


Esse é o Dinofauro. Todos na cidade sabem que ele
é um Tiranossauro Azul que fala o Dinofaurês!



Oi Fessoal, eu me fhamo
Dinofauro, FFFF



O Dinofauro fala dessa forma
por conta da sua boquinha

bem pequena.
Mas como gostamos dele,
começamos a falar o
Dinofaurês também!



O Dinofauro caminha por toda a cidade. Ele
notou que a paisagem estava bem diferente do
que ele costumava ver quando era apenas um

Dinofaurinho...

A cidade estava maior, só que
mais cinza e com muita sujeira e
ele ainda percebeu que existiam

poucas árvores nela!



O Dinofauro ficou triste, pois as árvores além de
fazerem sombra, elas dão muitos frutos e ainda
podem ser a casa ou descanso dos passarinhos.



O Dinofauro também sabia que além de tudo,
as árvores, faziam todas essas outras coisas:

Absorviam a água da chuva,
diminuindo enchentes e

alagamentos.

Diminui o barulho dos
carros, motos e caminhões.



Aumentam a variedade de
pássaros, abelhas, insetos,
borboletas e muito mais!

Diminui o cansaço e tristeza
nas pessoas.

Deixam os lugares mais
bonitos e absorvem os gases

ruins da terra.
Diminui o calor e filtram o ar

que respiramos.



Então o Dinofauro falou:

Noffa, é iffo aí!
Eu vou flantar uma arfóre!



Mas ele esqueceu de um
pequeno detalhe:

Seus braços eram muito
curtinhos para plantar uma
árvore sozinho, como seria
uma tarefa difícil ele

precisaria de uma ajuda.



Primeiro o Dinofauro
precisaria ter uma muda de
árvore.
As mudas são plantas
jovens e esse é o nome
conhecido para um dos
primeiros estágios da vida
de uma planta.
Ele lembrou que a sua Tia
Dina tinha uma muda de
Aroeira no jardim e
resolveu ir buscar.



Chegando na casa da Tia Dina,
o Dinofauro perguntou:

Oi Fia Dina eu fero flantar uma árfore, vofê
me dá uma muda?

A Tia Dina responde:
- Oi Dinofauro meu sobrinho querido, eu

tenho sim! É uma linda muda de Aroeira no
jardim e você pode pegá-la!



O Dinofauro agradece a
sua Tia Dina:

Muifo ofrigado fia Dina,
Eu fe amo, afora vou ir
flantar minha árfore!



Agora o Dinofauro precisava de alguém que
pudesse ajudá-lo a plantar a árvore de

aroeira.
No caminho ele perguntou ao Bem-te-vi:

Oi Bem fe vi!
Vofê conhefe alguém
fra me afudar a flantar

minha árfore?



O Bem-te-vi, respondeu:
Kikiwi, meu amigo Dinofauro! Eu acho que

podemos perguntar ao nosso amigo Tubalhão.



Os dois foram até a beira da praia
e perguntaram ao Tubalhão:

Oi Tubalhão, o Dinofauro
está procurando quem pode
ajudá-lo a plantar uma
árvore, você conhece

alguém?



O Tubalhão responde:
Nhac, nhac pessoal, eu acho que sim!
Vocês podem falar com a minha

amiga Bibi, ela é uma bióloga muito
inteligente e vai ajudar a plantar

essa árvore, boa sorte!



O Dinofauro encontra a
Bibi e pede à ela:

Oi, eu fou o Dinofauro e
freciso flantar effa
árfore, maf meuf

brafinhos fão curfinhos,
vofê me afuda?



É claro Dinofauro, vamos lá eu vou te explicar
qual é o processo do plantio da muda!

Para você plantar a árvore é preciso analisar
primeiro qual o local onde ela vai estar, pois

cada espécie necessita de cuidados
específicos quanto à luminosidade, umidade e

espaço.

É preciso deixar uma distância de
aproximadamente 3 metros entre uma muda e
outra, permitindo seu crescimento de maneira

correta, entendeu Dinofauro?



NOFFA!!
Eu eftou afrendendo

muifo!



Vamos cavar um buraco na terra e
separar a terra retirada, para ser

utilizada no próximo passo, como vamos
plantar uma árvore grande o ideal é

uma cova de 60 cm de profundidade por
60cm de largura.



Agora vamos pegar a porção de terra que
retiramos para abrir o buraco, e misturar
com o adubo feitos com matéria orgânica,
ricos em elementos como fósforo e potássio,
pode ser feito de compostagem, húmus de
minhoca ou mesmo esterco de herbívoros e

outros animais.



Então vamos colocar a muda na
terra, na posição vertical,

observando a sua altura com
relação ao solo e com a ajuda de
uma estaca podemos manter a

planta o mais firme e ereta possível
para um crescimento saudável!



Temos agora que cobrir a cova com
o restante da terra que retiramos, e
compactar o solo com as mãos e

regar a muda sem deixá-la
encharcada, vou te ajudar já que
seus bracinhos são curtinhos,

hahaha!
FFFF!



O Dinofauro com a ajuda de sua
amiga Bibi conseguiu plantar a
primeira árvore e ele gostou
muito do resultado! Agora que

tal você também seguir o
exemplo e plantar algumas
árvores pela sua cidade?
A Natureza agradece!
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