
Para quê recolher plantas e secá-las? 
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Herbário 

 

Anos a que se destina: 

 

Ciências Físicas e Naturais – 3º ciclo: 

Tema : terra no espaço biodiversidade.  

 

Biologia e Geologia – 10º e 11º anos: 

Unidade 8 — sistemática dos seres vivo. 

1. sistemas de classificação -taxonomia e nomenclatura. 

 

Resumo: Recolha de plantas para secar. Ilustrar as espécies presentes 

numa comunidade. Classificar as plantas. Identificar os órgãos das 

plantas. 

 

Competências cognitivas : 

  

 Utilizam chaves dicotómicas simples na classificação de plantas; 

 Classificam plantas dentro de classes, famílias ou mesmo géneros, 

usando dados observáveis; 

 Conhecem o conceito de sistemática e taxonomia; 

 Aplicam regras de classificação taxonómica; 

 Reconhecem alguns aspectos importantes de famílias mais 

significativas; 

 Identificam órgãos nas plantas, a sua estrutura e adaptações 

especiais para a sobrevivência nas condições únicas em que 

vive; 

 Comparam órgãos de diferentes plantas; 

 Reconhecem a importância dos herbários na construção do 

conhecimento ao longo da história; 

 Observam a interdependência de algumas plantas. 

 

Competências procedimentais: 

 

 Manuseiam correctamente as amostras; 

 Dispõem as plantas secas de um modo esteticamente agradável. 

 

Competências atitudinais: 

 

 Compreendem a importância da biodiversidade; 

 Preservam o património biológico. 

 

Desenvolvimento: 
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I – Na aula, em grande grupo : 

 

 Exploração de imagens de herbário; 

 Explicação sobre o modo de recolha das plantas;  

 Discussão sobre as características necessárias numa planta para 

ficar bem depois de seca;  

 Explicitação de quais as plantas que não se devem recolher – 

fotografias destas serão fornecidas aos alunos. 

 

II - Na aula em pequeno grupo 

 

Planificação da recolha, incluindo material necessário. 

 

III - No campo, em pequeno grupo: 

 

 Em pequeno grupo (preferencialmente pares): os alunos 

recolhem algumas plantas inteiras ou folhas de arbustos; 

Fotografam. Cada grupo tem um aluno encarregue de saber se 

pode ou não recolher determinada espécie; 

 Acondicionam as plantas. 

 

IV – Na aula, em pequeno grupo: 

 

 Organização das plantas recolhidas; 

o Secagem das plantas; 

o Produção de etiquetas (será depois escolhida uma, 

normalizada); 

 Produção de fichas com a planta seca e as informações obtidas. 
 

V – Na aula, em grupo grande: 

 

 Exposição dos herbários. 
 

 

Avaliação: Fichas produzidas. 
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Alfazema pronta para secar  
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Cenoura brava, exemplar e esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


