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Biodiversidade – um catálogo de plantas 
 

 

Anos a que se destina, preferencialmente: 

 

Ciências Físicas e Naturais – 3º ciclo 

Tema : terra no espaço  

Biologia e geologia – 10º e 11º anos 

1.unidade e diversidade 

Unidade 8 — sistemática dos seres vivos 

 

 

Resumo:  

Durante o percurso os alunos vão encontrar uma enorme variedade de plantas. A 

fotografia ajuda a identificação destas plantas com um catálogo elaborado em 

saídas anteriores. 

 

Competências que se espera desenvolver: 

 

Competências cognitivas : 

  

 Compreendem o termo ―biodiversidade‖ 

 Aprendem aspectos morfológicos das plantas 

 Conhecem os principais taxa do reino das plantas 

 Conhecem algumas famílias comuns da flora portuguesa 

 Conhecem a flora mediterrânica 

 Relacionam as características particulares do clima mediterrânico com as 

adaptações específicas e características particulares das plantas destas 

zonas 

 Distinguem plantas invasores, em risco, comuns, endémicas. 

 Identificam plantas com base em catálogos, pelo menos até ao género 

  

 Reconhecem a importância da conservação e preservação de 

ecossistemas  

 Reconhecem a importância de medidas de protecção específica para 

espécies em risco 

 Compreendem a importância do rigor na pesquisa científica 

 Criticam os procedimentos a diferentes níveis: recolha, acondicionamento, 

análise dos dados 

 Conhecem as limitações impostas pelas técnicas, equipamentos e os 

conhecimentos. 

  

Competências procedimentais: 

 

 Identificação de espécies 
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o Observar as plantas em pormenor, identificando aspectos relevantes 

que permitam a sua identificação. 

o Utilização de chaves dicotómicas simples 

 Consulta de guias e tabelas de espécies protegidas 

 Capacidade de planificação de uma actividade prática, nomeadamente: 

o Prever o que é necessário levar para a aula de campo e saber fazer 

uma lista de material, 

o Planificar os procedimentos a usar e testá-los antes da saída 

o Elaborar folha adequada para o registo de resultados 

 Capacidade de organização, no campo, na recolha de material biológico 

e na aula, na análise desse material 

 Manuseamento de material biológico 

 Desenvolvimento  de técnicas de microscopia 

 

Competências atitudinais: 

 Autonomia 

 Cooperação 

 empenho 

 

Desenvolvimento: 

 

I - Em grupo grande: 

 

Observação da paisagem típica de uma falésia mediterrânea 

Análise de dados relativos ao clima da zona a estudar 

Treino de chaves dicotómicas  

 

II - Em pequeno grupo (preferencialmente pares) 

 

Recolha de dados e informação sobre as plantas, animais e formações 

geológicas que existem no ecossistema a visitar com o objectivo de planificar a 

visita.  

Planificação da actividade: 

Como identificar as espécies? 

Faz-se a recolha ou analisa-se no local? 

Que aspectos importa descrever de cada uma das plantas observadas?  

Como se vai identificar as plantas observadas? 

Que dados recolher, tendo em conta que não é possível recolher todas as 

plantas diferentes, que as fotografias podem não mostrar aspectos importantes 

para a identificação? 

Caderno de campo 

Colheita para herbário? 

Antes de fazer um percurso na natureza, devem tentar fazer uma previsão 

(estimativa da quantidade de espécies diferentes que se podem encontrar) 
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III – Reformulação da planificação, que é entregue para correcção ao professor. 

 

IV – No campo, em pequeno grupo: 

 

Fotografias das espécies diferentes encontradas num transepto com 

apontamento de algumas características observáveis, como o tamanho, aspecto 

geral, revestimento das folhas, presença de espinhos, etc... O apontamento é 

feito num caderno de campo que pode ser acompanhado de esquema, parte 

ou toda a planta e referência do número da fotografia. 

Recolha de algumas espécies para herbário 

 

 

 

 

 

 

 

 

V – Na aula, em pequeno grupo: 

 

Organização de todo o material recolhido 

Identificação das espécies 

Elaboração de um painel com as espécies encontradas, sua identificação e 

algumas características observadas ou pesquisadas, com especial relevo para as 

que estejam relacionadas com adaptações ao ambiente ou que permitam a 

identificação da família ou taxa inferior. 

No final vão confrontar as previsões com o que viram e fazer uma apreciação 

crítica das discrepâncias, justificando-as. 

Elaboração do herbário. 

 

VI – Extra-aula: 

 

Análise de casos de conservação/preservação de ambientes em risco 

 

Avaliação: 

Planificação 

Painel com fichas e folhas de herbário 

Fichas de observação 

Caderno de campo 
 

 

 


