
Para que serve um frutos? A dispersão importa? 

porquê? 
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Colecção de frutos/sementes – biodiversidade e estratégias de 

colonização do meio 

 

 

Anos a que se destina: 

 

Ciências Físicas e Naturais – 3º ciclo: 

Tema : terra no espaço biodiversidade e unidade.  

Tema : sustentabilidade na terra.  

 

Biologia e Geologia – 10º e 11º anos: 

Biologia 

Unidade 6 – reprodução - ciclos de vida: unidade e diversidade. 

 

Resumo: Recolha de diferentes frutos e sementes, observação 

microscópica e armazenamento. 

 

Competências cognitivas: 

  

 Relacionam formas de frutos e tipos de sementes com a sua 

dispersão; 

 Reconhecem estruturas com funções semelhantes; 

 Encontram exemplos de evolução convergente e divergente; 

 Reconhecem a importância da dispersão na sobrevivência da 

população/espécie; 

 Inferem as consequências da fragmentação de habitats na 

sobrevivência das populações/espécies; 

 Compreendem que as sementes e frutos são dados importantes 

na classificação das plantas, por exemplo famílias. 

 

Competências procedimentais: 

 

 Recolha selectiva de frutos e sementes que não interfiram com a 

comunidade 

 Preferência por métodos de observação sem recolha em 

ambientes protegidos 

 

Competências atitudinais: 

 

 Participação num programa de recolha de sementes, 

germinação, plantação de árvores e seguimentos; 

 Reconhecimento da importância da participação individual em 

programas organizados por agências de protecção do ambiente. 
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Desenvolvimento: 

 

I – Na aula, em grande grupo 

 

 Sensibilização para a protecção das sementes; 

 Importância da dispersão – para que servem os frutos? 

 Evolução convergente/estratégias adaptativas; 

 Organização da recolha (em fotografia ou amostra). 

  

II - No campo, em pequeno grupo: 

 

 Em pequeno grupo (preferencialmente pares): os alunos 

recolhem ou fotografam, diferentes frutos e sementes.  

 

III– Na aula, em pequeno grupo: 

 

 Observação à lupa ou ao MOC de sementes, com corte para 

observação do embrião. 

o Descrição. 

 

 Organização de uma colecção de frutos e sementes. 

o Cada amostra deve ter o maior número de dados possível 

o Produção de etiquetas (será depois escolhida uma, 

normalizada). 

o Produção de fichas (será depois escolhida uma, 

normalizada). 

 

IV – Extra-aula: 

 

Os alunos são encorajados a trazer sementes e frutos presentes na 

alimentação para comparação/discussão. 

 

V – actividade complementar 

 

Organização de uma saída para recolha de sementes 

Germinação das sementes em ambiente controlado 

Saída para plantação de árvores, Follow-up das árvores plantadas. 

 

 

Avaliação: 

 

Relatório da actividade; 

Etiquetas produzidas; 

Fichas produzidas; 

Observação das atitudes . 
 


