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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 bemestar. Usufrui deste património que o Parque de Serralves preserva. Não
manipules as espécies, salvo na presença de um monitor. Diverte-te!
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Caderno de atividades
As atividades pedagógicas são propostas práticas para a exploração da
biodiversidade e do ambiente no Parque, em casa ou na escola.

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 das borboletas será explorado através de várias tipologias de atividades:

Atividade de laboratório

Atividade de campo

Atividade prática - construção
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As Borboletas
As borboletas são insetos pertencentes ao grupo Lepidoptera que significa
animal alado (ptera=asa) cujo corpo se encontra revestido por escamas
(lepido = escama).

Metamorfose
As borboletas sofrem uma mudança de forma ao longo do seu ciclo de vida: de
um ovo nasce uma lagarta que crisalida e se transforma numa borboleta alada.

Crisálida
Crisálida

Ciclo de vida de
uma borboleta
Lagarta

Borboleta

Ovo

Plantas hospedeiras
As borboletas alimentam-se de folhas na fase de lagarta, tendo preferência
por determinadas plantas que se tornam as suas hospedeiras. Na fase adulta
transformam-se em sugadoras, preferindo o néctar das flores como alimento.

Funcho
Foeniculum vulgare
Planta hospedeira da borboleta-cauda-de-andorinha
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Atividade 1

Borboleteando no Parque
Faz uma visita à Mata, ao Prado das Abelhas, ao Jardim das Aromáticas e
à Horta Pedagógica num dia solarengo de Verão. Posiciona-te num ponto
central em cada um dos espaços e regista quantas borboletas diferentes
consegues observar durante 15 minutos. Será que as consegues identificar?

1 - Borboleta-malhadinha
Pararge aegeria
JAN-DEZ

3 - Borboletacauda-de-andorinha
Papilio machaon

2 - Borboleta-Ícaro
Polyommatus icarus
MAR-OUT

4 - Borboleta-zebra
Iphiclies festhamelii
FEV-OUT

FEV-DEZ

5 - Borboleta-almirante-vermelho
Vanessa atalanta
JAN-DEZ

Época de observação do voo
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6 - Borboleta-grande-da-couve
Pieris brassicae
FEV-DEZ

1

Mata

2

Prado das
Abelhas

Horta
Pedagógica

3
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Jardim das
Aromáticas

6
5
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Atividade 2

Construção de um
alimentador de borboletas
Borboletas na cidade
Na cidade é importante que as borboletas adultas
consigam encontrar fontes de néctar para se
alimentarem. Tu podes ajudar construindo
alimentadores para colocação num jardim, num
canteiro ou numa varanda.

Como fazer?
Materiais

1

Corta um copo plástico (100 ml) como
demonstrado no esquema

3

Cola as pétalas às abas do copo

2

Desenha 4 pétalas numa cartolina de cor forte
Corta-as por forma a que fiquem de igual dimensão

4

Insere uma esponja com 3,5 cm x 3,5 cm
na base do copo, a qual servirá para embeber o
alimento das borboletas

Preparar o alimento para as borboletas

1

Dissolve num copo com água
2 colheres (sopa) de açúcar
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2

Mergulha a esponja na água
açucarada

3

Coloca a esponja embebida
no líquido na base do copo do teu
alimentador

Atividade 3

Construção de um
abrigo de inverno

21 cm

Aprender a cuidar
das borboletas
Os meses frios de inverno são uma prova de
resistência para as borboletas, tanto pelas baixas
temperaturas como pela falta de alimento nesta
época do ano. A maioria das espécies refugia-se,
ficando inativa até que os dias de sol cheguem
novamente. Aprende a construir um abrigo de
inverno para estes pequenos insetos.

6 cm x 1 cm

35 cm

Como fazer?
Materiais

30 cm

15 cm

12 cm

1

Seleciona madeira não tratada de pinho para
a construção do abrigo para as borboletas

2

Monta o abrigo conforme o esquema, reforçando
o telhado com chapa fina ou borracha isolante

3

Introduz pequenos ramos de árvore no
interior do abrigo por forma a garantir suportes
naturais para as borboletas

4

Depois de finalizado, pendura o abrigo a 4 m
do chão numa árvore orientada a sul ou a sudoeste
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