
Agrupamento de escolas Pedro Eanes Lobato 

Ciências Naturais – 8 ano 

2019/2020 
 

 Neste período de suspensão das atividades letivas presenciais e por forma a podermos 

manter o conhecimento das ciências naturais em acção, apresento algumas propostas, para os 

alunos das turmas do 8º A, B, C e D 

 
 
 

Proposta 2: Herbário 

 Agora que todos temos mais tempo disponível podemos iniciar a organização da recolha das 

folhas, frutos, sementes e flores que fomos fazendo e começar a construir calmamente o Herbário. 

 

Instruções: 

 - verificar se os objetos de recolha (flores, frutos, sementes, folhas) estão bem secos e sem bolores. 

 - cada folha A4, que vai servir de suporte á vossa recolha deve estar organizada de acordo com o 

esquema fornecido e segundo o exemplo apresentado. 

- podem consultar os sites fornecidos ou a aplicação para telemóvel (pl@ntNet), para ajudar na 

identificação da planta. 

- o herbário deve ter no mínimo 6 exemplares de plantas diferentes. 

- guardem os vossos trabalhos em local seco e fresco (para não ganhar bolor), apenas depois de 

estar bem seco 

- fotografem cada uma das folhas, o mais nítido que conseguirem e aguardem instruções. 

       
 

Apoio em: 

- https://flora-on.pt/        - https://jb.utad.pt/pesquisa 
- http://www.tagis.pt/uploads/4/7/9/5/47950987/guiacampodiab.pdf 
- https://listavermelha-flora.pt/recursos/     - https://identify.plantnet.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local de fixação do que se recolheu 
(Flor, folha, sementes, …) 

 

- deve ser colado com cola branca, ou cola de baton ou 

fixado com pequenos pedaços de fita cola 

- tudo o que respeita à mesma espécie deve constar na 

mesma folha ( se recolheu folha e flor da mesma 

planta, deve colar tudo aqui) 

- organizem bem o espaço, para uma correta 

distribuição. 

 

Etiqueta de identificação 

 

Na etiqueta deve constar pela seguinte ordem 
Nome científico: 
Nome comum: 
Local de recolha: 
Data de recolha: 

 

Exemplo de uma folha de herbário 

Esquema de organização dos elementos 

Há tempo para tudo e tudo tem o seu tempo… não se esqueçam! 
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