
O que acontece quando o equilíbrio entre as 

plantas e animais que vivem num determinado 

ecossistema é alterado? 
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Plantas invasoras – Identificá-las. Eliminá-las ou deixá-las estar? Porque 

certas plantas têm comportamentos invasores? 

 

Ano a que se destina, preferencialmente: 
 

Ciências Físicas e Naturais – 3º ciclo: 

Tema : sustentabilidade na terra.  

 

Biologia – 10º e 11º anos: 

1.3. Extinção e conservação. 

Unidade 7 – evolução. 
 

Resumo:  
 

Estudo do impacto de uma planta exótica numa comunidade, 

nomeadamente na redução da biodiversidade. Descrição da espécie, 

origem, para o que era utilizada. Distribuição no parque Natural e efeito 

sobre as outras espécies. Reconhecer as plantas invasivas. 

Elaboração de um Quadro-síntese. 

Aula de campo para reconhecimento das plantas invasoras. 

Pesquisa em dois sítios: ICN e Global Invasive Especies database, de 

modo a determinar:  

 O que causam no ecossistema (que impacto têm)? 

 Como controlar o crescimento da população? 

 O que posso fazer? 

 

Competências cognitivas desenvolvidas: 

 

 Identificam e reconhecem as plantas invasivas; 

 Compreendem que a introdução de plantas exóticas num 

ecossistema pode desencadear interacções nefastas para as 

espécies autóctones; 

 Reconhecem a importância do combate às plantas invasivas; 

 Conhecem relações bióticas entre plantas, nomeadamente 

competição; 

 Conhecem a origem destas plantas e para o que era utilizada 

quando foi introduzida; 

 Conhecem a distribuição e efeito destas plantas sobre o 

ecossistema;  

 Reconhecem o perigo da introdução e cultivo de espécies 

exóticas, mesmo em jardins delimitados. 

 

Competências procedimentais desenvolvidas: 
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 Observação das características específicas que tornam as 

plantas invasoras quando introduzidas noutros habitats; 

 Executam pesquisa e fazem resumos da informação encontrada 

 Referenciam correctamente os dados. 

 

Competências atitudinais desenvolvidas: 

 

 Empenho na procura de soluções e colaboração para a 

erradicação de invasoras no Parque. 

 

Desenvolvimento: 

 

I - Em grupo grande: 

 

As alunos, em pares, fazem uma pesquisa na net (dois sites: ICN e Global 

Invasive Especies database), procurando responder às seguintes 

questões relacionadas com plantas invasivas: 

O que são? 

Quais são, no parque natural Sintra Cascais? 

O que causam? 

Como controlar? 

O que posso fazer? 

Elaboram de um Quadro que permita reconhecer as plantas invasoras 

no campo. 

  

II - Em pequeno grupo (preferencialmente pares) 

 

Planificação da actividade: 

 

III – Reformulação da planificação, que é entregue para correcção ao 

professor. 

 

IV – No campo, em pequeno grupo: 

  

Observação e recolha de dados que sejam relevantes para responder 

às questões colocadas relativamente às planas invasoras observadas. 

Os alunos identificam a presença de uma planta invasiva estudada.  

Registam a sua distribuição e abundância relativa.  

Constatam características relativas à planta que possam explicar o seu 

sucesso neste ambiente (grande número de sementes, rebentamento 

por toiça, multiplicação vegetativa rápida…).  
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 Chorão e Acácias na Praia Grande 

 

V – Na aula, em pequeno grupo: 

 

Organização do material recolhido; 

Registo dos dados obtidos; 

Pesquisa;  

Elaboração de um poster sobre uma planta invasora escolhida com, 

obrigatoriamente, fotografias e registos colhidos no percurso dados 

sobre a sua multiplicação de dispersão, a sua origem e introdução no 

parque. Devem também referir como se pode controlar ou eliminar 

estas plantas e como prejudicam a comunidade.  

 

  

 

VI – Follow-up: 

 

Projectos de intervenção 

 

Avaliação: 

 

Instrumentos: 

 

Grelha de observação das aulas; 

Grelha de observação das aulas de campo; 

Planificação do trabalho – entrevistas e verificação do plano, check-list. 

Painel/poster. 

 

Competências cognitivas: 

Avaliação da planificação realizada; 

Avaliação do poster; 
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Competências procedimentais: 

Observação, no campo, da recolha de dados. 

 

Competências atitudinais: 

 

Observação da autonomia, empenho, concentração na tarefa. 

Atitude face à preservação – colaboração e empenho na erradicação 

das plantas invasoras: 

Participação em campanhas de eliminação de invasivas com a 

agência Cascais Natura ou Grupo Ecológico de Cascais. 

 

 

 

 

 

 

 


