
FICH   DE ACTIVIDADE

APRENDER COM OS INVERTEBRADOS

DESCRITIVO | A Melissa correu o planeta inteiro, mas não precisamos de ir muito lon-
ge para ter bastante que observar. Estimulando os participantes à observação da bio-
diversidade local destes bichos de pequeno tamanho, pretende-se acutilar o sentido e 
a vontade de aprendizagem.

SAÍDA DE CAMPO | sempre que possível, realizar-se-á uma breve saída de campo aos 
espaços verdes / imediações do local da actividade de modo a observar algumas espé-
cies. Com a ajuda de uma lupa, observaremos os espécimenes e, partindo do molde de 
chave dicotómica presente no livro, buscaremos classificá-los, tanto quanto possível, 
na categoria taxonómica correspondente. Alternativamente, poderá ser realizado um 
levantamento prévio da biodiversidade local, com a recolha desses mesmos espéci-
menes por parte das autoras.

CIENTISTA-EXPLORADOR | cada participante constitui um cientista explorador do 
ambiente circundante ou distante. De acordo com as noções abordadas, cada um “in-
ventará” um invertebrado novo, classificando-o relativamente à espécie, caracterís-
ticas físicas, alimentação, locomoção, reprodução, adaptações ao habitat, hábitos… 
para cada nova espécie será elaborado um Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão. 

DESTINATÁRIOS | Associações, ateliers de ocupação de tempos livres, câmaras mu-
nicipais, espaços culturais, estabelecimentos de ensino, juntas de freguesia, institui-
ções particulares de solidariedade social.

DURAÇÃO | Sessão de c. 100 min

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA | dos 5 aos 14 anos

NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES | até 25 crianças por sessão
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A teia da Melissa é um programa pedagógico, com viagens criativas, tecido a 
partir do livro Melissa. Vidas de invertebrados, de Ágata Pereira e grão de pó. 
(Amadora, Editora Canto Redondo, Dezembro 2018).
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