Agora que já sabemos alguma coisa sobre
Morcegos

poderemos

pensar

em

FICHA DE ACTIVIDADES Nº 41 A

OS MORCEGOS

realizar

algumas actividades:

Actividades:
1-Espécies ameaçadas de extinção.
Propomos-te que realizes um trabalho de pesquisa sobre os morcegos. Organiza grupos de trabalho
que deverão escolher, cada um, uma espécie de quirópteros em vias de extinção existente em
Portugal.
Cada grupo apresentará um power-point, sobre a espécie seleccionada incluindo nome científico,
fotografias, descrição morfológica, habitat, hábitos alimentares, importância ecológica, distribuição em
Portugal e no planeta, razões da sua situação de risco e
soluções para evitar a extinção além de outras
informações que considere pertinentes para o trabalho.
Cada poster poderá ainda incluir um slogan sobre os
morcegos e a sua importância.
Poderás propor fazer uma exposição destes trabalhos no
CRE alertando para a importância destes seres.
2-Adaptações

morfológicas

dos

quirópteros

vs

hábitos alimentares
Será que a cabeça de um morcego frugívoro é idêntica à
de um insectívoro ou serão diferentes?
Elabora um poster que te permita relacionar as
diferentes adaptações morfológicas dos morcegos com
os seus hábitos alimentares.

3- Comparação de asas de quirópteros e aves
Pesquisa e mostra à turma fotografias e esquemas de
asas de aves e de morcegos (microquirópteros e
megaquirópteros).

Descubram

e

registem

as

diferenças e semelhanças encontradas.

4-Construção de um abrigo para morcegos
Uma vez que uma das causas da extinção dos Morcegos é
a falta de abrigos, Informa-te junto do ICNB (Instituto da
Conservação da Natureza e da Biodiversidade) se são
necessários

abrigos

para

alojar

alguma

colónia

de

morcegos que venha a ser desalojada do seu abrigo natural
(devido a demolição do edifício abandonado onde se
abrigam, por exemplo) e propõe aos teus professores a
realização dessa tarefa seguindo as instruções que te sejam
dadas pelo ICNB.

5-“Visitar os morcegos”
Informa-te junto do ICNB se perto da tua região
existe algum local onde possas observar morcegos e
propõe que a escola organize uma visita. Poderás
consultar o site www.portal.icnb.pt.
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