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Biodiversidade e Ambiente
Biodiversidade e Ambiente é um projeto de educação e divulgação da 
biodiversidade e ambiente urbanos promovido pelo Serviço Educativo da 
Fundação de Serralves

Conhecer, participar 
e partilhar
No âmbito do projeto são disponibilizados recursos pedagógicos para as 
famílias e para as escolas.

Código de conduta
As atividades sugeridas neste caderno pedagógico assentam num princípio 
de respeito pela Natureza e pelos animais, salvaguardando o seu bem-estar. 
Usufrui deste património que o Parque de Serralves preserva. Não manipules as 
espécies, salvo na presença de um monitor. Diverte-te!



Aracnídeos 3 

Caderno de 
atividades
As atividades pedagógicas são propostas 
práticas para a exploração da biodiversidade e 
do ambiente no Parque, em casa ou na escola. 
De realização simples e apelativa, as atividades 
convidam o público a parar, a observar e a 
explorar os ritmos da Natureza ao longo das 
estações do ano.

Despertar os 
sentidos
De realização simples e apelativa, as atividades 
convidam o público a parar, a observar e a 
explorar os ritmos da natureza ao longo das 
estações do ano.

Estratégias 

O tema dos aracnídeos será explorado através de várias 
tipologias de atividades:

 Atividade de laboratório

 Atividade de campo

 Atividade prática - construção
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Os aracnídeos
 
As aranhas são animais invertebrados pertencentes ao grupo dos 
aracnídeos, ao qual se juntam os ácaros, as carraças os escorpiões e os 
opiliões. 
 

Aranhas 
As aranhas têm o corpo dividido em duas partes distintas: prossoma ou 
cefalotórax, que corresponde à cabeça e ao tronco, e o opistossoma ao abdómen.

Cefalotórax

Abdómen

Aranha-tecedeira-de-quatro-pontos
Araneus quadratus

Aranha-doméstica
Tegenaria duellica

Opiliões
Os opiliões, os ácaros e as carraças, ao contrário das aranhas, não 
apresentam os segmentos do corpo visivelmente divididos. Esta característica 
pode permitir-nos diferenciar estes dois grupos de aracnídeos.

Opilião
Leiobunum rotundum

Carraça
Ixodes ricinus
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Aranha-doméstica
Tegenaria duellica
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Aracnólogos no Parque
Faz uma visita ao Parque num dia de verão. Observa atentamente os 
troncos das árvores e as raízes junto ao solo. Nas plantas cultivadas e nas 
árvores de fruto, a presença de manchas nas folhas poderá indicar-te a 
existência de ácaros. 

Atividade 1

Observação de aracnídeos 
no Parque

4- Aranhiço-de-patas-longas
Phalangium opilio

5- Ácaro-das-plantas
Tetranychus urticae

1- Aranha-de-cruz
Araneus diadematus

2- Tecedeira-de-teia-interrompida
Zygiella x-notata

3- Aranhiço
Pholcus phalangioides

6- Aranha-caranguejeira
Synema globosum
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Clareira 
das Azinheiras

Clareira 
dos Teixos

Arboreto

Horta 
Pedagógica

Jardim 
das Aromáticas
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Olhos, quelíceras e pedipalpos
A maioria das aranhas possui oito olhos adaptados a uma visão tanto diurna 
como noturna. Para além das oito patas locomotoras, as aranhas possuem 
duas quelíceras, apêndices modificados inoculadores de veneno e dois 
pedipalpos, mais curtos que as patas locomotoras, que lhes permitem, por 
exemplo comunicar entre elas. Vamos investigar...

Como fazer?
Materiais

1  Procura uma aranha num tronco de árvore. Observa a direção do seu 
movimento

2 Bloqueia a passagem da aranha colocando um frasco aberto no seu 
trajeto, capturando-a sem lhe tocares

3 Observa atentamente a aranha à lupa. Tenta identificar os órgãos 
ilustrados na imagem

4 No final das tuas observações devolve-a à Natureza, libertando-a no 
local onde a capturaste

Atividade 2

Aranhas à lupa  

Quelícera

Olho

Pedipalpo
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Atividade 3

Identificação de teias 
de aranha
As aranhas: tecedeiras da Natureza  
A forma das teias dá-nos uma indicação dos grupos a que as aranhas pertencem. 
São, por isso, um indício da sua presença, mesmo quando não as observamos 
diretamente. Vamos explorar três grandes tipos de teias: emaranhadas, tubulares 
e orbiculares. Dirige-te aos Bosques ou à Mata e procura atentamente teias de 
aranha nos troncos das árvores e no meio da folhagem. Tenta identificar a que 
tipo de teia pertencem com a ajuda dos esquemas.

TEIA EMARANHADA
Grupo Theridiidae

TEIA TUBULAR
Grupo Agelenida

TEIA ORBICULAR
Grupo Araneidae

Aranha-de-labirinto-europeia
Agelena labyrinthica

Aranha-de-cruz
Araneus diadematus

Olho

Pedipalpo

Aranha-das-estufas
Parasteatoda tepidariorum
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