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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!
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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 dos insetos será explorado através de várias tipologias de atividades:

 Atividade de laboratório

 Atividade de campo

 Atividade prática - construção
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Os insetos
“Inseto” deriva do latim Insectum (= Insecare) que significa ‘cortado’, referindo-se 
ao facto destes animais possuírem o corpo dividido em segmentos

Corpo segmentado
Os insetos possuem o corpo dividido em três segmentos: cabeça,  
tórax e abdómen.

Ciclo de vida do gafanhoto

Cabeça

Ovo Ninfa Adulto

Tórax Abdómen

O gafanhoto sofre  metamorfose 
ao longo do seu ciclo de vida. 

Ao contrário das borboletas, 
o juvenil (ninfa) é muito 
semelhante ao adulto. É, 
contudo, áptero (sem asas) e de 
tamanho muito reduzido.

O crescimento do corpo ocorre por 
sucessivas mudas do exoesqueleto 
de quitina que o reveste

Ralo
Gryllotalpa gryllotalpa



Insetos 5 



6 Insetos

Atividade 1

Observação de insetos 
no Parque
O Parque: um insetário natural
Faz uma visita ao Parque num dia primaveril. Seleciona os seguintes 
locais de observação: Clareira dos Teixos, Prado das Abelhas, Jardim das 
Aromáticas, Horta Pedagógica e Lago. Procura debaixo de pedras ou 
troncos de madeira e na vegetação rasteira. Seguir um carreiro de formigas, 
facilmente te levará ao formigueiro. Atenção: observa sem perturbar os 
abrigos destes animais! 

1 - Joaninha-de-sete-pintas
Coccinella septempunctata

2 - Abelha-europeia
Apis mellifera

5 - Percevejo
Coreus marginatus

3 - Escaravelho-dos-lírios
Lilioceris lilii

4 - Libélula
Anax imperator

6 - Bicha-cadela
Forficula auricularia
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Atividade 2

No interior de um bugalho

Os bugalhos: pequenos ecossistemas
Os bugalhos não são sementes nem frutos mas antes estruturas que surgiram 
pela reação à picada de um animal, de um micróbio ou de uma ferida. Nos 
carvalhos, o seu responsável é uma vespa, que deposita o ovo no interior das 
gemas dos ramos. Ali fica até se transformar em adulta, altura em que se 
liberta do bugalho. Mas a história não termina aqui: esta pequena  bola serve 
então de abrigo a uma infinidade de outros pequenos animais.

Como fazer?

1 Dirige-te ao Bosque e recolhe um bugalho do solo

2 Abre-o cuidadosamente até encontrares um pequeno ovo

3 Será que o pequeno inseto já saiu em liberdade?
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Atividade 3

Construção de um 
hotel de insetos

Aprender a cuidar  
dos insetos
O teu jardim ou os canteiros da proximidade de tua 
casa podem ser excelentes locais para albergar 
abrigos para os mais diversos insetos. Inspira-te 
nos hotéis de insetos do Parque e mãos à obra!

Como fazer?
Materiais 

 

1 Seleciona madeira não tratada de pinho para a 
construção do insetário. Recolhe da Natureza pinhas, 
palha, folhas, cascas e outros elementos naturais

2 Monta o insetário  conforme o esquema, 
reforçando a base com um material impermeável 
(por ex. borracha)

3 Depois de finalizado, coloca o abrigo no 
solo num local exterior

55 cm

53 cm

80 cm

14 cm

84 cm
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