
 

 

 

                                                                                                 Professoras: Arminda Santos, Hélia Gomes e Sandra Sousa 

“Fatores do ambiente que influenciam a 

vida das plantas” 
 

 

 

PARTE I 

 

 

MATERIAL 
2 vasos (ou copos de iogurte vazios) 

terra fértil 

8 feijões 

2 etiquetas 

marcador 

água 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
1. Enche os dois vasos com terra fértil e numera-os (1 e 2); 

2. Coloca 4 feijões em cada vaso, cobre-os com terra e rega-os 

utilizando a mesma quantidade de água; 

3. Coloca os dois vasos no parapeito da janela e, durante 

algumas semanas, vai mantendo a terra húmida para os 

feijões germinarem e crescerem; 

4. Depois de confirmares que os feijões dos dois vasos 

germinaram, deixa de regar os feijoeiros do vaso 1 e continua 

a regar os feijoeiros do vaso 2; 

5. Observa os resultados durantes as próximas semanas. 

 

 

  

Será que as plantas conseguem desenvolver-se sem água? 
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RESULTADOS Feijoeiros do vaso 1 Feijoeiros do vaso 2 

1 semana depois   

2 semanas depois   

3 semanas depois   

 

CONCLUSÕES 
Risca as palavras necessárias para que as afirmações fiquem 

corretas. 

A) As plantas não precisam de água para se desenvolverem. 

B) Sem água as plantas não secam. 

 

                   

                   Nem todas as plantas precisam da mesma quantidade 

de água! Há plantas que… 

                            … vivem sempre na água (ex. nenúfar). 

                            … precisam de muita humidade (ex. feto). 

                            … têm necessidade moderada de água (ex. pereira). 

                            … conseguem viver em locais secos (ex. cato). 

 

PARTE II 

 

 

MATERIAL 
2 vasos (ou copos de iogurte vazios) 

terra fértil 

8 feijões 

2 etiquetas 

marcador 

Caixa para tapar a luz de um dos vasos 

Será que as plantas conseguem desenvolver-se sem luz? 
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PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

1. Enche os dois vasos com terra fértil e numera-os (1 e 2); 

2. Coloca 4 feijões em cada vaso, cobre-os com terra e rega-os 

utilizando a mesma quantidade de água; 

3. Coloca o vaso 1 no parapeito da janela e o outro debaixo de 

uma caixa de cartão; 

4. Depois de confirmares que os feijões dos dois vasos 

germinaram, continua a regar ambos os feijoeiros; 

5. Observa os resultados durantes as próximas semanas. 

 

RESULTADOS Feijoeiros do vaso 1 Feijoeiros do vaso 2 

1 semana depois   

2 semanas depois   

3 semanas depois   

 

CONCLUSÕES 
Risca as palavras necessárias para que as afirmações fiquem 

corretas. 

A) As plantas não precisam de luz para se desenvolverem. 

B) Sem luz as plantas não morrem. 

               

              

               Nem todas as plantas precisam da mesma quantidade de 

luz! Há plantas que… 

                  … precisam de muita luz (ex. girassol e milho). 

                  … conseguem viver em locais sombrios (ex. musgo e feto) 
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PARTE III 

 

 

 MATERIAL 
2 amostras de solo (arenoso/argiloso) 

2 provetas 

papel de filtro 

funil 

água 

 
PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

1. Coloca a mesma quantidade de solo em cada um dos funis 

revestidos com papel de filtro; 

2. Despeja igual quantidade de água em cada um dos funis; 

3. Observa os resultados. 

 

CONCLUSÕES 
A) Qual dos solos deixou passar uma maior quantidade de água 

para a proveta? _____________________________________ 

B) Completa a frase: 

“O solo ______________ é mais permeável do que o solo 

_______________” 

         

                  Os solos férteis são húmidos, profundos, ricos em 

matéria orgânica, escuros e muito produtivos, permitindo o 

desenvolvimento de uma grande variedade de plantas. 

Os solos estéreis são muito pedregosos, secos, pouco profundos e 

pouco produtivos, onde há escassez de vegetação. 

                                                                                    Avaliação da atividade:  

 

Será que todos os solos são permeáveis? 


