
Nome da escola EB da Cruz de Pau

Foto da árvore 

Foto de um detalhe da árvoreCuriosidades 

Nome vulgar 

Distribuição Geográfica desta espécie

Floresce em Abril

O plátano é uma árvore altamente alergénica – ou seja, provoca 
uma reação alérgica.

Nome Científico 

Data em que foi plantada (aproximada)

Tipo de Origem

Concelho Seixal

Platanus x hispanica

Plátano, plátano-comum, plátano de sombra, 
plátano de Londres ou plátano híbrido

A sua origem não se pode determinar na 
totalidadeO orientalis é nativo do sudoeste
da Ásia e o occidentalis é originário da zona 

atlântica dos Estados Unidos.

Na Península Ibérica habita em todo o 
território, sendo mais habitual na zona norte.



Nome da escola EB da Cruz de Pau

Foto da árvore 

Foto de um detalhe da árvore

Curiosidades 

Nome vulgar Pera Abacate

Distribuição Geográfica desta espécie

Nome Científico 

Data em que foi plantada (aproximada)

Tipo de Origem

Concelho Seixal

Persea americana

É nativa da América Central e México.

A origem mais provável do abacateiro é o México, 
onde ainda é encontrado em estado selvagem. 
Outros autores também consideram a América 
Central e o Norte da América do Sul como centros de 
origem. É uma fruta típica americana.

Redução do colesterol e na prevenção de doenças 
cardiovasculares. A polpa do abacate na forma processada 
é uma alternativa para aproveitar os frutos. O extrato 
fluido das folhas do abacateiro é muito utilizado em 
produtos farmacêuticos, principalmente pelo caráter 
diurético.



Nome da escola EB da Cruz de Pau

Foto da árvore 

Foto de um detalhe da árvore
Curiosidades  
Chamamos Pinheirão
É utilizado na produção de resina, madeira e lenha.

Nome vulgar Pinheiro

Distribuição Geográfica desta espécie

Nome Científico  Pinus Pinaster

Data em que foi plantada (aproximada) em investigação

Tipo de Origem
Hemisfério Norte

Concelho Seixal



Nome da escola EB da Cruz de Pau

Foto da árvore 

Foto de um detalhe da árvore
Curiosidades 

Nome vulgar Laranjeira

Distribuição Geográfica desta espécie

Nome Científico 

Data em que foi plantada (aproximada)

Tipo de Origem
Ásia

Concelho Seixal

Citrus Sinensis

Um dos primeiros locais da Europa onde se 
iniciou o cultivo da laranja foi na França.

A laranja é muito conhecida por ser fonte de 
vitamina C.


