
Carvalho

Nome científico: Quercus faginea

Nome:  Carvalho português

Data em que foi plantada: há dezenas de anos

Origem: nativa

Distribuição: Nas serras de: Arrábida, Montejunto, Sintra, Aire e
Candeeiros. Sicó e Concelho de Alvaiázere, isoladamente ou em
pequenos núcleos na zona Oeste de Portugal. Na província Luso-
Estremadurense.

Curiosidade: O carvalho são árvores/casas de muitos insetos. O carvalho novo tinha perto dele o carvalho velho.
Acreditamos que os unia um túnel e que ainda lá habitam anões e uma menina chamada Isabel. Costumamos
apanhar bolotas e fazer sementeiras, e construir arranjos de Natal.
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Ácere

Nome científico: Aceraceae

Nome:  Ácere ou bordo (na Escola há 2 áceres)

Data em que foi plantada: década de 90

Origem: nativa (Ásia)

Distribuição:  Norte e Centro de Portugal

Curiosidades:  As sua folhas deitam um perfume intenso, são cor- de -vinho e muito sedosas. A sua folha está 
representada bandeira do Canadá.
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Plátano

Nome científico:  Platanus

Nome:  Plátano (na Escola há 2 plátanos).

Data em que foi plantada: década de 80

Origem: nativa (Eurásia e América do Norte)

Distribuição: Norte e Centro de Portugal, Austrália e Nova Zelândia

Curiosidade: As suas folhas no outono parecem paletas de pintor. As suas folhas dão para fazer lindos arranjos 
florais e estampagens.
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Pinheiro nórdico

Nome científico: Pinus sylvestris

Nome:  Pinheiro nórdico

Data em que foi plantada: década de 70

Origem: nativa (Eurásia)

Distribuição: Norte da Europa

Curiosidade: Os seus ramos servem para ornamentar os arranjos de Natal. A sua sombra é muito generosa nos 
dias quentes de escola.
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Tileiras

Nome científico: Tiliaceae

Nome:  tileira (na Escola há 3 tileiras)

Data em que foi plantada: década de 90

Origem: nativa (Europa Oriental)

Distribuição: Europa

Curiosidade: As suas flores secas dão para fazer infusões. O seu perfume é muito agradável.
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pereira

Nome científico: Pyrus communs

Nome:  pereira

Data em que foi plantada: década de 80

Origem: nativa (Europa Oriental e Central e sudoeste da Ásia)

Distribuição: por todo o país

Curiosidade:  As  suas peras são pequenas e doces.
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macieira

Nome científico: Malus Sylveltris

Nome:  macieira

Data em que foi plantada: no ano 2000

Origem: nativa (Europa e Ásia)

Distribuição: Norte e Centro de Portugal. 

Curiosidade: As maçãs fazem bem aos dentes e ao estômago.
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