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Trrrim! Trrrim!

Trrrim! Trrrim!

Alô!!!!! Os ALEGRETES voltaram!!!!
Estamos de volta, para que os nossos amigos continuem a saber um
pouquinho do que nós, os dezoito Alegretes, e o que vamos
descobrindo e fazendo no JI de Santar. O projeto “Ambient´Arte” tem-nos proporcionado momentos
de aprendizagem de modo a percebermos que vivemos no planeta Terra onde estão a acontecer
alterações que, de uma forma ou de outra, estão a afectar a vida dos seres vivos (animais e pessoas)
– o ambiente e a poluição. Também, e para ajudarmos a melhorar o ambiente, estamos a aprender
as formas para o fazermos – A política dos 5 R´s da Educação Ambiental (Repensar, Reduzir,
Reutilizar, Reciclar e Recusar )

JANEIRO
Com este propósito, o ano 2019 começou em festa… e com o cuidado de reutilizarmos os pacotes do
leite na construção das coroas dos Reis Magos, e as sacas de farinha para as capas… depois saímos
alegremente para a rua cantando as canções tradicionais …
1 - CANTAR DOS REIS
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2 - Enquanto falávamos sobre o INVERNO e as SUAS CARACTERÍSTICAS tivemos a visita de um
apicultor que nos veio convidar para…
3 - “AJUDA A ABELHA MAIA” NA LUTA CONTRA AS VESPAS - ASIÁTICAS
O meio natural está a ser ameaçado pela vinda de uma espécie animal – A VESPA
VELUTINA Nigrithorax, mais conhecida por Vespa-Asiática – que está a “matar”
as nossas abelhas do mel e a destruir os frutos.
O sr. Apicultor Rafael, começou por nos apresentar as abelhas, produtoras do tão
saboroso mel e ensinou-nos como é a sua vida em grupo, dentro das colmeias…

A seguir, contou-nos que:
“As vespas asiáticas viviam na Ásia. Um dia
entraram num navio até à França e dali voaram
até cá. Quando cá chegaram nunca mais as
nossas abelhas tiveram descanso, as vespas são
muito más para elas”
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NINHO DE VESPAS-ASIÁTICAS

Agora, todos juntos temos que apostar na prevenção colocando Armadilhas Fundadoras para
apanharmos o máximo possível de vespas, por isso, MÃOS À OBRA…
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A mistura para atrair as vespas: 1/3 de cerveja +
1/3 de vinho branco + 1/3 de sumo de pêra

Agora, cada um de nós irá levar a sua armadilha para casa e colocá-las penduradas numa
árvore ou outro local onde possam passar por lá as ditas vespas-asiáticas…

Quem conseguir apanhar uma vespa, poderá evitar o aparecimento dum ninho…
BOA SORTE!!!!

Beijinhos dos “ALEGRETES”
Olívia Pires

