
 

 

 

 

 

 

Borboletas – Explorar a biodiversidade 

As borboletas são um exemplo fascinante da classe dos insectos e uma excelente ferramenta para 

explorar a biodiversidade. É de destacar o papel relevante que desempenham nos ecossistemas, 

cadeias alimentares e na monitorização da qualidade ambiental.  

Partindo das borboletas como objecto de estudo, e seguindo a metodologia IBSE (Inquiry-Based 

Science Education), será possível explorar a relação dos insectos com as plantas de que se 

alimentam e que polinizam, os seus predadores e habitats. 

 

Modalidade: 

Acção de Formação 

 

Destinatários: 

Educadores de Infância e Professores do 1º ciclo do ensino básico (códigos de grupo docência 

100 e 110) 

 

Estrutura: 

A acção de formação tem a duração de 6 horas. 

 

Calendarização: 

22 de Abril de 2017 | Das 11h às 18h 

Número máximo de formandos por turma: 20 | Número mínimo de formandos por turma: 10 

 

Local de Formação:  

Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva 

 

Objectivos: 

Com esta acção de formação pretende-se: 

- Despertar a curiosidade para a biodiversidade de borboletas em Portugal; 

- Perceber a importância das borboletas para os ecossistemas; 

- Reconhecer e identificar as características da Classe Insecta;  

- Reconhecer a relação planta-insecto; 

- Valorizar o ensino experimental das ciências, dando a conhecer a metodologia IBSE (Inquiry-

Based Science Education); 

- Valorizar o desenvolvimento profissional do educador e professor. 

 



 

 

 

 

 

 

Metodologia: 

As actividades a realizar terão uma forte componente prática, complementada com apresentações 

teóricas sobre as temáticas abordadas. Desta forma, será possível dotar os formandos de 

ferramentas que permitam a realização de pequenos projectos de investigação sobre temas 

relacionados com as borboletas. 

Caso as condições climatéricas sejam favoráveis, parte da formação será realizada no exterior do 

Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva. 

 

Formador: 

Adriana Galveias | Ciência Viva 

 

Avaliação: 

O processo de avaliação irá incidir sobre a produção de um relatório escrito (máximo uma folha) 

contendo uma reflexão crítica sobre a relevância da sessão de formação para o seu 

desenvolvimento profissional e pessoal.  

Adicionalmente será requerido o preenchimento de uma ficha de avaliação da acção de formação.  

 

 


