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Biodiversidade – um estudo em briófitos através da observação 

dos esporófitos 

 

 

Ano a que se destina preferencialmente: 

 

Ciências Físicas e Naturais – 3º ciclo: 

Tema : terra no espaço biodiversidade e unidade . 

 

Biologia – 10º e 11º anos: 

Unidade 6 – reprodução, 

3. ciclos de vida: 

Unidade 8 — sistemática dos seres vivo; 

1. sistemas de classificação - taxonomia e nomenclatura. 

 

Resumo:  

Os alunos colhem musgos e observam-nos ao microscópio e lupa, 

estabelecendo diferenças morfológicas entre as diferentes espécies. 

 

Competências cognitivas desenvolvidas: 

   

 Identificam e reconhecem entidades do ciclo de vida do musgo 

como os gametófitos (filídios, cauloides e rizoides) e os esporófitos 

(filete, cápsula e coifa); 

 Distinguem diferentes cápsulas e coifas; 

 Distinguem os diferentes estádios de desenvolvimento dos 

esporófitos; 

 Reconstituem o ciclo de vida de um musgo, usando também as 

preparações definitivas existentes na escola (gametângios e 

protonema); 

 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 desenvolvidas: 

 

 Capacidade de planificação de uma actividade prática; 

 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; 

 Saber apresentar os resultados de forma a: 
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o A actividade poder ser feita por outro grupo (reprodução); 

o Serem de fácil leitura, possibilitem a elaboração de 

conclusões e também serem apelativos. 

 

 

Desenvolvimento: 

 

I - Em pequeno grupo (preferencialmente pares):  

 

Planificação da actividade: 

 Os alunos consultam o livro de texto ou ficha sobre o ciclo de vida dos 

musgos. 

Planificam : 

a recolha na aula de campo – previsão dos locais onde é mais 

provável encontrarem musgos; 

material que necessitam de levar; 

a observação posterior do material biológico na aula; 

o que esperam encontrar; 

como vão apresentar os resultados. 

 

II - Reformulação da planificação, que é entregue para correcção ao 

professor. 

  

III – No campo, em pequeno grupo: 

   

Os alunos procuram os locais onde provavelmente podem encontrar 

musgos; 

Fazem a recolha com indicação do local onde se encontrou a espécie. 

 

IV – Na aula, em pequeno grupo: 

 

Acondicionam os musgos em caixas de Petri com um pouco de terra; 

 
Colocam em local apropriado; 

Observam à lupa e ao microscópio 
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Fazem esquemas, fotografam 

 

 

V – Extra-aula:  

 

Estabelecem um ciclo de vida de um musgo; 

Estabelecem uma relação entre os diferentes musgos e as diferentes 

condições – locais onde foram encontrados; 

Analisam criticamente os resultados, nomeadamente: 

 Temporalidade dos esporófitos; 

 Dificuldades técnicas; 

Propõem desenvolvimento da actividade com outras técnicas, mesmo 

se não puderem ser realizadas por condicionantes de tempo ou 

materiais. 

 

VI – Com os dados recolhidos pela turma: 

Faz-se uma apresentação dos diferentes esporófitos. 

 

 

Avaliação: 

 

 Da planificação prévia entregue pelo grupo (documento); 

 Do ciclo de vida realizado (documento); 

 Da cooperação nos trabalho envolvendo toda a turma, 

nomeadamente a comparação dos esporófitos (grelha); 

 Do empenho e colaboração na saída de campo e nas aulas 

laboratoriais (grelha). 


