
A BOLOTA 
Acrósticos e poesias elaboradas pelos alunos do 4º ano 

 E.B.1 de Vila Nova de Sande 



◦ Bolota é um fruto e o seu dia celebra-se a 10 de novembro. 

◦ O fruto nasce nas árvores: carvalho, sobreiro e azinheira. 

◦ Lançamos a sua semente para a terra e nova árvore vai crescer. 

◦ Os porcos alimentam-se das bolotas. 

◦ Tem um sabor esquisito e amargo. 

◦ Ajudamos a apanhar bolotas para participarmos na atividade do projeto Pegadas. 



  Bolota vem a caminho, depois vem o S. Martinho. 

◦ Os esquilos vêm das suas toquinhas para comerem as bolotinhas. 

◦ Lá nas árvores do carvalho, do sobreiro e do carrasco nasce este fruto. 

◦ O seu dia, 10 de novembro, é divertido. Na escola semeamos a bolota com grande alarido. 

◦ Tem corpo cilíndrico e chapéu de cor castanha. 

◦ As bolotas não são brincadeira porque nascem da azinheira. 



Bolotas, são boas para comer. 

Os porcos e os esquilos alimentam-se delas. 

Largas ou finas, pequenas ou compridas. 

O chão da floresta autóctone está coberto de bolotas. 

Temos agora bolotas para nos divertir. 

As bolotas nascem nas árvores do carvalho, do sobreiro e da azinheira. 
 



◦ A 10 de novembro comemora-se o dia mundial da bolota, 

◦ que é um fruto que não nasce numa horta.  

◦    
◦ A bolota existe em grande quantidade, 

◦ a norte do país é uma especialidade. 

◦    
◦ O dia mundial da bolota é uma festividade importante,  

◦ mas há quem não ache interessante.  

◦    
◦ Os esquilos e os porcos adoram bolotas,  

◦ mas esse, é um fruto que não é comido pelas marmotas.  

◦    
◦ As bolotas não são feias,  

◦ ao contrário das tuas meias.  

◦  Todas sem exceção, 

◦ Dão para fazer pão. 

◦    

◦  A maioria das bolotas são comestíveis,  

◦ até há algumas que são muito sensíveis.  

◦    

◦ Do carvalho, do sobreiro e do carrasco,  

◦ nasce uma bolota e não um damasco.  

◦  Estas árvores dão todas bolotas,  

◦ e são árvores autóctones de Portugal.  

◦    
◦  Todas as bolotas são diferentes,  

◦ por isso, as suas formas são independentes.  



A bolota da azinheira é um fruto.  

Nasce a norte e a sul do país.  

É alimento do porco, e faz o animal feliz.  

  

Nasce do sobreiro  

à beira de um ribeiro. 

Tiramos o chapéu  

e fica careca como o céu.  

  

Ela é mais feia do que nós 

mas é parecida com a noz.  

  

Também do carvalho  

cheio de orvalho  

ela nasce como um espantalho.  



APÓS PESQUISA E CONSTRUÇÃO DOS TEXTOS FIZEMOS AS 
SEMENTEIRAS DE BOLOTAS. 






