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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

Enquadramento
pedagógico

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.

Conceitos

Um recurso
pedagógico
O professor poderá utilizar as atividades como:
- motivação para uma visita ao Parque
- complemento à visita escolar, reforçando conceitos
e práticas
- caso prático para o estudo da temática da
biodiversidade e do ambiente em sala de aula

Réptil
Serpente
Lagarto
Escama
Epiderme
Carenada
Carapaça
Sangue frio
Termorregulação

Estratégias
O tema dos répteis será explorado através de várias
tipologias de atividades:

Atividade de laboratório

Atividade de campo

Atividade prática - construção
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Os répteis:

Sugestão de visita pedagógica
ao Parque de Serralves
O Serviço Educativo oferece um conjunto de atividades direcionadas às
escolas relacionadas com o tema dos répteis:
Programa educativo: Cientistas no Parque
Atividade: Os animais do Parque
Ensino Básico - 2º Ciclo (5º ano)
Programa educativo: Aulas de Campo
Atividade: Em busca de tritões, salamandras e lagartos
Ensino Básico - 1º, 2º, 3º Ciclos

O que é um réptil?
Os nome réptil deriva de ‘reptare’ que significa rastejar. De facto, uma das
características mais associadas a estes animais é a sua locomoção rastejante.
Os répteis constituem um grupo muito diverso do qual fazem parte as tuataras,
os crocodilos, as pequenas lagartixas, as cobras e as víboras, as osgas e os
camaleões observáveis nos dias quentes no sul do país e os curiosos cágados
que revestem o corpo com a sua carapaça ossificada semelhante a um escudo.
Cágado-de-carapaça-estriada
Emys orbicularis

Camaleão
Chamaeleo chamaeleon

Cobra-de-água-de-colar
Natrix natrix

Crocodilo-do-Nilo
Crocodylus niloticus

Osga-comum
Tarentola mauritanica

Lagartixa-de-Bocage
Podarcis bocagei
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Atividade 1

A pele das serpentes
A pele das serpentes contém células especializadas pela coloração que forma
padrões típicos para cada espécie. O revestimento da pele é feito por escamas
epidérmicas que se renovam à medida que o animal cresce. Conseguirás
identificar os vários padrões quando observares uma serpente?

Padrão de pele das escamas

Anelar

Pontuado

Manchado

Em bandas longitudinais

Em bandas transversais

Tipo de escama

Carenada (forma de quilha)

Lisa

Cobra-de-água-de-colar
Natrix natrix
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Atividade 2

Compreender a
termorregulação
Os répteis são animais de sangue frio, isto é, não conseguem regular
a temperatura interna do corpo assumindo, por isso, a temperatura do
ambiente envolvente. Esta característica justifica por que se escondem
debaixo de pedras ou troncos quando as temperaturas são menos
favoráveis ao seu metabolismo ou, pelo contrário, por que os observamos
em plenos banhos de sol num dia solarengo de verão.

Como fazer?
Materiais

1

Seleciona vários pontos no exterior
(por ex. muro, solo, debaixo de pedras, entre casca e tronco de árvores)

2

Com um medidor térmico de infravermelhos
regista a temperatura à superfície dos vários locais
que selecionaste

3

Compara a temperatura de superfície com a
temperatura do solo a 5 cm e a 10 cm de profundidade.
Para isso utiliza um termómetro de solo

4

Podes completar o teu estudo registando a temperatura em vários
períodos do dia (manhã, meio-dia e fim da tarde) e ao longo do ano
(verão, outono, inverno e primavera)
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Atividade 3

Construção de um
abrigo para répteis
Aprender a cuidar
dos répteis
Os répteis tendem a refugiar-se quando se sentem ameaçados, quando estão
em reprodução ou quando a temperatura do meio ambiente não permite
a manutenção da sua atividade fisiológica regular. Aprende a construir um
abrigo para proporcionar locais de refúgio seguros para estes animais!

Como fazer?

1
2

Orienta o abrigo num eixo este-oeste

Escava um buraco com 0,5 m de profundidade x 1,5 m de comprimento

3

Preenche o buraco sequencialmente com pedaços de madeira,
cascalho e terra

4

Ladeia o buraco com tubos plásticos a um ângulo de 45º,
sobressaindo do solo 5 cm. Estes vão facilitar o acesso dos animais ao
interior do buraco
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