bele iha knaar ida iha adaptasaun ba 
mudansa klimátika. Atu hahú ita bele aprende kona-
ba knaar esensiál husi ai-hun iha ita-nia moris. Ai-
hun sira bele afeta klima diretamente tanba sira 
nia tahan tranzpira no sira mak haruka fila-fali 
umidade (kmaha) ba anin no iha konsekuénsia ba 
udan. Liután, ai-hun nia abut importante loos hodi 
kaer-metin rai no hamenus rai-halai. 

Ai-hun sira mós xupa dióksidu-karbonu nian hosi 
anin, no sira ajuda atu hamenus nível husi hamanas 
globál nian. Ai-hun sira mós fó horik fatin ba manu-
fuik, animál no insetu sira. Manu-fuik, animál no 
insetu sira hanesan parte ida iha ekilíbriu naturál 
ne’ebé mantein ita-nia comunidade sira saudável. 
Dalabarak ita tesi ai-hun sira hodi sunu atu te’in. 
Alunu sira bele aprende tan kona-ba uza ai tuir dalan 
efisiente liu hodi hamenus kuantidade ai-hun ne’ebé 
ita tesi tinan-tinan. Fogaun ho kombustaun efisiente 
prodús manas barak liu, hamenus ahi-suar, no salva 
ai-hun. (Ita haree ba atividade 2 iha manuál tinan 
da-5). Alunu sira bele mós envolve an ativamente 
atu kuda ai-hun, inklui mós iha programa kuda ai-
hun iha eskola. Bainhira kuda ai-hun, alunu sira 
kontribui atu adapta ba mudança klimátika. 

Ita bele dezenvolve abilidade sira iha agrikultura 
sustentável iha eskola (ita haree seksaun Agrikultura 
No Jestaun Sustentável husi Rai). Abilidade hirak-
ne’e mak atu ajuda alunu sira atu sai agrikultór 
efisiente liu, no agrikultór ne’ebé bele adapta an 
di’ak liu ba kondisaun foun. Atividade prátika 
kona-ba agrikultura sustentável mak ita aprezenta 
iha seksaun jardinajen iha manuál tinan da-5 no 
da-6. Iha manuál ba tinan da-5, ita mós apresenta 
atividade ida kona-ba dezastre naturál (atividade 8). 
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Mensagens importantes para os alunoss

1. É importante reduzir a queima de madeira, 
recorrendo ao uso de fogões de combustão mais 
eficiente.

2. Para melhorar a fertilidade dos solos, não é 
preciso derrubar árvores e queimá-las.

3. Preservar as árvores existentes e plantar outras 
novas ajuda a reduzir os efeitos da alterações 
(mudanças) climáticas.

4. As árvores, as plantas, os animais, os pássaros e 
os insetos fazem parte do sistema natural que 
suporta toda a vida, inclusive a vida humana.

s Bainhira ita kuda ai-hun liu tan iha eskola no iha 
komunidade ita mós ajuda atu sira absorve dióksidu-
karbonu hosi atmosfera,no hamenus efeitu negativu 
hosi mudansa klimátika. 

s Plantar mais árvores na escola e na comunidade 
ajuda a absorver mais dióxido de carbono da 
atmosfera, reduzindo os efeitos negativos das 
alterações (mudanças) climáticas.

Mensajen importante ba alunu 

1. Importante atu hamenus sunu-ai liuhosi 
uza fogaun ho kombustaun efisiente.

2. Hodi habokur rai, ita la presiza tesi no sunu 
ai-hun. 

3. Ita tenke prezerva ai-hun sira-ne’ebé iha no ita 
tenke kuda tan ai-hun foun atu hamenus efeitu 
hosi mudansa klimátika. 

4. Ai-hun, ai-horis, animal, manu-fuik no insetu 
sira-hotu mak hola parte iha sistema naturál 
ne’ebé fó-suporte ba moris hotu-hotu inklui ema 
nia moris. 
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Ijiene Pesoál, 
Saneamentu no Fo’er
Importánsia atu Fase-Liman 
Ijiene pesoál di’ak mak parte importante liu atu 
ita bele moris saudável. Profesór sira iha knaar 
importante atu ajuda alunu sira hodi dezenvolve 
ábitu ijiene ne’ebé di’ak. Ita fó-hanoin fali ba Ita-nia 
alunu sira atu fase liman molok atu han no hafoin 
uza sentina. Alunu sira mós tenke fase liman hafoin 
kaer animál no halimar ho bebé no labarik-ki’ik sira. 

Fase-liman iha eskola mak dalaruma la fasíl tanba 
eskola balu laiha bee. Se karik alunu sira lori bee-
hemu hosi uma, Ita fó berani ba sira atu lori bee 
natoon atu hemu no atu fase-liman. 

Fase-liman ho sabaun mak dalan di’ak liu atu 
halakon jerme sira, duké fase ho bee de’it. Ita ko’alia 
hamutuk ho inan-aman sira kona-ba posibilidade 
atu fó sabaun, ne’ebé bele kahur ho bee, atu alunu 
sira bele uza bainhira hodi fase-liman (ita haree ba 
atividade 1 iha manual tinan da-4 nian kona-ba halo 
hela instrumentu ida atu fase-liman). 

Ita ajuda Ita-nia alunu sira atu fase sira nia liman 
iha kotuk no iha oin, nomós iha liman-kukun nia 
okos. Sira sura to’o 15, enkuantu sira fase sira nia 
liman. Liutiha, sira tenke solor sira-nia liman no 
book sira atubele maran. Ita labele husik katak 
alunu sira hamaran sira nia liman iha toalla fo’er, ka 
lensu for’er no mós iha roupa. 

Ijiene Jerál
Ábitu hirak-ne’ebé alunu sira dezenvolve iha eskola 
bele influensia ba sira nia vida tomak. Ita fó berani ba 
ita-nia alunu sira atu mai eskola moos no arrumadu- 
Sira tenke fase sira-nia oin dadeer-dadeer no kalan-
kalan hodi ajuda atu prevene moras matan nian. 
Sira nia liman-kukun tenke moos no tesi. Importante 
tebe-tebes atu alunu sira haris loro-loron no tenke 
fase nia roupa loron-loron nian. Importante katak 
alunu sira sente orgullu ba sira-nia an rasik no ba 
sira nia aparénsia. 

Seguransa iha Eskola nia Halimar Fatin
Profesór sira presiza serbisu hamutuk ho alunu sira, 
ho inan-aman no ho administrasaun eskola hodi 
halo eskola seguru liu. Loloos, fatin eskola tenke iha 
muru ida ne’ebé seguru. Ita tenke hamoos eskola 
beibeik no fo’er fatin tenke asesível ba alunu sira 

Higiene Pessoal, 
Saneamento e Lixo
A Importância de Lavar as Mãos
Uma boa higiene pessoal é fundamental para nos 
mantermos saudáveis. Os professores têm um papel 
importante, pois podem ajudar os alunos a desenvolver 
bons hábitos de higiene. Lembre os seus alunos para 
lavarem sempre as mãos antes de comer e depois de 
irem à casa de banho. Os alunos também devem lavar 
as mãos, depois de mexerem em animais e depois de 
brincarem com bebés e crianças pequenas.

Lavar as mãos na escola nem sempre é fácil, pois nem 
todas as escolas têm abastecimento de água. Se os 
estudantes precisam de levar água potável de casa, 
incentive-os a levarem em quantidad suficiente para 
beber e para lavar as mãos.

Lavar as mãos com sabão é muito mais eficaz na 
remoção de germes, do que apenas a lavagem com 
água. Converse com os pais sobre a possibilidade de 
fornecer um pouco de detergente, que poderia ser 
misturado com água, para os alunos usarem quando 
lavam as mãos (veja a atividade 1, no manual do 4º 
ano, sobre como fazer um instrumento para lavar as 
mãos).

Ajude os seus alunos a lavar as costas e as palmas das 
mãos, bem como debaixo das unhas. Devem contar 
até 15, enquanto se lavam. Depois, devem enxaguar 
as mãos e abaná-las para secarem. Não devemos 
deixar que as crianças limpem as mãos em toalhas 
sujas, ou lenços, nem na roupa. 

Higiene Geral
Os hábitos que os alunos desenvolvem na escola 
podem influenciá-los o resto da vida. Incentive os seus 
alunos a virem para a escola limpos e bem arranjados. 
Devem lavar a cara todas as noites e todas as manhãs, 
para ajudar a prevenir doenças oculares. As unhas 
devem estar limpas e cortadas. Sempre que possível, 
os alunos devem tomar banho diariamente e as 
roupas devem ser lavadas regularmente. É importante 
que os alunos tenham orgulho em si mesmos e na sua 
aparência.

Segurança no Recreio
Os professores devem trabalhar em conjunto com 
os alunos, com os pais e com a administração da 
escola, para tornar a escola o mais segura possível. 
Idealmente, a escola deve ser cercada de forma 
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(ita haree atividade 1 iha manuál ba tinan da-5). 
Importante liu atu hamoos animal sira nia tee no 
hahán resik tanba sira dada lalar no rai kutun sira-
seluk ne’ebé bele hada’et moras (ita haree seskaun 
iha kraik kona-ba fo’er). 

Malária no isin-manas dengue mak risku boot ba 
saúde iha Timor-Leste. Susuk dengue nian sira mak 
ativu durante oras loron-naroman bainhira labarik 
sira iha eskola. Ita bele hamenus risku dengue liuhosi 
hamoos hela área sira ne’ebé iha susuk bele moris. 
Bee husi kolan, porezemplu, bee husi bee-dalan, bee 
iha masa sira hanesan kaleen no roda tuan, no bee-
lihun ki’ik husi udan. 

Problema ida ne’ebé todan ba saúde iha Timor-Leste 
mak moras respiratóriu sira. Ahi-suar barak liu, liuliu 
hosi ahi-sunu hodi te’in, mak hamosu problema 
saúde sira barak. Se karik ita te’in iha eskola, di’ak liu 
ita uza fogaun ida ho kombustaun efisiente tanba ita 
bele hamenus ahi-suar no hamenus kuantidade ai 

segura. O terreno deve ser limpo regularmente e 
os caixotes do lixo devem estar disponíveis para os 
alunos (veja a atividade 1 do manual do 5º ano.) É 
particularmente importante limpar excrementos de 
animais e restos de comida, porque atraem moscas 
e outras doenças parasitárias (veja a secção seguinte 
relativa aos resíduos).

A malária e o dengue são um problema de saúde em 
Timor-Leste. Os mosquitos do dengue, em particular, 
estão ativos durante o dia, quando as crianças estão 
na escola. Pode reduzir o risco de dengue, limpando 
as áreas onde os mosquitos gostam de procriar. 
Áreas de água parada, por exemplo a água das 
sarjetas, a água em recipientes, tais como latas ou 
pneus velhos, e áreas onde se formam poças de água 
depois das chuvas.

Outro problema grave de saúde em Timor-Leste 
é a prevalência de doenças respiratórias. O fumo 
excessivo, particularmente de lume para cozinhar, 

s Uma cozinha aberta produz fumo que pode causar 
doenças respiratórias.

s Dapur ida ne’ebé nakloke hela hamosu ahi-suar 
ne’ebé bele kauza moras respiratóriu.

   Um fogão de combustão eficiente reduz a 
produção de fumo e usa menos lenha.

   Fogaun ho kombustaun efisiente mak hamenus 
produsaun ahi-suar no uza kuantidade ai menus liu.
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causa muitos problemas de saúde. Se cozinhar 
na escola, o ideal é usar um fogão de combustão 
eficiente, que minimiza o fumo e reduz a quantidade 
de lenha que está a ser queimada. O lixo não deve 
ser eliminado por incineração, pois liberta gases 
perigosos e os fumos resultantes da queima podem 
causar doenças respiratórias.

Saneamento
Se a sua escola tem casas de banho que funcionam, 
incentive os alunos a utilizá-las. O uso de casa de 
banho ajuda a reduzir a quantidade de doenças de que 
sofrem os seus alunos. As casas de banho também são 
importantes na questão da privacidade dos alunos. 
As meninas mais velhas que estão menstruadas 
têm necessidade especial de privacidade e têm mais 
tendência a permanecer na escola, se houver casas 
de banho disponíveis. Mesmo que não haja casas de 
banho disponíveis, incentive os alunos a trazer água 
e a lavar as mãos com sabão depois de irem à casa 
de banho.

Lixo
Se olhar para um caixote de lixo da escola, vai ver 
que o lixo que ele contém pode ser separado em dois 
tipos - os resíduos orgânicos e os inorgânicos (ver 
atividade 2, no manual do 4º ano).

ne’ebé ita tenke sunu. Ita labele sunu fo’er tanba nia 
liberta gás no ahi-suar husi sunu fo’er bele hamosu 
moras respiratóriu. 

Saneamentu 
Se karik Ita-nia eskola iha sentina ne’ebé funsiona, 
Ita fó berani ba alunu sira atu uza. Bainhira ita uza 
sentina ita kontribui atu hamenus kuantidade moras 
husi ita-nia alunu sira. Sentina sira mós importante 
kona-ba alunu sira-nia privasidade. Labarik-feto ho 
idade boot liu ne’ebé komesa ona menstruasaun 
presiza privasidade barak liu no ita hatene katak 
sira bele tuir nafatin eskola se karik iha eskola iha 
sentina. Se karik laiha sentina Ita haruka alunu sira 
lori bee natoon hodi fase liman ho sabaun, hafoin 
sira sentina. 

Fo’er
Se karik ita haree ba eskola nia fo’er fatin ida, ita sei 
haree katak fo’er ne’e ita bele haketak iha tipu rua – 
fo’er orgániku no inorgániku (ita haree atividade 2 
iha manuál tinan da-4 nian).

s Incentive os alunos a lavar as mãos com sabão, 
depois de usarem a casa de banho

s Ita tenke fó berani ba alunu sira atu fase sira-nia 
liman ho sabaun hafoin bá sentina. 
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s  Ita tenke tau iha fo’er fatin iha eskola fo’er 
inorgániku ne’ebé ita labele uza.

s  Os resíduos inorgânicos inutilizáveis devem ser 
colocados num caixote de lixo da escola.
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O lixo orgânico é lixo que provem das plantas ou 
dos animais e que apodrece de forma relativamente 
fácil. Exemplos disso são restos de comida, papel 
e resíduos de jardim. Este tipo de resíduos é ideal 
para usar no jardim da escola. Os restos de comida 
e resíduos do jardim podem ser transformados em 
composto, que ajuda a melhorar a fertilidade do 
solo (ver projetos de jardinagem 1 e 2, no manual do 
sexto ano). O papel e o papelão levam mais tempo 
para se decompor e, por isso, são ideais para usar 
como manta morta.

O lixo inorgânico é o lixo que não apodrece 
naturalmente. Por exemplo, vidro, plástico, metal e 
borracha. Este tipo de lixo pode contaminar o meio 
ambiente (veja a secção Biodiversidade Marinha) e 
causar problemas de saúde pública.

A Gestão do Lixo
O lixo mal tratado causa muitos problemas. Pode 
atrair pragas e causar problemas de saúde. Os 
líquidos dos depósitos de lixo podem infiltrar-se no 
solo e afetar o abastecimento de água. Os animais 
e as aves são atraídos para o lixo e, muitas vezes, 
comem lixo inorgânico por engano, o que lhes causa 
problemas de saúde e até mesmo a morte. Quando o 
escoamento superficial agrícola, os resíduos animais 
e os esgotos entram nos cursos de água, a quantidade 
de oxigénio na mesma diminui. Isso faz com que os 
peixes e outros seres vivos morram. Quando o lixo 
entra no mar, os recifes de coral e outras formas de 
vida marinhas podem ser afetados.

Os alunos não podem resolver todos os problemas 
de lixo da sua comunidade, mas podem aprender 
mais sobre a gestão de resíduos, começando com 
o fabrico de composto na escola. Algumas medidas 
que podem começar a aplicar para gerir o lixo na 
escola incluem:

•	 Fazer composto orgânico para usar nos jardins 
(jardinagem projeto 1, no manual de sexto ano);

•	 Limpeza e reutilização de sacos plásticos;

•	 Fazer coberturas orgânicas para melhorar a 
qualidade do solo;

•	 Utilizar recipientes vazios para fazer plantações 
(jardinagem projeto 2, no manual do 5º ano);

•	 Utilizar garrafas de plástico vazias para 
armazenar líquidos domésticos (sabão, óleo);

•	 Limpar, regularmente, o terreno da escola 
(atividade 1 do manual do 5º ano).

Fo’er orgániku mak fo’er ne’ebé mai hosi ai-horis 
ka husi animal sira no sai dodok lalais. Ezemplu 
sira mak hahán-resik, surat-tahan, no fo’er jardín 
nian. Hahán-resik mak di’ak liu hodi halo rai-metan 
ne’ebé ajuda atu habokur ita-nia rai (Ita haree 
projetu jardinajen 1 no 2 iha manuál tinan da-6 
nian). Surat-tahan no papelaun han tempu barak 
liután atu dodok no tan ne’e mak di’ak liu atu uza 
hanesan ai-tahan rahun. 

Fo’er inorgániku mak fo’er ne’ebé la dodok tuir 
dalan naturál. Porezemplu vidru, plástiku, besi, 
no borraxa. Tipu fo’er hanesan ne’e bele hamosu 
poluisaun iha meiu-ambiente (ita haree seksaun 
kona-ba Biodiversidade Tasi nian) no bele provoka 
problema saúde públiku nian. 

Oinsá Mak Ita Bele Halo jestaun 
ba Fo’er
Fo’er ida ne’ebé la hetan jestaun di’ak bele hamosu 
problema barak. Nia bele dada rai-kutun sira no 
hamosu problema saúde. Líkidu sira hosi fo’er fatin 
nian bele tama iha rai-laran no afeta bee iha rai-
okos. Animál no manu-fuik sira mak dada ba fo’er no 
dalabarak han sala fo’er inorgániku, ne’ebé hamosu 
hela problema saúde no bele halo sira mate. Iha fatin 
ne’ebé bee suli hosi agrikultura, fo’er husi animál 
no ema nia fo’er tama ba bee-dalan, kuantidade 
oksijéniu ne’ebé disponivel iha bee laran sai menus 
tiha. Buat ne’e mak halo ikan no buat ne’ebé moris 
sira seluk mate. Bainhira fo’er tama iha tasi, meti-
ulun no moris tasi sira-seluk mós afetadu. 

Alunu sira labele resolve problema sira-hotu kona-
ba fo’er iha sira-nia komunidade, maibé sira bele 
aprende kona-ba oinsá atu halo jestaun ba fo’er 
liuhosi hahú halo rai-metan iha eskola. Dalan balu 
oinsá sira bele hahú jestaun husi fo’er iha eskola 
inklui:

•	 Halo rai-metan orgániku hodi uza iha jardín 
(projetu jardinajen 1 iha manuál tinan da-6 
nian);

•	 Hamoos no uza fila-fali plástiku sira;

•	 Halo ai-tahan rahun hodi hadi’ak kualidade rai 
nian;

•	 Uza hela masa mamuk hodi kuda ai-horis 
(projetu jardinajen 2 iha manuál tinan da-5 
nian);

•	 Uza botír plástiku ne’ebé mamuk hodi rai-hela 
líkidu sira uma nian (ezemplu: sabaun, mina);

•	 Hamoos beibeik eskola (atividade 1 iha manuál 
tinan da-5 nian).
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Ita tenke hanorin alunu sira atu hanoin kona-ba 
“regra” haat ba Jestaun fo’er nian: 

1. Rekuza (la simu) – bainhira bele, alunu sira bele 
rekuza atu uza buat ne’ebé bele hamosu fo’er 
hanesan plástiku no botír plástiku. 

2. Redús (hamenus) – alunu sira bele redús 
kuantidade fo’er ne’ebé sira rasik halo liuhosi, 
porezemplu, evita uza masa plástiku.

3. Re-uza (uza fila-fali) – alunu sira bele uza fila-
fali buat barak, porezemplu, sira bele uza kaleen 
tuan hodi kuda ai-horis, no botír plástiku hodi 
rega ai-oan no ai-hun sira.

4. Resiklajen– resiklajen mak uza produtu ida 
hodi halo ida seluk, porezemplu, ita bele resikla 
botír vidru, iha fabrika, hodi halo botír foun. 
Iha eskola, iha buat barak ne’ebé bele tama ba 
resiklajen, porezemplu, ita bele uza surat-tahan 
hodi halo ai-tahan rahun. 

Ikus liu buat ne’ebé ita labele uza ita presiza soe 
didi’ak. Se karik iha ita-nia rai ita iha servisu ida 
ne’ebé mai foti fo’er, ita bele uza fo’er-fatin. Se 
karik ita laiha servisu ida ne’e, di’ak liu ita hakohi 
fo’er ne’ebé labele uza. Sunu fo’er bele fó-sai gás 
no ahi-suar ne’ebé perigozu no bele hamosu moras 
respiratóriu. 

 

Ensine os alunos a pensar sobre as quatro “regras” 
da gestão de resíduos:

1. Recusar - sempre que possível, os alunos 
podem recusar-se a usar as coisas que causam 
problemas relacionados com o lixo, tais como 
sacos plásticos e garrafas de plástico.

2. Reduzir - os estudantes podem reduzir a 
quantidade de lixo que geram, por exemplo 
evitando embalagens plásticas.

3. Reutilização - os alunos podem reutilizar muitas 
coisas. As latas velhas podem ser, por exemplo, 
usadas para plantar alguma coisa e as garrafas 
de plástico pode ser usadas para regar as 
árvores.

4. Reciclar - A reciclagem é usar um produto para 
produzir outro, por exemplo, as garrafas de vidro 
podem ser recicladas, numa fábrica, para fazer 
garrafas novas. Na escola, algumas coisas podem 
ser recicladas, por exemplo o papel pode ser 
usado para fazer cobertura morta.

As coisas que não podem mesmo ser usadas precisam 
de ser eliminadas. Se existir um serviço de recolha 
de lixo, use um caixote de lixo. Se não houver serviço 
de recolha, o melhor é enterrar o lixo inutilizável. 
Queimar lixo pode libertar gases perigosos e o fumo 
pode causar doenças respiratórias.

s Ita tenke tau iha fo’er fatin iha eskola fo’er 
inorgániku ne’ebé ita labele uza.

s Os resíduos inorgânicos inutilizáveis devem ser 
colocados num caixote de lixo da escola.

 Devemos colocar o lixo num caixote para evitar que se espalhe pelo recinto da escola. / 
Di’ak liu Ita tau fo’er iha fo’er fatin ida atu evita fo’er namkari iha
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A
Abundância: uma grande quantidade de qualquer 
coisa. Por exemplo: “Vida selvagem abundante” 
significa que há muita vida selvagem.

Agricultura de Corte e Queimada: a prática de 
derrubar e queimar pedaços de terra, para dar lugar 
a plantações ou hortas de alimentos. 

Algas: grupo de plantas que se encontram 
essencialmente em ambientes marinhos de água 
doce ou salgada. Não têm caules, raízes, nem 
folhas. Normalmente formam uma camada na 
superficie da água. 

Alunos auditivos: Alguns alunos precisam de 
ouvir as coisas para conseguirem aprender. 
Chamamos-lhes alunos auditivos. Outros alunos 
aprendem melhor quando veem as coisas, por 
exemplo, uma foto, uma ilustração, ou quando 
veem as coisas por escrito. Chamamos –lhes alunos 
visuais. Alguns aprendem melhor, quando fazem 
atividades práticas, especialmente atividades que 
envolvam movimento. A esses chamamos alunos 
cinestésicos. Todos os alunos aprendem por estas 
três vias mas, geralmente, são mais fortes numa 
das três formas de aprendizagem. Deve tentar 
incluir alguns materiais visuais, algumas atividades 
em que os alunos ouvem e alguma atividade física, 
nas suas aulas, de forma a poder dar resposta às 
necessidades de todos os seus alunos.

Alunos visuais: Alguns alunos aprendem melhor 
quando veem as coisas, por exemplo, uma foto 
ou ilustração ou quando veem as coisas por 
escrito. Chamamos-lhes alunos visuais. Outros 
alunos precisam de ouvir as coisas para conseguir 
aprender. Chamamos-lhes alunos auditivos. Alguns 
aprendem melhor, quando fazem atividades 
práticas, especialmente atividades que envolvam 
movimento. A esses chamamos alunos cinestésicos. 
Todos os alunos aprendem por estas três vias 
mas, geralmente, são mais fortes numa das três 
formas de aprendizagem. Deve tentar incluir 
alguns materiais visuais, algumas atividades em 
que os alunos ouvem e alguma atividade física, 
nas suas aulas, de forma a poder dar resposta às 
necessidades de todos os seus alunos.

Abundánsia: buat ruma ne’ebé ho kuantidade 
barak, porezemplu, vida selvajen abundante 
signifika vida selvajen ne’ebé barak. 

Agrikultura Lere no Sunu: prátika lere no sunu 
rai pedasuk ida hodi prepara rai ida ne’e atu 
kuda ai-horis ka atu halo to’os.  

Budu tasi: du’ut ne’ebé ita hetan iha bee tasi ka 
bee mota nian. Budu tasi la iha lolon, abut ka 
tahan. Bainbain nia forma kamada ida iha bee 
leten. 

Alunu auditivu: Alunu sira balu aprende di’ak 
liu tan bainhira sira bele rona buat ruma. Alunu 
sira-ne’e mak naran alunu auditivu. Alunu sira 
seluk aprende di’ak liu tan bainhira sira haree 
buat ruma, hanesan foto ka dezeñu ka buat ida 
ne’ebé ema hakerek. Alunu sira hanesan ne’e 
ita bolu alunu vizuál. Alunu sira balu aprende 
di’ak liu tan bainhira sira hala’o atividade 
prátiku, liu-liu atividade sira ne’eb´e inklui 
movimentu. Alunu sira hanesan ne’e ita bolu 
alunu sinestéziku. Alunu sira hotu aprende tuir 
dalan tolu ne’ebé refere maské sira makaas liu 
iha dalan ida. Ita tenke koko atu inklui materiál 
vizual, atividade balu atu alunu sira bele rona 
no atividade fizika ruma, hodi ita bele hatan ba 
alunu sira hotu-hotu nia nesesidade.

Alunu vizuál: Alunu sira balu aprende di’ak 
liu tan, bainhira sira bele haree buat ruma 
porezemplu, foto no dezeñu ka, bainhira sira 
haree buat ida ne’ebé ema hakerek. Alunu 
sira ne’e mak naran alunu vizuál. Alunu sira 
seluk presiza rona hodi bele aprende. Alunu 
sira ne’e mak naran alunu auditivu. Alunu sira 
balu apreende di’ak liu, bainhira sira hala’o 
atividade prátiku, liu-liu atividade sira ne’ebé 
inklui movimentu. Alunu sira ne’e mak naran 
alunu sinestéziku. Alunu sira hotu aprende tuir 
dalan tolu ne’ebé refere maské sira makaas liu 
iha dalan ida. Ita tenke koko atu inklui materiál 
vizual, atividade balu atu alunu sira bele rona 
no atividade fizika ruma, hodi ita bele hatan ba 
alunu sira hotu-hotu nia nesesidade. 
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A
Abundância: uma grande quantidade de qualquer 
coisa. Por exemplo: “Vida selvagem abundante” 
significa que há muita vida selvagem.

Agricultura de Corte e Queimada: a prática de 
derrubar e queimar pedaços de terra, para dar lugar 
a plantações ou hortas de alimentos. 

Algas: grupo de plantas que se encontram 
essencialmente em ambientes marinhos de água 
doce ou salgada. Não têm caules, raízes, nem 
folhas. Normalmente formam uma camada na 
superficie da água. 

Alunos auditivos: Alguns alunos precisam de 
ouvir as coisas para conseguirem aprender. 
Chamamos-lhes alunos auditivos. Outros alunos 
aprendem melhor quando veem as coisas, por 
exemplo, uma foto, uma ilustração, ou quando 
veem as coisas por escrito. Chamamos –lhes alunos 
visuais. Alguns aprendem melhor, quando fazem 
atividades práticas, especialmente atividades que 
envolvam movimento. A esses chamamos alunos 
cinestésicos. Todos os alunos aprendem por estas 
três vias mas, geralmente, são mais fortes numa 
das três formas de aprendizagem. Deve tentar 
incluir alguns materiais visuais, algumas atividades 
em que os alunos ouvem e alguma atividade física, 
nas suas aulas, de forma a poder dar resposta às 
necessidades de todos os seus alunos.

Alunos visuais: Alguns alunos aprendem melhor 
quando veem as coisas, por exemplo, uma foto 
ou ilustração ou quando veem as coisas por 
escrito. Chamamos-lhes alunos visuais. Outros 
alunos precisam de ouvir as coisas para conseguir 
aprender. Chamamos-lhes alunos auditivos. Alguns 
aprendem melhor, quando fazem atividades 
práticas, especialmente atividades que envolvam 
movimento. A esses chamamos alunos cinestésicos. 
Todos os alunos aprendem por estas três vias 

Abundánsia: buat ruma ne’ebé ho kuantidade 
barak, porezemplu, vida selvajen abundante 
signifika vida selvajen ne’ebé barak. 

Anfíbiu sira: animál sira ne’ebé bele moris iha 
bee no iha rai-maran. Ezemplu: manduku. 

Budu tasi: du’ut ne’ebé ita hetan iha bee tasi ka 
bee mota nian. Budu tasi la iha lolon, abut ka 
tahan. Bainbain nia forma kamada ida iha bee 
leten. 

Alunu auditivu: Alunu sira balu aprende di’ak 
liu tan bainhira sira bele rona buat ruma. Alunu 
sira-ne’e mak naran alunu auditivu. Alunu sira 
seluk aprende di’ak liu tan bainhira sira haree 
buat ruma, hanesan foto ka dezeñu ka buat ida 
ne’ebé ema hakerek. Alunu sira hanesan ne’e 
ita bolu alunu vizuál. Alunu sira balu aprende 
di’ak liu tan bainhira sira hala’o atividade 
prátiku, liu-liu atividade sira ne’eb´e inklui 
movimentu. Alunu sira hanesan ne’e ita bolu 
alunu sinestéziku. Alunu sira hotu aprende tuir 
dalan tolu ne’ebé refere maské sira makaas liu 
iha dalan ida. Ita tenke koko atu inklui materiál 
vizual, atividade balu atu alunu sira bele rona 
no atividade fizika ruma, hodi ita bele hatan ba 
alunu sira hotu-hotu nia nesesidade.

Alunu vizuál: Alunu sira balu aprende di’ak 
liu tan, bainhira sira bele haree buat ruma 
porezemplu, foto no dezeñu ka, bainhira sira 
haree buat ida ne’ebé ema hakerek. Alunu sira 
ne’e mak naran alunu vizuál. Alunu sira seluk 
presiza rona hodi bele aprende. Alunu sira ne’e 
mak naran alunu auditivu. Alunu sira balu 
apreende di’ak liu, bainhira sira hala’o atividade 
prátiku, liu-liu atividade sira ne’ebé inklui 
movimentu. Alunu sira ne’e mak naran alunu 
sinestéziku. Alunu sira hotu aprende tuir dalan 
tolu ne’ebé refere maské sira makaas liu iha 
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A
Abundância: uma grande quantidade de qualquer 
coisa. Por exemplo: “Vida selvagem abundante” 
significa que há muita vida selvagem.

Agricultura de Corte e Queimada: a prática de 
derrubar e queimar pedaços de terra, para dar lugar 
a plantações ou hortas de alimentos. 

Algas: grupo de plantas que se encontram 
essencialmente em ambientes marinhos de água 
doce ou salgada. Não têm caules, raízes, nem 
folhas. Normalmente formam uma camada na 
superficie da água. 

Alunos auditivos: Alguns alunos precisam de 
ouvir as coisas para conseguirem aprender. 
Chamamos-lhes alunos auditivos. Outros alunos 
aprendem melhor quando veem as coisas, por 
exemplo, uma foto, uma ilustração, ou quando 
veem as coisas por escrito. Chamamos –lhes alunos 
visuais. Alguns aprendem melhor, quando fazem 
atividades práticas, especialmente atividades que 
envolvam movimento. A esses chamamos alunos 
cinestésicos. Todos os alunos aprendem por estas 
três vias mas, geralmente, são mais fortes numa 
das três formas de aprendizagem. Deve tentar 
incluir alguns materiais visuais, algumas atividades 
em que os alunos ouvem e alguma atividade física, 
nas suas aulas, de forma a poder dar resposta às 
necessidades de todos os seus alunos.

Alunos visuais: Alguns alunos aprendem melhor 
quando veem as coisas, por exemplo, uma foto 
ou ilustração ou quando veem as coisas por 
escrito. Chamamos-lhes alunos visuais. Outros 
alunos precisam de ouvir as coisas para conseguir 
aprender. Chamamos-lhes alunos auditivos. Alguns 
aprendem melhor, quando fazem atividades 
práticas, especialmente atividades que envolvam 
movimento. A esses chamamos alunos cinestésicos. 
Todos os alunos aprendem por estas três vias 
mas, geralmente, são mais fortes numa das três 
formas de aprendizagem. Deve tentar incluir 
alguns materiais visuais, algumas atividades em 
que os alunos ouvem e alguma atividade física, 
nas suas aulas, de forma a poder dar resposta às 
necessidades de todos os seus alunos.

Abundánsia: buat ruma ne’ebé ho kuantidade 
barak, porezemplu, vida selvajen abundante 
signifika vida selvajen ne’ebé barak. 

Agrikultura Lere no Sunu: prátika lere no sunu 
rai pedasuk ida hodi prepara rai ida ne’e atu 
kuda ai-horis ka atu halo to’os.  

Budu tasi: du’ut ne’ebé ita hetan iha bee tasi ka 
bee mota nian. Budu tasi la iha lolon, abut ka 
tahan. Bainbain nia forma kamada ida iha bee 
leten. 

Alunu auditivu: Alunu sira balu aprende di’ak 
liu tan bainhira sira bele rona buat ruma. Alunu 
sira-ne’e mak naran alunu auditivu. Alunu sira 
seluk aprende di’ak liu tan bainhira sira haree 
buat ruma, hanesan foto ka dezeñu ka buat ida 
ne’ebé ema hakerek. Alunu sira hanesan ne’e 
ita bolu alunu vizuál. Alunu sira balu aprende 
di’ak liu tan bainhira sira hala’o atividade 
prátiku, liu-liu atividade sira ne’eb´e inklui 
movimentu. Alunu sira hanesan ne’e ita bolu 
alunu sinestéziku. Alunu sira hotu aprende tuir 
dalan tolu ne’ebé refere maské sira makaas liu 
iha dalan ida. Ita tenke koko atu inklui materiál 
vizual, atividade balu atu alunu sira bele rona 
no atividade fizika ruma, hodi ita bele hatan ba 
alunu sira hotu-hotu nia nesesidade.

Alunu vizuál: Alunu sira balu aprende di’ak 
liu tan, bainhira sira bele haree buat ruma 
porezemplu, foto no dezeñu ka, bainhira sira 
haree buat ida ne’ebé ema hakerek. Alunu 
sira ne’e mak naran alunu vizuál. Alunu sira 
seluk presiza rona hodi bele aprende. Alunu 
sira ne’e mak naran alunu auditivu. Alunu sira 
balu apreende di’ak liu, bainhira sira hala’o 
atividade prátiku, liu-liu atividade sira ne’ebé 
inklui movimentu. Alunu sira ne’e mak naran 
alunu sinestéziku. Alunu sira hotu aprende tuir 
dalan tolu ne’ebé refere maské sira makaas liu 
iha dalan ida. Ita tenke koko atu inklui materiál 
vizual, atividade balu atu alunu sira bele rona 
no atividade fizika ruma, hodi ita bele hatan ba 
alunu sira hotu-hotu nia nesesidade. 
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dalan ida. Ita tenke koko atu inklui materiál vizual, 
atividade balu atu alunu sira bele rona no atividade 
fizika ruma, hodi ita bele hatan ba alunu sira hotu-
hotu nia nesesidade. 

Anfíbiu sira: animál sira ne’ebé bele moris iha bee 
no iha rai-maran. Ezemplu: manduku.

Buat ne’ebé hasoru ameasa estinsaun: animál ka 
ai-horis ne’ebé ho kuantidade ki’ik ne’ebé iha risku 
atu lakon hotu.

Artefatu kulturál: buat ne’ebé ema halo ne’ebé 
fó informasaun kona-ba moris sosiál no kulturál 
kona-ba ema ne’ebé halo tiha no kona-ba sira 
ne’ebé uza buat ne’e. 

Biodiversidade: variedade no abundánsia ai-
horis no animál sira-hotu ne’ebé moris iha área 
espesífiku ida-nia laran.

Ahu-ruin ne’ebé sai kamutis: Prosesu liuhosi 
ne’ebé ahu-ruin lakon sira-nia kór, sai mutin no 
mate. Buat ne’e mosu tanba stres ne’ebé provoka 
husi temperatura husi tasi sae ka tanba poluisaun. 

Kasa animál: kasa, oho ka kaptura animál sira tuir 
dalan ilegál.

Kadeia alimentár: kadeia alimentár ida hatudu 
oinsá mak enerjia ne’ebé ita presiza atu moris 
mai husi buat ne’ebé moris ida ba ida seluk. 
Porezemplu, ahu-ruin fó enerjia bainhira ikan ida 
han nia, no ikan fó enerjia bainhira makikit tasi 
ida han nia. Nune’e ahu-ruin, ikan no makikit iha 
ligasaun liuhusi kadeia alimentár.

Zona kuru-bee: área jeográfiku ida ne’ebé iha 
drenajen liuhosi mota ida ka bee dalan ida

Klima: padraun kona-ba tempu nia média ne’ebé 
sukat iha área ne’ebé luan ida no durante tempu 
naruk.

Rai-metan (estrume): fertilizante naturál no 
orgániku ba rai, ne’ebé aumenta rai nia nutriente 
sira no hadi’a nia estrutura. Ita bele halo rai-metan 
liuhusi materiál orgániku hanesan estrume no 
materiál ai-horis nian.

Konservasaun: halo jestaun ba rekursu natural tuir 
planu ida hodi prevene esplorasaun , estraga no 
husik hela.

mas, geralmente, são mais fortes numa das três 
formas de aprendizagem. Deve tentar incluir 
alguns materiais visuais, algumas atividades em 
que os alunos ouvem e alguma atividade física, 
nas suas aulas, de forma a poder dar resposta às 
necessidades de todos os seus alunos.

Anfíbios: animais que tanto podem viver na água 
como na terra, como o sapo, por exemplo.

Animais ameaçados de extinção: animais ou 
plantas que existem em pequena quantidade e que 
estão em risco de desaparecerem. 

Artefactos culturais: Coisas criadas pelos homens, 
que transmitem informação sobre a vida social e 
cultural dos seus criadores e utilizadores. 

B
Biodiversidade: a variedade e abundância de 
plantas e animais que vivem dentro de uma 
determinada área.

Branqueamento de Corais: Processo pelo qual os 
corais perdem a cor, se tornam brancos e morrem. 
Isso ocorre devido ao stress causado pelo aumento 
da temperatura do mar ou da poluição.

C
Caça furtiva: a caça, abate ou captura ilegal de 
animais.

Cadeias alimentares: uma cadeia alimentar mostra 
como a energia necessária à vida passa de um ser 
vivo para outro. Por exemplo, o coral transmite 
energia, quando é consumido por um peixe e um 
peixe transmite energia, quando é consumido 
por uma águia marinha. Por isso, o coral, o peixe 
e a águia marinha estão ligados numa cadeia 
alimentar.

Captação: área geográfica drenada por uma ribeira, 
ou curso de água.

Clima: padrões climatéricos médios obtidos 
durante um longo período de tempo numa grande 
área. 

Composto: é um fertilizante natural e orgânico 
para o solo, que acrescenta nutrientes e melhora 
a estrutura do mesmo. É feito a partir de matéria 
orgânica, como esterco e materiais vegetais.

Conservação: gestão planeada de um recurso 
natural para evitar a sua exploração, destruição ou 
abandono. 
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Anfíbiu sira: animál sira ne’ebé bele moris iha bee 
no iha rai-maran. Ezemplu: manduku.

Espésie sira ne'ebé hasoru estinsaun: animál ka 
ai-horis ne’ebé ho kuantidade ki’ik ne’ebé iha risku 
atu lakon hotu.

Artefatu kulturál: buat ne’ebé ema halo ne’ebé 
fó informasaun kona-ba moris sosiál no kulturál 
kona-ba ema ne’ebé halo tiha no kona-ba sira 
ne’ebé uza buat ne’e.

Biodiversidade: variedade no abundánsia ai-
horis no animál sira-hotu ne’ebé moris iha área 
espesífiku ida-nia laran.

Hamutis Ahu-ruin: Prosesu liuhosi ne’ebé ahu-ruin 
lakon sira-nia kór, sai mutin no mate. Buat ne’e 
mosu tanba stres ne’ebé provoka husi temperatura 
husi tasi sae ka tanba poluisaun. 

Kasa ilegál: kasa, oho ka kaptura animál sira tuir 
dalan ilegál.

Kadeia alimentár: kadeia alimentár ida hatudu 
oinsá mak enerjia ne’ebé ita presiza atu moris 
mai husi buat ne’ebé moris ida ba ida seluk. 
Porezemplu, ahu-ruin fó enerjia bainhira ikan ida 
han nia, no ikan fó enerjia bainhira makikit tasi 
ida han nia. Nune’e ahu-ruin, ikan no makikit iha 
ligasaun liuhusi kadeia alimentár.

Zona kuru-bee: área jeográfiku ida ne’ebé iha 
drenajen liuhosi mota ida ka bee dalan ida.

Klima: padraun kona-ba tempu nia média ne’ebé 
sukat iha área ne’ebé luan ida no durante tempu 
naruk.

Rai-metan (estrume): fertilizante naturál no 
orgániku ba rai, ne’ebé aumenta rai nia nutriente 
sira no hadi’a nia estrutura. Ita bele halo rai-metan 
liuhusi materiál orgániku hanesan estrume no 
materiál ai-horis nian.

Konservasaun: halo jestaun ba rekursu natural tuir 
planu ida hodi prevene esplorasaun , estraga no 
husik hela.

Krustásiu: Animál sira ne’ebé moris iha bee tasi 
ka mota nian nia laran, no ne’ebé iha ezoeskeletu 
ida, korpu segmentadu no ain artikuladu, hanesan 
porezemplu kadiuk no lagosta.

Anfíbios: animais que tanto podem viver na água 
como na terra, como o sapo, por exemplo.

Espécies ameaçados de extinção: animais ou 
plantas que existem em pequena quantidade e que 
estão em risco de desaparecerem. 

Artefactos culturais: Coisas criadas pelos homens, 
que transmitem informação sobre a vida social e 
cultural dos seus criadores e utilizadores.
 

B
Biodiversidade: a variedade e abundância de 
plantas e animais que vivem dentro de uma 
determinada área.

Branqueamento de Corais: Processo pelo qual os 
corais perdem a cor, se tornam brancos e morrem. 
Isso ocorre devido ao stress causado pelo aumento 
da temperatura do mar ou da poluição.

C
Caça furtiva: a caça, abate ou captura ilegal de 
animais.

Cadeias alimentares: uma cadeia alimentar mostra 
como a energia necessária à vida passa de um ser 
vivo para outro. Por exemplo, o coral transmite 
energia, quando é consumido por um peixe e um 
peixe transmite energia, quando é consumido 
por uma águia marinha. Por isso, o coral, o peixe 
e a águia marinha estão ligados numa cadeia 
alimentar.

Captação: área geográfica drenada por uma ribeira, 
ou curso de água.

Clima: padrões climatéricos médios obtidos 
durante um longo período de tempo numa grande 
área. 

Composto: é um fertilizante natural e orgânico 
para o solo, que acrescenta nutrientes e melhora 
a estrutura do mesmo. É feito a partir de matéria 
orgânica, como esterco e materiais vegetais.

Conservação: gestão planeada de um recurso 
natural para evitar a sua exploração, destruição ou 
abandono. 

Crustáceos: Animais que vivem em ambientes de 
água doce ou salgada e que têm um exosqueleto, 
corpos segmentados e patas articuladas, como por 
exemplo os caranguejos e as lagostas.

Culturas rotativas (rotação de culturas): Plantação 
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Krustásiu: Animál sira ne’ebé moris iha bee tasi 
ka mota nian nia laran, no ne’ebé iha ezoeskeletu 
ida, korpu segmentadu no ain artikuladu, hanesan 
porezemplu kadiuk no lagosta.

Kultura rotativa (kuda ai-han tuir rotasaun):	Kuda	
ai-han oin-oin husi tinan ba tinan, iha área ida 
ne’ebé	hanesan.	Kuda	ai-han	tuir	rotasaun	ajuda	
atu preserva rai nia bokur no hamenus problema 
ho praga sira.

Dekompozisaun: sai dodok, estraga ka halo rahun.

Rai nia Degradasaun: mudansa sira ne’ebé la di’ak 
mak akontese ba rai(rai, ai-laran no bee dalan) 
no ne’ebé akontese nudar rezultadu husi ema nia 
atividade, porezemplu, erozaun, deflorestasaun, bee 
dalan nia poluisaun.

Dezenvolvimentu Sustentável: dezenvolvimentu 
ne’ebé hatan ba jerasaun atuál sira-nia nesesidade, 
maibé la hamenus abilidade husi jerasaun oin-mai 
atu hatan ba sira-nia nesesidade rasik.

Desflorestasaun: tesi, lere, hamoos, sunu no hasai 
ai-hun sira hosi rai.

Hahan fo’er: hahan matak, ka tasak, nia restu 
ne’ebé ita soe molok ka bainhira ita tein no ne’ebé 
ita labele han ona.

Dióksidu-karbonu: gás efeitu estufa ida-ne’ebé 
prodús hanesan konsekuénsia hosi atividade 
umanu.Ezemplu: sunu-ahi, kaer karreta. 
 

Ekosistema: Sistema ida-ne’ebé forma liuhosi 
relasaun no interasaun entre buat-ne’ebé moris 
(ai-horis no animál) no buat-ne’ebé la moris (rai no 
bee) iha área ida nia laran.

Endémiku: ai-horis no animál sira ne’ebé moris 
naturalmente iha área ka ekosistema ida de’it.

Erozaun: rai-leten nia prosesu halakon lalais,no 
ne’ebé labele forma fali liuhusi prosesu 
formasaun naturál. Erozaun mak provoka rai nia 
degradadsaun, mota sira nia poluisaun no prosesu 
rai-halai.

Du’ut-fuik: ai-horis fuik ne’ebé moris-hela iha fatin 
ida ne’ebé ita lakoi. 

Crustáceos: Animais que vivem em ambientes de 
água doce ou salgada e que têm um exosqueleto, 
corpos segmentados e patas articuladas, como por 
exemplo os caranguejos e as lagostas.

Culturas rotativas (rotação de culturas): Plantação 
de diferentes culturas diferentes, anualmente, 
numa mesma parcela de terreno. A rotação de 
culturas ajuda a preservar a fertilidade dos solos e 
a reduzir o problema das pragas.

D
Decompor: apodrecer, estragar ou desfazer.

Degradação do solo: mudanças no solo não 
desejadas e não desejáveis (solos, florestas, cursos 
de água) que ocorrem como resultado de atividades 
desenvolvidas pelo homem, como a erosão, a 
desflorestação, a poluição de cursos de água. 

Desenvolvimento Sustentável: desenvolvimento 
que satisfaz as necessidades da geração atual, sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras 
satisfazerem as suas próprias necessidades.

Desflorestação: o corte, desmatamento, queima e 
remoção de árvores da terra.

Desperdícios alimentares: restos de comida crua, 
ou cozinhada, que são desperdiçados durante, ou 
após, a sua preparação e que já não têm condições 
para ser consumidos.

Dióxido de carbono: um gás que provoca efeito 
estufa e que é produzido como resultado de 
atividades humanas, como por exemplo os fogos, o 
uso de carros, entre outras.

E
Ecossistema: Um sistema que é formado pelas 
relações e interações entre os seres vivos (plantas 
e animais) e seres não-vivos (solo e água) dentro de 
uma determinada área. 

Endémico: plantas e animais que surgem, 
naturalmente, só numa determinada área ou 
ecossistema.

Erosão: perda da superfície do solo de forma tão 
rápida que não pode ser substituída por processos 
de formação natural. A erosão leva à degradação 
da terra, à poluição dos rios e, às vezes, a 
deslizamentos de terra.

Erva daninha: planta selvagem que se introduz 
onde não é desejada. 
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Kultura rotativa (kuda ai-han tuir rotasaun):	Kuda	
ai-han oin-oin husi tinan ba tinan, iha área ida 
ne’ebé	hanesan.	Kuda	ai-han	tuir	rotasaun	ajuda	
atu preserva rai nia bokur no hamenus problema 
ho praga sira.

Dekompozisaun: sai dodok, estraga ka halo rahun.

Rai nia Degradasaun: mudansa sira ne’ebé la di’ak 
mak akontese ba rai(rai, ai-laran no bee dalan) 
no ne’ebé akontese nudar rezultadu husi ema nia 
atividade, porezemplu, erozaun, deflorestasaun, bee 
dalan nia poluisaun.

Dezenvolvimentu Sustentável: dezenvolvimentu 
ne’ebé hatan ba jerasaun atuál sira-nia nesesidade, 
maibé la hamenus abilidade husi jerasaun oin-mai 
atu hatan ba sira-nia nesesidade rasik.

Desflorestasaun: tesi, lere, hamoos, sunu no hasai 
ai-hun sira hosi rai.

Hahan fo’er: hahan matak, ka tasak, nia restu 
ne’ebé ita soe molok ka bainhira ita tein no ne’ebé 
ita labele han ona.

Dióksidu-karbonu: gás efeitu estufa ida-ne’ebé 
prodús hanesan konsekuénsia hosi atividade 
umanu.Ezemplu: sunu-ahi, kaer karreta.

Ekosistema: Sistema ida-ne’ebé forma liuhosi 
relasaun no interasaun entre buat-ne’ebé moris 
(ai-horis no animál) no buat-ne’ebé la moris (rai no 
bee) iha área ida nia laran.

Endémiku: ai-horis no animál sira ne’ebé moris 
naturalmente iha área ka ekosistema ida de’it.

Tesin: Tesin mak tau hamutuk ai-horis rua oin 
seluk nia parte ida atu hahoris ai-horis ida ho parte 
rua.

Erozaun: rai-leten nia prosesu halakon lalais,
no ne’ebé labele forma fali liuhusi prosesu 
formasaun naturál. Erozaun mak provoka 
rai nia degradadsaun, mota sira nia poluisaun 
no prosesu rai-halai.

Du’ut-fuik: ai-horis fuik ne’ebé moris-hela iha 
fatin ida ne’ebé ita lakoi. 

de diferentes culturas diferentes, anualmente, 
numa mesma parcela de terreno. A rotação de 
culturas ajuda a preservar a fertilidade dos solos e 
a reduzir o problema das pragas.

D
Decompor: apodrecer, estragar ou desfazer.

Degradação do solo: mudanças no solo não 
desejadas e não desejáveis (solos, florestas, cursos 
de água) que ocorrem como resultado de atividades 
desenvolvidas pelo homem, como a erosão, a 
desflorestação, a poluição de cursos de água. 

Desenvolvimento Sustentável: desenvolvimento 
que satisfaz as necessidades da geração atual, sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras 
satisfazerem as suas próprias necessidades.

Desflorestação: o corte, desmatamento, queima e 
remoção de árvores da terra.

Desperdícios alimentares: restos de comida crua, 
ou cozinhada, que são desperdiçados durante, ou 
após, a sua preparação e que já não têm condições 
para ser consumidos.

Dióxido de carbono: um gás que provoca efeito 
estufa e que é produzido como resultado de 
atividades humanas, como por exemplo os fogos, o 
uso de carros, entre outras.

E
Ecossistema: Um sistema que é formado pelas 
relações e interações entre os seres vivos (plantas 
e animais) e seres não-vivos (solo e água) dentro de 
uma determinada área. 

Endémico: plantas e animais que surgem, 
naturalmente, só numa determinada área ou 
ecossistema.

Enxertos: Um enxerto é a união de tecidos de 
duas plantas, geralmente diferentes, que passam a 
formar uma planta com duas partes.

Erosão: perda da superfície do solo de forma tão 
rápida que não pode ser substituída por processos 
de formação natural. A erosão leva à degradação 
da terra, à poluição dos rios e, às vezes, a 
deslizamentos de terra.

Erva daninha: planta selvagem que se introduz 
onde não é desejada. 
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Escoamento: água superficial que corre ao longo 
de uma bacia, quando o solo está completamente 
saturado, por exemplo, água que desce uma colina 
quando chove. Uma parte normal do ciclo da água.

Espécies: um grupo de organismos (plantas 
ou animais) que tem um conjunto único de 
características que os distingue de outros 
organismos. 

Extinto: grupos de animais, ou plantas, que 
já morreram e dos quais não há nenhum 
representante da espécie vivo em nenhum lugar. 

F 
Fertilidade do solo: a saúde geral do solo em 
termos de nutrientes, biodiversidade e estrutura.

Fertilizantes: nutrientes naturais ou não-naturais 
adicionados ao solo para ajudar as plantas a 
crescer.

Filtradores: Os animais marinhos que se alimentam 
retirando pedaços de comida flutuante da água, por 
exemplo, os corais e krill (pequenos crustáceos).

Fogões eficiente em termos de combustível: fogões 
que reduzem a quantidade de madeira necessária 
para cozinhar.

Fotossíntese: processo pelo qual as plantas 
absorvem o dióxido de carbono do ar e o convertem 
em açúcares (alimento das plantas), utilizando a 
luz solar e a água.

G
Germinação: o processo pelo qual uma semente 
começa a crescer. 

Gases de Efeito de Estufa: gases que fazem com 
que a atmosfera absorva o calor. Esta retenção de 
calor na atmosfera está a causar o aquecimento 
global. Por exemplo: dióxido de carbono, metano.

H
Habitat: o lar natural de plantas, animais ou outros 
seres vivos. Por exemplo, as árvores são habitat para 
muitos pássaros.

I 
Invertebrados: animais sem uma espinha dorsal, 
como por exemplo a minhoca, o mosquito, ou o 
caranguejo

Bee suli: bee ne’ebé suli iharai-leten, bainhira rai 
bokon liu hanesan porezemplu udan-been ne’ebé 
suli iha foho-lolon bainhira udan. Etapa ida ne’ebé 
normál iha síklu bee nian.

Espésie: grupu organizmu ida (ai-horis ka animál) 
ne’ebé iha karakterístika balu ne’ebé úniku no 
ne’ebé halo sira diferente husi organizmu sira 
seluk.

Estintu(estinsaun): animál ka ai-horis nia lubuk 
idane’ebé mate tiha ona no laiha reprezentante 
ida hosi sira-nia espésie ne’ebé moris iha mundu 
tomak.

Rai bokur: saúde jerál rai nian tuir nia nutriente, 
biodiversidade no estrutura.

Fertilizante: nutriente naturál ka la naturál ne’ebé 
ita tau iha rai hodi ajuda ai-horis atu buras. 

Filtradór sira: Animál tasi nian ne’ebé han liuhosi 
foti pedasuk hahán nian ne’ebé namlele iha tasi 
hanesan, porezemplu,ahu-ruin no krill (plankton). 

Fogaun ho kombustaun efisiente: fogaun ne’ebé 
hamenus kuantidade ai ne’ebé ita presiza atu tein.

Fotosinteze: prosesu ne’ebé ai-horis sira mo’at 
dióksidu-karbonu hosi anin,no uza loron-naroman 
no bee atu nakfila dióksidu-karbonu ida ne’e ba 
masin-midar (ai-horis sira-nia hahán). 
 

Jerminasaun: prosesu ne’ebé liuhosi ai-musan ida 
hahú moris.

Gás Efeitu Estufa sira: gás sira ne’ebé halo 
atmosfera mo’at (xupa) manas. Retensaun manas 
ne’e iha atmosfera mak hamosu hamanas globál. 
Ezemplu:dióksidu-karbonu, gás metanu. 

Ábitat: ai-horis, animal no buat ne’ebé moris sira 
seluk nia hela-fatin naturál. Ezemplu:Ai-hun sira 
mak manu-fuik barak nia ábitat. 

Invertebradu sira: animál sira ne’ebé laiha knotuk-
ruin, hanesan porezemplu,lalatik-rai, susuk ka 
kadiuk
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Escoamento: água superficial que corre ao longo 
de uma bacia, quando o solo está completamente 
saturado, por exemplo, água que desce uma colina 
quando chove. Uma parte normal do ciclo da água.

Espécies: um grupo de organismos (plantas 
ou animais) que tem um conjunto único de 
características que os distingue de outros 
organismos. 

Extinto: grupos de animais, ou plantas, que 
já morreram e dos quais não há nenhum 
representante da espécie vivo em nenhum lugar.

F 
Fertilidade do solo: a saúde geral do solo em 
termos de nutrientes, biodiversidade e estrutura.

Fertilizantes: nutrientes naturais ou não-naturais 
adicionados ao solo para ajudar as plantas a 
crescer.

Filtradores: Os animais marinhos que se alimentam 
retirando pedaços de comida flutuante da água, por 
exemplo, os corais e krill (pequenos crustáceos).

Fogões eficiente em termos de combustível: fogões 
que reduzem a quantidade de madeira necessária 
para cozinhar.

Fotossíntese: processo pelo qual as plantas 
absorvem o dióxido de carbono do ar e o convertem 
em açúcares (alimento das plantas), utilizando a 
luz solar e a água.

G
Germinação: o processo pelo qual uma semente 
começa a crescer. 

Gases de Efeito de Estufa: gases que fazem com 
que a atmosfera absorva o calor. Esta retenção de 
calor na atmosfera está a causar o aquecimento 
global. Por exemplo: dióxido de carbono, metano.

H
Habitat: o lar natural de plantas, animais ou outros 
seres vivos. Por exemplo, as árvores são habitat para 
muitos pássaros.

I 
Invertebrados: animais sem uma espinha dorsal, 
como por exemplo a minhoca, o mosquito, ou o 
caranguejo.

Bee suli: bee ne’ebé suli iha rai-leten, bainhira rai 
bokon liu hanesan porezemplu udan-been ne’ebé 
suli iha foho-lolon bainhira udan. Etapa ida ne’ebé 
normál iha síklu bee nian.

Espésie: grupu organizmu ida (ai-horis ka animál) 
ne’ebé iha karakterístika balu ne’ebé úniku no 
ne’ebé halo sira diferente husi organizmu sira seluk.

Estintu (estinsaun): animál ka ai-horis nia lubuk 
idane’ebé mate tiha ona no laiha reprezentante 
ida hosi sira-nia espésie ne’ebé moris iha mundu 
tomak.

Rai bokur: saúde jerál rai nian tuir nia nutriente, 
biodiversidade no estrutura.

Fertilizante: nutriente naturál ka la naturál ne’ebé 
ita tau iha rai hodi ajuda ai-horis atu buras. 

Filtradór sira: Animál tasi nian ne’ebé han liuhosi 
foti pedasuk hahán nian ne’ebé namlele iha tasi 
hanesan, porezemplu,ahu-ruin no krill (plankton). 

Fogaun ho kombustaun efisiente: fogaun ne’ebé 
hamenus kuantidade ai ne’ebé ita presiza atu tein.

Fotosinteze: prosesu ne’ebé ai-horis sira mo’at 
dióksidu-karbonu hosi anin,no uza loron-naroman 
no bee atu nakfila dióksidu-karbonu ida ne’e ba 
masin-midar (ai-horis sira-nia hahán).

Jerminasaun: prosesu ne’ebé liuhosi ai-musan ida 
hahú moris.

Gás Efeitu Estufa sira: gás sira ne’ebé halo 
atmosfera mo’at (xupa) manas. Retensaun manas 
ne’e iha atmosfera mak hamosu hamanas globál. 
Ezemplu:dióksidu-karbonu, gás metanu. 

Ábitat: ai-horis, animal no buat ne’ebé moris sira 
seluk nia hela-fatin naturál. Ezemplu:Ai-hun sira 
mak manu-fuik barak nia ábitat. 

Invertebradu sira: animál sira ne’ebé laiha knotuk-
ruin, hanesan porezemplu,lalatik-rai, susuk ka 
kadiuk.
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L 
Leguminosas: as leguminosas são um conjunto 
de plantas que adicionam nitrogénio ao solo. Elas 
tornam o solo mais fértil, para que as plantas 
cresçam melhor. As leguminosas mais adequadas 
para Timor Leste são os feijões e os amendoins. 

Lixo inorgânicos: resíduos que não são naturais, 
uma vez que são produzidos através de processos 
levados a cabo pelo homem, como por exemplo o 
plástico. Geralmente os resíduos inorgânicos levam 
muito tempo para se decomporem e podem ser 
muito tóxicos. 

Lixos orgânicos: resíduos provenientes de plantas 
ou animais, que se decompõem naturalmente, por 
exemplo, restos de comida, resíduos de jardim, 
papel, esterco. 

M 
Manta morta: material colocado na parte superior 
do solo que originalmente provém de matéria 
vegetal. É usado para proteger o solo, evitar o 
crescimento de ervas daninhas e reter a humidade.

Marsupiais: um tipo de mamífero, que transporta 
e amamenta os filhos numa bolsa que existe na 
barriga da mãe. Por exemplo, o Cuscus.

Matéria orgânica: matéria proveniente de um 
organismo vivo que se decompõe, por exemplo, 
folhas, erva, esterco animal.

Mudanças Climáticas: mudanças que ocorrem 
no clima devido ao aquecimento global. O 
aquecimento global está a acontecer porque os 
seres humanos estão a libertar grandes quantidades 
de gases provocadores do efeito de estufa para a 
atmosfera, através de atividades como incêndios/
queimadas florestais, produção de energia e 
fábricas.

N
Nutrientes: substâncias encontradas na natureza e 
das quais as plantas, os seres humanos e os animais 
precisam para sobreviver.

P
Pesticidas: substâncias naturais, ou artificiais, que 
são aplicadas nas plantas para matar, ou deter, 
pragas como as lagartas ou os gafanhotos.

Leguminoza: leguminoza mak hanesan ai-
horis sira ne’ebé fo nitrojéniu ba rai. Sira halo 
rai sai bokur liu no halo ai-horis moris di’ak liu. 
Leguminoza sira ne’ebé di’ak liu iha Timor-Leste 
mak koto no fo-rai.

Fo’er inorgániku: fo’er ne’ebé la’ós naturál tanba 
nia produsaun liuhosi prosesu sira ne’ebé ema 
hala’o, hanesan porezemplu, plástiku. Baibainfo’er 
inorgániku nia dekompozisaun han tempu barak 
atu kompleta no bele sai tóksiku tebes. 

Fo’er Orgániku: fo’erhosi ai-horis ka animál sira, 
ne’ebé tuir prosesu dekompozisaun tuir dalan 
natural, hanesan porezemplu,hahán-resik, jardín 
nia fo’er, surat-tahan, estrume. 

Rai-uut: materiál ida ne’ebé ita tau iha rai leten no 
ida ne’ebé mai hosi material ai-horis. Ida-ne’e uza 
atu proteje rai-leten, prevene du’ut-fuik atu moris, 
no ajuda atu mantein rai bokon.

Marsupial sira: mamiferu nia tipu ida ne’ebé lori 
no fó-susu ba nia oan sira iha sira nia kabun nia 
bolsa ida nia laran, porezemplu Meda sira.

Matéria orgánika: materiál ne’ebé mosu hosi 
organizmu moris ne’ebé iha faze dekompozisaun, 
porezemplu,ai-tahan, du’ut, estrume animál nian.

Mudansa Klimátika: mudansa sira husi klima 
ne’ebé mosu hanesan konsekuénsia husi hamanas 
globál. Hamanas globál mosu tanba ema fó-sai 
ba atnosfera kuantidade barak husi gás ho efeitu 
estufanian liuhosi atividade sira hanesan sunu ai-
laran/ai, produsaun enerjia no liuhusi fábrika sira. 
 

Nutriente sira: substánsia sira ne’ebé ita bele 
hetan iha natureza no ne’ebé ai-horis, ema no 
animál sira presiza atu bele moris.

Pestisida: produtunaturál ka la naturál ne’ebé 
ita bele aplika ba ai-horis sira atu oho ka prevene 
peste sira hanesan lakataru ka lala’ek sira.
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L 
Leguminosas: as leguminosas são um conjunto 
de plantas que adicionam nitrogénio ao solo. Elas 
tornam o solo mais fértil, para que as plantas 
cresçam melhor. As leguminosas mais adequadas 
para Timor-Leste são os feijões e os amendoins. 

Lixo inorgânicos: resíduos que não são naturais, 
uma vez que são produzidos através de processos 
levados a cabo pelo homem, como por exemplo o 
plástico. Geralmente os resíduos inorgânicos levam 
muito tempo para se decomporem e podem ser 
muito tóxicos. 

Lixos orgânicos: resíduos provenientes de plantas 
ou animais, que se decompõem naturalmente, por 
exemplo, restos de comida, resíduos de jardim, 
papel, esterco. 

M 
Manta morta: material colocado na parte superior 
do solo que originalmente provém de matéria 
vegetal. É usado para proteger o solo, evitar o 
crescimento de ervas daninhas e reter a humidade.

Marsupiais: um tipo de mamífero, que transporta 
e amamenta os filhos numa bolsa que existe na 
barriga da mãe. Por exemplo, o Cuscus.

Matéria orgânica: matéria proveniente de um 
organismo vivo que se decompõe, por exemplo, 
folhas, erva, esterco animal.

Alterações (mudanças) climáticas: mudanças que 
ocorrem no clima devido ao aquecimento global. 
O aquecimento global está a acontecer porque os 
seres humanos estão a libertar grandes quantidades 
de gases provocadores do efeito de estufa para a 
atmosfera, através de atividades como incêndios/
queimadas florestais, produção de energia e 
fábricas.

N
Nutrientes: substâncias encontradas na natureza e 
das quais as plantas, os seres humanos e os animais 
precisam para sobreviver.

P
Pesticidas: substâncias naturais, ou artificiais, que 
são aplicadas nas plantas para matar, ou deter, 
pragas como as lagartas ou os gafanhotos.

Leguminoza: leguminoza mak hanesan ai-
horis sira ne’ebé fo nitrojéniu ba rai. Sira halo 
rai sai bokur liu no halo ai-horis moris di’ak liu. 
Leguminoza sira ne’ebé di’ak liu iha Timor-Leste 
mak koto no fo-rai.

Fo’er inorgániku: fo’er ne’ebé la’ós naturál tanba 
nia produsaun liuhosi prosesu sira ne’ebé ema 
hala’o, hanesan porezemplu, plástiku. Baibainfo’er 
inorgániku nia dekompozisaun han tempu barak 
atu kompleta no bele sai tóksiku tebes. 

Fo’er Orgániku: fo’erhosi ai-horis ka animál sira, 
ne’ebé tuir prosesu dekompozisaun tuir dalan 
natural, hanesan porezemplu,hahán-resik, jardín 
nia fo’er, surat-tahan, estrume.

Rai-uut: materiál ida ne’ebé ita tau iha rai leten no 
ida ne’ebé mai hosi material ai-horis. Ida-ne’e uza 
atu proteje rai-leten, prevene du’ut-fuik atu moris, 
no ajuda atu mantein rai bokon.

Marsupial sira: mamiferu nia tipu ida ne’ebé lori 
no fó-susu ba nia oan sira iha sira nia kabun nia 
bolsa ida nia laran, porezemplu Meda sira.

Matéria orgánika: materiál ne’ebé mosu hosi 
organizmu moris ne’ebé iha faze dekompozisaun, 
porezemplu,ai-tahan, du’ut, estrume animál nian.

Mudansa Klimátika: mudansa sira husi klima 
ne’ebé mosu hanesan konsekuénsia husi hamanas 
globál. Hamanas globál mosu tanba ema fó-sai 
ba atmosfera kuantidade barak husi gás ho efeitu 
estufa nian liuhosi atividade sira hanesan sunu ai-
laran/ai, produsaun enerjia no liuhusi fábrika sira.

Nutriente sira: substánsia sira ne’ebé ita bele 
hetan iha natureza no ne’ebé ai-horis, ema no 
animál sira presiza atu bele moris.

Pestisida: produtu naturál ka la naturál ne’ebé 
ita bele aplika ba ai-horis sira atu oho ka prevene 
peste sira hanesan lakataru ka lala’ek sira.
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Polinização: transferência de pólen entre flores 
masculinas e femininas, que produz sementes e 
permite que as plantas se reproduzam.

Poluição: materiais que são introduzidos no 
ambiente natural e que podem causar danos; por 
exemplo, produtos químicos expelidos para um 
rio por uma fábrica que envenena a água potável, 
ou o fumo o que é lançado para o ar, devido a um 
incêndio, e que o torna difícil respirar.

R
Reciclagem: reutilização de materiais residuais 
(papel, plástico) de outra maneira, para que 
possamos reduzir a quantidade de resíduos que 
entram no meio ambiente.

Resiliente: com capacidade de recuperação rápida. 

S
Sedimentação: quando as partículas do solo são 
levadas para as ribeiras, e outras vias navegáveis, 
provocando a sujidade do curso de água ou 
bloqueando-os, por vezes. 

Serviços do Ecossistema: são os benefícios que os 
homens obtêm dos processos ambientais naturais, 
por exemplo, as árvores produzem o oxigénio que 
respiramos, a água potável é fornecida pela chuva 
e pelos canais subterrâneos, os mangais filtram a 
água poluída e fornecem um lugar para os peixes 
se reproduzirem. 

Sobre pesca: a sobre pesca acontece quando 
se pescam mais peixes do que a capacidade de 
reprodução das espécies pescadas

Suculentas: um tipo de planta que armazena  
água nas suas raízes ou caules e que é, 
normalmente, encontrado em regiões secais,  
por exemplo, um cato.

T
Tempestades de marés (ciclópicas): Um aumento 
do nível da água do mar, ao longo da linha costeira, 
em consequência de fortes ventos de superfície, 
durante tempestades e ciclones. Este aumento do 
nível do mar causa muitas vezes inundações na 
zona costeira, particularmente, quando ocorrem 
em simultâneo com a maré alta. 

Tempo: o estado da temperatura, vento, nuvens, 
sol e chuva, num determinado lugar e num 
determinado momento.

Polinizasaun: pólen nia transferénsia entre ai-funan 
aman no inan,ne’ebé prodús fini no fó dalan ba ai-horis 
halo reprodusaun. 

Poluisaun: materiál sira ne’ebé tama ba meiu-
ambiente no ne’ebé bele estraga; porezemplu, produtu 
kímiku sira-ne’ebé tama iha mota ida, liuhosi fábrika, 
no ne’ebé halo bee moos husi mota sai hanesan ai-
moruk aat (venenu), ezemplu ida tan mak ahi-suar 
husi sunu-ai no ne’ebé halo susar atu ita dada-iis.

Resiklajen: uza fila-fali materiál fo’er (surat-tahan, 
plástiku) tuir dalan seluk, hodi hamenus kuantidade 
fo’er ne’ebé tama ba meiu-ambiente.

Reziliente: buat ne’ebé iha kapasidade atu  
rekupera lalais.

Sedimentasaun: bainhira partíkula sira husi rai suli  
ba mota no ba bee-dalan no halo mota no bee-dalan 
sira ne’e fo’er no metin.

Servisu husi Ekosistema: Benefisiu sira ne’ebé ema 
hetan husi prosesu ambientál naturál, porezemplu,  
ai-hun sira prodús oksijéniu ne’ebé ita dada-iis, bee 
moos mai husi udan no husi bee dalan iha rai okos  
no mangál sira mak hanesan filtru atu hamoos 
bee fo’er no sira mak fatin di’ak ba ikan sira nia 
reprodusaun.

Sobrepeska (kail ikan demais liu): Sobrepeska  
mosu bainhira ita kaer ikan barak liu, nune’e labele 
reprodus kuantidade ikan hodi troka ikan sira  
ne’ebé lakon.

Sukulenta: tipu ai-horis ne’ebé rai-hela bee iha  
nia abut ka iha nia kain, no baibain ita bele hetan  
iha fatin ne’ebé maran, porezemplu ai-riti. 

Udan bo’ot tasi nian: Tasi sae iha tasi-ibun hanesan 
konsekuénsia husi anin-bo’ot durante tempu udan-
bo’ot no siklone sira. Bainhira tasi sae hanesan ne’e 
dala barak nia provoka inundasaun iha tasi-ibun, 
liu-liu baihira udan-b’ot mai hamutuk iha momento 
ne’eb´e tasi mós bo’ot.

Tempu: temperatura nia estadu, anin, kalohan,  
loro-matan no udan, iha fatin ida no iha momentu  
ida ne’ebé espesifiku.
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Polinização: transferência de pólen entre flores 
masculinas e femininas, que produz sementes e 
permite que as plantas se reproduzam.

Poluição: materiais que são introduzidos no 
ambiente natural e que podem causar danos; por 
exemplo, produtos químicos expelidos para um 
rio por uma fábrica que envenena a água potável, 
ou o fumo o que é lançado para o ar, devido a um 
incêndio, e que o torna difícil respirar.

R
Reciclagem: reutilização de materiais residuais 
(papel, plástico) de outra maneira, para que 
possamos reduzir a quantidade de resíduos que 
entram no meio ambiente.

Resiliente: com capacidade de recuperação rápida. 

S
Sedimentação: quando as partículas do solo são 
levadas para as ribeiras, e outras vias navegáveis, 
provocando a sujidade do curso de água ou 
bloqueando-os, por vezes. 

Serviços do Ecossistema: são os benefícios que os 
homens obtêm dos processos ambientais naturais, 
por exemplo, as árvores produzem o oxigénio que 
respiramos, a água potável é fornecida pela chuva 
e pelos canais subterrâneos, os mangais filtram a 
água poluída e fornecem um lugar para os peixes 
se reproduzirem. 

Sobre pesca: a sobre pesca acontece quando 
se pescam mais peixes do que a capacidade de 
reprodução das espécies pescadas.

Suculentas: um tipo de planta que armazena 
água nas suas raízes ou caules e que é, 
normalmente, encontrado em regiões secais, 
por exemplo, um cato.

T
Tempestades de marés (ciclópicas): Um aumento 
do nível da água do mar, ao longo da linha costeira, 
em consequência de fortes ventos de superfície, 
durante tempestades e ciclones. Este aumento do 
nível do mar causa muitas vezes inundações na 
zona costeira, particularmente, quando ocorrem 
em simultâneo com a maré alta. 

Tempo: o estado da temperatura, vento, nuvens, 
sol e chuva, num determinado lugar e num 
determinado momento.

Polinizasaun: pólen nia transferénsia entre 
ai-funan aman no inan,ne’ebé prodús fini no 
fó dalan ba ai-horis halo reprodusaun. 

Poluisaun: materiál sira ne’ebé tama ba meiu-
ambiente no ne’ebé bele estraga; porezemplu, produtu 
kímiku sira-ne’ebé tama iha mota ida, liuhosi fábrika, 
no ne’ebé halo bee moos husi mota sai hanesan ai-
moruk aat (venenu), ezemplu ida tan mak ahi-suar 
husi sunu-ai no ne’ebé halo susar atu ita dada-iis.

Resiklajen: uza fila-fali materiál fo’er (surat-
tahan, plástiku) tuir dalan seluk, hodi hamenus 
kuantidade fo’er ne’ebé tama ba meiu-ambiente.

Reziliente: buat ne’ebé iha kapasidade atu 
rekupera lalais.

Sedimentasaun: bainhira partíkula sira husi rai suli 
ba mota no ba bee-dalan no halo mota no bee-dalan 
sira ne’e fo’er no metin.

Servisu husi Ekosistema: Benefisiu sira ne’ebé ema 
hetan husi prosesu ambientál naturál, porezemplu, 
ai-hun sira prodús oksijéniu ne’ebé ita dada-iis, bee 
moos mai husi udan no husi bee dalan iha rai okos 
no ai-parapa sira mak hanesan filtru atu hamoos 
bee fo’er no sira mak fatin di’ak ba ikan sira nia 
reprodusaun.

Sobrepeska (kail ikan demais liu): Sobrepeska 
mosu bainhira ita kaer ikan barak liu, nune’e labele 
reprodus kuantidade ikan hodi troka ikan sira 
ne’ebé lakon.

Sukulenta: tipu ai-horis ne’ebé rai-hela bee iha 
nia abut ka iha nia kain, no baibain ita bele hetan 
iha fatin ne’ebé maran, porezemplu ai-riti.

Udan bo’ot tasi nian: Tasi sae iha tasi-ibun hanesan 
konsekuénsia husi anin-bo’ot durante tempu udan-
bo’ot no siklone sira. Bainhira tasi sae hanesan ne’e 
dala barak nia provoka inundasaun iha tasi-ibun, 
liu-liu baihira udan-b’ot mai hamutuk iha momentu 
ne’eb´e tasi mós bo’ot.

Tempu: temperatura nia estadu, anin, kalohan, 
loro-matan no udan, iha fatin ida no iha momentu 
ida ne’ebé espesifiku.
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Topografia: a forma e as características da 
superfície terrestre.

Transpiração: perda de água das plantas, através de 
poros nas suas folhas (ou caules). Esta é uma parte 
do processo de evaporação no ciclo da água.

Turvez: quando uma solução fica turva, por 
exemplo a água, por causa de partículas sólidas em 
suspensão. Por exemplo a turvez acontece quando 
a terra é misturada com água e a mesma fica suja, 
castanha e turva. 

V
Variedade: muitos tipos diferentes, por exemplo, a 
variedade de vida selvagem significa que existem 
muitos tipos diferentes de vida selvagem.

Vertebrados: animais com espinha dorsal, por 
exemplo, o peixe, o macaco ou os seres humanos.

Vida selvagem: animais selvagens que vivem de 
forma independente dos seres humanos.

Z
Zona de maré: a área da orla marítima, que está 
acima da linha de água, durante a maré baixa, e é 
coberta por água, durante a maré alta.

Topografia: forma no karakterístika superfisie  
rai-nian.

Transpirasaun: bee ne’ebé ai-horis lakon liuhosi 
kuak ki’ik iha sira-nia ai-tahan (ka lolon). 
Transpirasaun mak parte ida husi prosesu 
evaporasaun husi bee nia síklu. 

Turvés: bainhira solusaun ida sai merak, 
porezemplu bee, no merak ida ne’e provoka liu husi 
partíkula sólida ho suspensaun. Porezemplu, turvés 
ne’ebé mosu bainhira ita kahur rai ho bee, no bee 
sai fo’er, ho kór xokolate, merak.

Variedade: buat ne’ebé iha ho tipu barak no oin-
oin,porezemplu, variedade moris fuik signifika 
katak iha moris fuik barak no ho tipu oin oin. 

Vertebradu sira: animál sira ho knotuk-ruin 
ezemplu: lekirauk, ikan ka ema.

Moris-fuik: balada fuik sira ne’ebé moris-hela 
independente hosi ema.

Zona Entre Tasi-Boot no Tasi-Ki’ik: rai nia parte 
ida ne’bé maran bainhira tasi-ki’ik no iha tasi okos 
bainhira tasi-bo’ot.
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Topografia: a forma e as características da 
superfície terrestre.

Transpiração: perda de água das plantas, através de 
poros nas suas folhas (ou caules). Esta é uma parte 
do processo de evaporação no ciclo da água.

Turvez: quando uma solução fica turva, por 
exemplo a água, por causa de partículas sólidas em 
suspensão. Por exemplo a turvez acontece quando 
a terra é misturada com água e a mesma fica suja, 
castanha e turva.

V
Variedade: muitos tipos diferentes, por exemplo, a 
variedade de vida selvagem significa que existem 
muitos tipos diferentes de vida selvagem.

Vertebrados: animais com espinha dorsal, por 
exemplo, o peixe, o macaco ou os seres humanos.

Vida selvagem: animais selvagens que vivem de 
forma independente dos seres humanos.

Z
Zona de maré: a área da orla marítima, que está 
acima da linha de água, durante a maré baixa, e é 
coberta por água, durante a maré alta.

Topografia: forma no karakterístika superfisie 
rai-nian.

Transpirasaun: bee ne’ebé ai-horis lakon liuhosi 
kuak ki’ik iha sira-nia ai-tahan (ka lolon). 
Transpirasaun mak parte ida husi prosesu 
evaporasaun husi bee nia síklu. 

Turvés: bainhira solusaun ida sai merak, 
porezemplu bee, no merak ida ne’e provoka liu husi 
partíkula sólida ho suspensaun. Porezemplu, turvés 
ne’ebé mosu bainhira ita kahur rai ho bee, no bee 
sai fo’er, ho kór xokolate, merak.

Variedade: buat ne’ebé iha ho tipu barak no oin-
oin,porezemplu, variedade moris fuik signifika 
katak iha moris fuik barak no ho tipu oin oin. 

Vertebradu sira: animál sira ho knotuk-ruin 
ezemplu: lekirauk, ikan ka ema.

Moris-fuik: balada fuik sira ne’ebé moris-hela 
independente hosi ema.

Zona Entre Tasi-Boot no Tasi-Ki’ik: rai nia parte 
ida ne’bé maran bainhira tasi-ki’ik no iha tasi okos 
bainhira tasi-bo’ot.
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Educação Ambiental em 
Timor-Leste 
Manual para Professores de Estudo do Meio 6

Este manual, ' Educação Ambiental em Timor 
leste' é um guia para ensinar educação ambiental 
nas escolas primárias. Serve de apoio aos 
professores dos alunos da escola primária 
quarto, para ensinarem a disciplina de Estudo 
do Meio. Ajuda também professores e alunos 
a entenderem melhor e a actuarem sobre as 
questões ambientais de Timor Leste. Todas as 
actividades deste manual, tabelas ecológicas e 
posters estão relacionadas como o currículo de 
Estudo do Meio e fornecem ideias para o ensino 
de actividades extra-curriculares nas escolas.


