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INTRODUÇÃO 

Os terrários também conhecidos como “Jardins no pote” estão ganhando grande destaque 

por constituir uma bela opção decorativa, podendo ser produzido de modo sustentável, 

utilizando materiais reutilizáveis. Estes jardins são construídos dentro de potes criando um 

micro ecossistema dentro do recipiente. O Modelo de jardim já havia sido desenvolvido há 150 

anos atrás pelo médico Nathaniel Hard, ao colocar algumas pupas de insetos juntamente com 

terra para observar a metamorfose deste animais o médico acabou observando sementes que 

estavam na terra em estado latente e deram origem a plantas que sobreviveram dentro daquele 

pequeno ecossistema. Além de um aparato decorativo, os terrários podem constituir uma 

excelente ferramenta didática, onde os alunos podem observar o desenvolvimento de plantas, o 

ciclo da água, a decomposição e ciclagem de nutrientes em um micro ecossistema. 

OBJETIVO 

      O presente trabalho busca estimular a observação de processos naturais, através do 

desenvolvimento das plantas, e ainda, aproximar os alunos da natureza. 

METODOLOGIA 

      A proposta de construção de terrários foi apresentada durante o desenvolvimento das aulas 

remotas do ensino de emergência. Seguiu-se o seguinte roteiro: 1) Utilizando luvas, coloca-se 

uma camada de pedras no fundo de um recipiente até alcançar a altura de 2cm. 2) Deposita-se 

uma camada de areia sobre as pedras. 3) Coloca-se uma camada de terra fértil de boa qualidade. 

4) Realiza-se o plantio de diversas espécies de vegetais. 5) Adiciona-se água para umedecer a 

terra. 6) Realiza-se registros fotográficos para o acompanhamento do desenvolvimento das 

plantas do terrário. 7) Imagens e comentários sobre o desenvolvimento do terrários foram 

compartilhados via aplicativo whatsapp. 

RESULTADOS 

Os alunos realizaram a construção de diversos terrários, produziram vídeos e fotos 

documentando seu trabalho. Os arquivos de vídeos e fotos foram compartilhados via whatsapp 

afim de motivar a discussão e socialização de resultados. 
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