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A história da maçã oferece a introdução narrativa no tema da comida / combustíveis e energia 
e conceitos necessários para os alunos para poder perceber com a sua intuição o papel do 
combustíveis na nossa vida.  
O relato é ambiente da vida quotidiana e conta sobre a comida e sobre os processos naturais 
que são conhecidos na idade dos 8-12 anos.  
Durante a criação do relato e ilustrações os autores esperavam que o leia uma criança de 7 ou 8 
anos. Portanto, o hidrogénio e o oxigénio não são mencionados claramente. No entanto, a luz 
solar, os fabricantes de automóveis (folhas), o combustível (comida nas maçãs) e os "utilizadores 
de combustíveis" (crianças que comem maçãs) criam uma analogia de um sistema puramente 
técnico que consta do Sol, pilha PV, hidrogénio e pilha de combustível.  
Em especial a história refere-se a:  

- forças de natureza como fatores que participam nos processos naturais e técnicos  
- quantidade de energia como substância que transfere os fatores que representam as 

forças da natureza  
O relato introduz aos alunos nos conceitos e palavras chaves utilizados a seguir na rota didática. 
Graças a esse documento o professor ensina reconhecer e aplicar os conceitos apresentados no 
"Hidrogénio e pilhas de combustível - como, para que e por que?" É necessário consegui-lo se 
analisamos as expressões metafóricas apresentadas no relato. As mesmas metáforas devem ser 
reconhecidas na língua dos relatos de crianças que apresentam as suas experiencias vitais 
quotidianas.  
O objetivo dessa guia é ajudar na identificação das metáforas utilizadas no momento de falar 
sobre as forças de natureza e energia e analogia que utilizamos se comparamos as forças da 
natureza. 
 

Na guia apresentamos página por página…  
- um fragmento do texto ao que refere-se o análise;  
- analogias entre as forças da natureza1;  
- expressões metafóricas e que são base para a metáfora;  

- [entre parênteses retos] comentários, considerações adicionais para o professor, ideais 
para a discussão a seguir  

 
 
1 Olhe que a analogia entre os dois sujeitos é construída quando as mesmas metáforas são 
utilizadas para esclarecer esses dois sujeitos. As analogias são reconhecidas devido à 
presencia dos "semelhantes" ou "iguais", etc. Exemplo de analogia: A comida para o corpo é 
como combustível para o carro. As metáforas de essa analogia são: O COMBUSTÍVEL É 
SUBSTÂNCIA (FORTE); A COMIDA É SUBSTÂNCIA (FORTE). O combustível e a comida permitem 
o trabalho de máquinas (carro e corpo)  
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Relato sobre a maçã: Texto 
 
 
Página 1 A Ana e os seus pais estão na estação de serviço. Voltou da loja. O pai comprou-lhe 
uma maçã, porque tinha muita fome. A sua mãe sorri e diz, que o combustível que compra 
é comida para o carro. A Ana imediatamente come a sua maçã para "reabastecer" e 
"arrancar os seus motores". "Parece que as tuas pilhas estão a recarregar-se", disse o 
pai. 
 
Página 2 Em casa a Ana viu uma macieira que crescia no pátio. Era primavera. O árvore tinha 
folhas de cor verde-clara e bonitas. Ainda tem flores e as primeiras pequenas maçãs estão nos 
ramos. 
 
Começou a anoitecer. Os pais chamaram a Ana para jantar. Pronto chegou o a hora para 
dormir. Quando adormecia, a Ana achava que já não podia esperar ver as primeiras maçãs 
crescer e madurar. 
 
Página 3 Nos seguintes meses de verão o árvore mudava pouco a pouco. As folhas se tornavam 
mais densas e escuras. Houve muitas maçãs pequenas que caíram do árvore e estavam no solo. 
As que ficavam nos ramos se tornavam cada vez mais grandes. Pouco a pouco a pele das maçãs 
tornava-se mais vermelha e dourada. 
 
Nesse período fazia sol, chovia e fazia vento entre os ramos e as folhas. Sem ser notado pela Ana 
e os seus amigos que jogavam muitas vezes no pátio, as forças trabalhavam a mudar o árvore e 
fazendo que as maçãs cresçam. Essas forças trabalhavam sem parar tanto de dia como de noite, 
durante todo o verão. 
 
Página 4 Uma grande parte dessas forças era feita nas folhas. Nos dias calorosos, solares, no 
vento seco de verão que fazia no árvore com delicadeza, as folhas voltavam muita água para 
o ar e o vento levantava a água. A água que se ia com o vento das folhas e dos ramos tinha de 
ser substituída.  
O árvore extraía essa água de por debaixo do solo onde as raízes do árvore chegavam tão 
profundamente como podiam, como umas maõs grande em pesquisa da água. As raízes extraíam 
toda a água que podiam encontrar. 
 
Página 5 No entanto, uma parte da água das folhas tinha uma coisa melhores para fazer ... A água 
unia-se com a luz solar que caía nas folhas e com o ar que passava pelos poros até as folhas. 
 
Página 6 Cuando uniam-se e misturavam criavam a comida. Como fantasmas, a água e o ar se 
combinaram entre sim e desapareceram. No lugar deles apareceu uma nova substância - A 
COMIDA. 
 
Página 7 A luz solar juntamente, o ar e a água eram muito fortes. Especialmente a luz solar traz 
muita energia. Quando a água, o ar e a luz se combinaram, liberaram a energia. A comida 
absorbeu a energia que recebeu dos três fantasmas. Os fantasmas se tornaram na substância 
enorme. 
 
A comida conservou toda sua energia até era necessária. Até o momento quando não foi 
utilizada para que p árvore cresça e seja forte. Até o momento quando seja utilizada pelas 
pessoas e pelos animais que comeriam as frutas do árvore. 
 



 
 
Página 8 A comida servia também ao árvore mesmo. Fazia que o árvore se fortalecesse ... 
Houve lá também para sementes nas maçãs. Quando a maçã caiu no solo, podia produzir um 
árvore novo... Lá houve comida também para a Ana, para os seus amigos e para os seus pais. 
Pode servir para qualquer pessoa que comeu as maças bonitas que produzia o árvore. 
 
Página 9 A comida se produzia todo o tempo nas folhas do ar, da luz solar e da água durante todo o 
verão. Das folhas passava por todas as partes do árvore e até as maçãs que cresciam. Nas maçãs a 
comida era armazenada - não foi utilizada adequadamente. Ficou lá para o futuro, para o outono, 
para a Ana. 
 
Página 10 Durante um bonito dia de outono a Ana joga com os seus amigos no pátio. Parece que 
jogam muito tempo e intensamente. Mas até as crianças podem cansar-se. Observaram um 
árvore com umas maçãs grandes, vermelhas e maduras. Vão lá onde o ramo carregado com as 
maçãs fica especialmente baixo. Cada um escolha a maçã mais bonita, na sua opinião. 
 
Comem as suas maçãs. Imediatamente sentem a volta da energia. A mãe da Ana olha pela 
janela e as chama. "Parece que as vossas baterias foram carregadas de novo!" 



 
 
 
 
 

Relato sobre a maçã: Análise  
 

"A sua mãe sorri e diz que o combustível 
que reabastece, é comida para o carro." 

 

Analogia:  
A comida para o corpo é como combustível 
para o carro. 
Metáforas escondidas: 
TANTOO COMBUSTÍBEL COMO A COMIDA É SUBSTÂNCIA.  
TANTOO CARRO COMO O CORPO É MÁQUINA. 
Outras metáforas relativas: 
AS SUBSTÂNCIAS SÃO FONTES DE ENERGIA; O CORPO E O 

CARRO  SÃO PERMUTÁVEIS. 
 

[A Ana imediatamente come a sua maçã para 
"reabastecer" e "arrancar os seus motores". A 
analogia mencionada arriba é aplicada quando 
a Ana sente a ação da maçã no seu corpo.] 

 

"Parece que as tuas pilhas estão a recarregar-
se", disse o pai." 
Metáfora: 

O CORPO É DEPÓSITO DE ENERGIA. 



 

"Os pais chamaram a Ana para jantar.  
Pronto chegou o a hora para dormir." 

 

[O corpo da Ana deve restabelecer a sua 
energia por meio da comida que recebe para 
jantar ou quando come as maçãs quando são 
maduras. A comida volta a energia no corpo.]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“…o árvore pouco a pouco … 
tornava-se mais grande.” 
[p árvore crescia tão como a Ana] 

 

“Nesse momento…” 
 

Metáfora:  
OS RAIOS SOLARES, A CHUVA E O VENTO SÃO FORÇAS. 

 
[Em términos mais científicos, as forças da 
natureza nessa história são a luz, a água e o 
CO2 no ar.] 



 
 
 

"Uma grande parte dessas forças era feita nas 
folhas." 

 

Metáfora: A LUZ SOLAR, A CHUVA E O VENTO SÃO 
FORÇAS. AS FOLHAS SÃO MÁQUINAS OU FÁBRICAS. 

 

"A água que se ia com o vento das folhas e 
dos ramos tinha de ser substituída." [Uma das 
funções da folha é fazer possível a evaporação 
e permitir que o árvore descarregue a água 
do solo. Isto, conjuntamente com a 
capilaridade seja a força motriz do ciclo de 
água no árvore.] 

 

“…as raízes do árvore chegavam tão 
profundamente como podiam, como umas 
mãos grande em pesquisa da água."  
Analogia: As raízes são como as mãos. 
Metáfora:  
AS RAÍZES SÃO FERRAMENTAS (PODEM CHEGAR E 

INTERCEITAR AS COISAS). 
AS MÃOS SÃO FERRAMENTAS.  

 
 

 

"No entanto, uma parte da água das 
folhas tinha uma coisa melhores para 
fazer ..." 

 

Metaphor:  
A ÁGUA É SUBSTÂNCIA - AGENTE (PODE 
FAZER AS ATIVIADES). 

 

[Substâncias – os agentes representam as 
forças.] 



 

"Quando uniam-se e misturavam criavam a 
comida." 

 

Metáfora:  
A LUZ SOLAR, A CHUVA E O VENTO SÃO FORÇAS. 

 

"Como fantasmas, a água e o ar se 
combinaram entre sim e desapareceram. No 
lugar deles apareceu uma nova substância: 
A COMIDA". 

 

Analogia:  
A água, a luz e o ar e a comida são como 
fantasmas (agentes- substâncias). 

 

Metaphor:  
AS FANTASMAS, A ÁGUA, A LUZ, O AR E A 

COMIDA SÃO FORÇAS. 
 

[As fantasmas como a água, o ar e a luz e a 
comida desaparecem e aparecem.] 



 

"A luz solar juntamente, o ar e a água eram 
muito fortes. Especialmente a luz solar traz 
muita energia. Quando a água, o ar e a luz 
se combinaram, liberaram a energia." 

 

Metaphor:  
A LUZ, A CHUVA E O VENTO SÃO FORÇAS. 

 

“Especialmente…” 
 

Metáfora:  
A ENERGIA é SUBSTÂNCIA E PODE SER 
TRANSFERIDA/ARMAZENADA  
(a energia é transferida / armazenada no ar, na 
água, na luz e na comida; a luz, a água, o ar e a 
comida são fontes de energia.) 

 

Metaphorical expressions: ("…a luz solar traz 
muita energia"; "liberaram a sua energia, a 
comida absorbeu a energia transferida pelas 
fantasmas"; "a comida conservou a sua 
energia".) 



 

"A comida servia… Fiz…” 
 

Metáfora:  
A COMIDA É SUBSTÃNCIA - AGENTE/FORÇA. 

 

(“Fiz que p árvore fortalecia-se"; “lá houve 
também para os sementes"; "Lá houve 
comida também para a Ana, para os seus 
amigos e para os seus pais".) 



 

"a comida produzia-se constantemente…" 
 

Metáfora:  
A COMIDA É SUBSTÂNCIA (QUE PODE-SE 
PRODUZIR, PODE-SE TRANSPORTAR, PODE-SE 

ARMAZENAR) 
 

[As forças/as substâncias -agentes / 
fantasmas têm um aspeto "importante" - são 
poucos ou muitos e podem ser "pequenos" 
ou "grandes".]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Comem as suas maçãs. …" 
 

Metaphor:  
A COMIDA (A MAÇÃ) É FORÇA. 

 

"Parece que as vossas baterias foram 
carregadas de novo!" (a referência para e 
frase do pai da página 1) 

 

Metáfora:  
O CORPO É DEPÓSITO DE ENERGIA. 
O CORPO É GERADOR DA ATIVIDADE 

 

[Nessa história o corpo humano é analogia 
da pilha de combustível - utiliza o 
combustível para propulsar a atividade.] 


