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 Mensagens a transmitir

 Sugestões de actividades



 Mensagens a transmitir

 Sugestões de actividades



Diversidade

Portugal: 27 espécies (25 no continente)

Mundo: » 1000 espécies



aspecto, cor, ...



tamanho, ...



ONDE VIVEM ??



árvores



grutas e minas





O que comem?

Imagem do morcego com muitos 
insectos à volta

O QUE COMEM ??



sangue

polén

insectos

fruta



Aspectos particulares da biologia:
Ecolocalização



IMPORTÂNCIA

Insecticidas naturais
Polinização

Dispersão sementes
Presas

Importação matéria orgânica



AMEAÇAS

Pesticidas
Perturbação e destruição dos abrigos
Destruição de zonas de alimentação

Mortalidade causada por aerogeradores
Atropelamentos



O que podemos fazer para 
ajudar os morcegos

 Ter uma atitude positiva e informada

 Sensibilizar os amigos e familiares

 Não perturbar os abrigos 

 Construir caixas-abrigo

 Contactar o ICNB no caso de abrigos que 
estejam a ser perturbados



 Mensagens a transmitir

 Sugestões de actividades



Palestras

- com meios audiovisuais cativantes
- se possível, distribuição de materiais 
(panfletos, autocolantes, etc.)



Máscaras



Morcegos, Insectos, Abrigos

espuma

espuma esponja banho

massa de sal



garrafas e plástico

papel e botões
arame

massas modelagem



gruta: massa e pedras

massa, troncos e folhas

prato de papel



madeira, papel e folhas

pompons

barro



Camisolas



Adereços



Carimbos



Mobiles



Cartazes



Livros



Caixas-abrigo



Pinturas faciais



Jogos / Histórias



Dramatizações



Desfiles de Carnaval



Saídas ao anoitecer com 
detector de ultra-sons



www.wix.com\anodomorcego\icnb



www.wix.com\anodomorcego\icnb



Vamos

conhecer

os 

MORCEGOS?

Pré-escolar e 1º ciclo



Morcegos: o que são, 
como se estudam e 
como se protegem

2º e 3º ciclos



Morcegos de 
Portugal Continental

Divulgação geral



Fotografias: Merlin Tuttle (Bat Conservation International, www.batcon.org), 
Ana Rainho, Rollin Verlinde, Fletcher & Baylis

Ilustrações: Francisco Vidal / EDIA
Agradecimentos: Ana Rainho
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