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Crianças,
quando forem brincar,

molhem a plantinha
por favor!!

Luz, fonte de vida!
 - Como acontece a fotossíntese?

Sim, mamãe.

Já vamos,
mamãe.

Crianças, já
molharam

a plantinha?

Alguém podia
me dar um 

pouco de água.

Ai, que calor!!

Enquanto isso....



Que água
geladinha!!!

Sou eu... ... aqui embaixo.

Você fala,
plantinha?

O sol está muito forte
e estou com muita sede.

Vocês podem me dar
um pouco de água?

Nós vamos lhe proteger
deste sol tão quente!!

Quem está falando?

A água ajuda a
refrescar, não é?
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Olá!!!!
Crianças... ... vocês podem

me ajudar?



Bom trabalho,
maninho.Você vai ficar

bem protegida!

O sol não vai mais
te maltratar!!!

Quando ele se
pôr removeremos

a caixa.

O sol não vai mais
lhe maltratar!!!

Aqui embaixo
está escuro!!

Tic, tac, tic, tac...

Tirem isso de
cima de mim!!!

Socorro!!!

Estou me sentido
em uma 
caverna!

Crianças,
me ajudem!
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E você vai
ficar no sol?

Você não
vai se queimar?

O que foi,
plantinha?

Não, nós
precisamos

de sol.
Algumas plantinhas

precisam menos, outras
mais, mas todas nós
precisamos da luz

do sol.

Assim está
melhor? Sim!!

Já me sinto
bem melhor!!

Que bom!
Você já está até
mais verdinha.
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Eu preciso de água, mas eu também
preciso muito de LUZ.

Preciso dos raios brilhantes do sol!!!!
Tirem-me daqui, por favor!!!



Crianças, a 
comida está pronta.

Venham comer. Sim, mamãe!!

Você está com fome?

Podemos trazer a
comida para você.

Mamãe é
ótima cozinheira!

Não, obrigada.
Nós plantinhas produzimos

nosso próprio alimento.
Como assim?

Você come terra
e bebe água?

Enquanto vocês
almoçam, eu também

vou me alimentar.
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Eu fiquei 
com muita

fome debaixo
da caixa.



Luz do sol,
que é pura energia. 

Com esses três
ingredientes eu faço
a FOTOSSÍNTESE. 

E o ar.

Água, que vocês
já me deram.

Para isso preciso
principalmente de
três ingredientes: 

Eu mesma produzo 
todo o alimento de

que necessito!!! 

Nada disso!!!

Com a fotossíntese
 eu transformo a
energia do sol em
energia química.

Por meio desse
processo eu produzo

uma ‘‘comida’’ muito
gostosa chamada

glicose.

É dela que me
alimento para ter

energia e crescer forte
e saudável.

Mas como vocês
fazem essa tal
fotossíntese?
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A sobe pelasA sobe pelaságua água 
minhas raízes e atingeminhas raízes e atinge

todas as minhas partes,todas as minhas partes,
chegando até às folhaschegando até às folhas

A sobe pelaságua 
minhas raízes e atinge

todas as minhas partes,
chegando até às folhas

Quando eu tenho luz,
ar e água, consigo

produzir meu próprio
alimento, a glicose.
 Com ela produzo

os elementos necessários para
 crescer forte e saudável.

A  é captada porluz solar
um pigmento verde presente
principalmente nas minhas
folhas, chamado clorofila.

O ar traz o
,gás carbônico

que é esse gás que
sai do nariz quando

vocês expiram!
Esse gás é absorvido
pelas minhas folhas.

Ar

L
uz

 so
la

r

águaáguaágua

Ar

Quando
tenho:

luz solar,
gás carbônico

e água

Eu
produzo:

oxigênio e
glicose

No processo de fotossíntese
eu produzo o  ,oxigênio
o mesmo gás que vocês

 respiram!  Sem ele
não haveria vida.

Vocês sabiam? 
   A fotossíntese é uma das 

principais fontes de energia da 
natureza, não só para os vegetais, 

mas para vários outros seres vivos. 
Sendo assim, os vegetais estão na 

base da cadeia alimentar fornecendo
alimentos para os animais, 

entre eles, o homem.

Glicose

A FOTOSSINTESE acontece assim.
foto = luz

síntese = sintetizar síntese que utiliza luz.}



Não seja
bobo!!

Ah,
entendi!!!

Já sei!!!
Vou  ficar

no sol e produzir
o meu próprio 

alimento. Não seja
bobo!!

Plantinha, nós
vamos almoçar.

Já
voltamos.

Tic, tac, tic, tac...

Ah,
como é gostoso

sentir estes
raios de sol!!!
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Só as plantas,
as algas e algumas

bactérias conseguem
transformar a energia

do sol em alimento. 



O almoço
estava ótimo!!!

Tinha arroz,
feijão, carne

e salada.

E salada de
frutas de

sobremesa.
Enquanto

isso eu fiquei fazendo
uma deliciosa
fotossíntese.

Algum tempo depois...

E por que
vocês comem

esses alimentos?

Mamãe fala que eles
nos dão energia para
brincar o dia todo. 

Eles nos ajudam
a crescer fortes
e saudáveis!!!
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 É por isso que 
quando vocês 

comem, sentem-se 
fortes.

 

É verdade.  Vocês 
sabiam que o sol é a 
principal fonte de 
energia do planeta 

Terra?

 E que quando fazemos 
fotossíntese, 

transformamos essa 
energia do sol em 

energia para os demais 
seres vivos?



  Você já produziu
algum alimento para

eu comer?

O sol já está se pondo,
está na hora de
entrarmos para

descansar. E eu estou
ficando com fome.

Produzirei um monte de frutas
doces e gostosas que lhes darão

 energia e ajudarão vocês a
crescerem fortes e saudáveis.

Eu ainda sou
só uma mudinha!!

Se vocês cuidarem bem de mim,
quando eu crescer vou produzir

alimentos para mim e para vocês.

Sim, nós
vamos cuidar!!

Algum tempo depois de
uma acalorada conversa...
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Fim

E então eu serei uma
árvore grande e forte

como a minha mamãe!!!

Fim
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