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Como  envolver  os  alunos 

no  mundo  das  plantas ?

Plataformas  participativas  e  de 

ciência  cidadã



A Sociedade Portuguesa de Botânica, fundada em 2009, é uma

associação sem fins lucrativos, que se dedica ao estudo, à

conservação e à divulgação da botânica, da flora e da vegetação de

Portugal.

https://spbotanica.pt/

SPBotânica  nas  redes  sociais

https://spbotanica.pt/
https://spbotanica.pt/
https://www.facebook.com/SPBotanica
https://www.instagram.com/spbotanica/
https://twitter.com/SpbotanicaL


Portal  Flora-On :  Flora de Portugal interativa

https://flora-on.pt/

https://flora-on.pt/


https://spbotanica.pt/ 

https://listavermelha-flora.pt/ 

https://spbotanica.pt/


Biodiversidade   na  Escola

Educação  para  a  Cidadania

Domínios Desenvolvimento  sustentávelEducação  Ambiental

Perfil do Aluno

Bem-estar, saúde e 
ambiente

Saber científico, técnico 
e tecnológico

Informação  e 
comunicação

Sensibilidade estética 
e artística

Áreas  de  competência

e  outras ...

Valores Cidadania  e  participação

Aprendizagens  Essenciais  (AE)  transversais

“ Construir explicações científicas baseadas em conceitos e evidências, obtidas através da 

realização de atividades práticas diversificadas – laboratoriais, experimentais, de campo – e 

planeadas para procurar responder a problemas formulados. ”



Biodiversidade

na  Escola



Atividades
de

campo



Solução :

* Consultar guias de identificação ( livros , fichas , etc )

* Consultar o Flora-On e utilizar a identificação interativa : https://flora-on.pt/#z

* Utilizar a aplicação móvel iNaturalist / Biodiversity4All

Problema no estudo da biodiversidade local :

Observamos muitos seres vivos mas não sabemos os nomes das espécies ?

?

https://flora-on.pt/


Global  NetworkAssociação  Biodiversidade  Para  Todos

https://www.biodiversity4all.org/






Depois  de  termos  uma  conta podemos  

adicionar  as  nossas  observações

1

2

Adicionar

foto(s)  do

ser  vivo

https://www.biodiversity4all.org/


Editar
e

submeter

observação

Plataforma

sugere  ID

Adicionar

localidade





Ciência  Cidadã

ProjetosObservações

https://www.biodiversity4all.org/


Aplicação móvel



desmarcar

marcar





1ª opção

frequentemente

correta

Identificação

O que viu ?

Ver  Sugestões

Plantas  vasculares



Flora-On : Flora de Portugal interativa

https://flora-on.pt/

https://flora-on.pt/


Galactites
tomentosus



Identificar    e   carregar

observações

em  local  com  boa rede  e  

sem  limite  de  dados

(escola , casa)



Ver  instruções de  utilização  da iNaturalist

na  página  do  projeto  “A Biodiversidade da  minha  Escola”

https://ecoescolas.abae.pt/2021-2022-projetos/a-biodiversidade-da-minha-escola/
https://ecoescolas.abae.pt/
https://ecoescolas.abae.pt/2021-2022-projetos/a-biodiversidade-da-minha-escola/


Identificação

O que viu ?

Ver  Sugestões

Outro

exemplo



Porque  não  encontro  o  nome  desta  espécie  no  Flora-On ?



Pesquisa  no  Google com  o  nome  científico  entre  aspas:

por  exemplo,  “Helminthotheca  echioides”



Na  Wikipedia (English),  

na  página  da  espécie,  

encontramos  o  seu  

nome  científico,  assim  

como  os  sinónimos

mais  frequentes  para  a  

espécie

Sinónimos :  nomes  científicos

que  se  aplicam  ao  mesmo  táxon



Helminthotheca  echioides    - Sinónimo:  Picris  echioidesRaspa-saias



Portal  Flora-On :  Flora de Portugal interativa

https://flora-on.pt/

https://flora-on.pt/


ORCHIDACEAE



ASTERACEAE



ASTERACEAE   ( COMPOSITAE )

Exemplo:   género Centaurea







Pesquisa - WebSIG :  espécies  “ameaçadas”





Exemplo  de  Pesquisa  :   Reguengos  de  Monsaraz ,  ameaçadas



Conheça  as  plantas  candidatas !



A alcachofra-rasteira (Cynara tournefortii ) 
só existe na Península Ibérica e a maior 
parte da sua população mundial encontra-se 
no Alentejo. 

As suas rosetas de folhas rasteiras
ultrapassam 1 m de diâmetro e as suas 
flores de cor anil parecem brotar 
diretamente da terra. 

Em Portugal, a alcachofra-rasteira é 
encontrada em matos, associados a rochas 
como gabros e dioritos (parecidos com o 
granito mas de cor mais escura), que 
albergam uma flora muito singular que 
necessita de proteção urgente.

Classificada como

Vulnerável

Planta emblemática dos olivais tradicionais 
do Alentejo. 

https://flora-on.pt/?q=Cynara+tournefortii
https://flora-on.pt/?q=Cynara+tournefortii
https://listavermelha-flora.pt/flora-single/?slug=Cynara-tournefortii
https://listavermelha-flora.pt/inicio/


Alcachofra-rasteira

Cynara  tournefortii

https://listavermelha-flora.pt/flora-single/?slug=Cynara-tournefortii
https://listavermelha-flora.pt/flora-single/?slug=Cynara-tournefortii
https://flora-on.pt/?q=Cynara+tournefortii


A linária-dos-olivais (Linaria ricardoi ) 
existe somente no Alentejo, é por isso 
endémica de Portugal – não existe em mais 
sítio algum do mundo!

Sem o roxo desta flor nos campos, Portugal 
ficará mais pobre. Ao protegermos a linária-
dos-olivais garantimos a proteção da
paisagem ancestral do Alentejo - casa de 
inúmeras plantas e animais que dela 
também dependem.

Ocorre exclusivamente em sistemas 
agrícolas de sequeiro - olivais tradicionais, 
searas e pousios.

Classificada como

Em Perigo de 
Extinção

Planta emblemática dos «barros de Beja», 
que tem sofrido um declínio galopante 
devido à expansão das culturas intensivas. 

https://flora-on.pt/?q=Linaria+ricardoi
https://listavermelha-flora.pt/flora-single/?slug=Linaria-ricardoi
https://flora-on.pt/?q=Linara+ricardoi
https://listavermelha-flora.pt/inicio/


Linária-dos-olivais

Linaria  ricardoi

https://listavermelha-flora.pt/flora-single/?slug=Linaria-ricardoi
https://flora-on.pt/?q=Linara+ricardoi
https://listavermelha-flora.pt/flora-single/?slug=Linaria-ricardoi


A soagem-gigante (Echium boissieri ) pode 
apenas ser vista na natureza na Península 
Ibérica e no Noroeste de África. 

Floresce apenas uma vez na vida. Cada 
evento de floração desta espécie é um 
«arraial» botânico, uma visão inesquecível 
do património natural português.

Ocorre em pequenos núcleos populacionais 
na Estremadura, Alentejo e Algarve, que 
estão ameaçados pela intensificação das 
práticas agrícolas e pelo uso indiscriminado 
de herbicidas nos taludes das estradas.

Planta com um porte imponente, que 
desenvolve uma «torre» de flores – uma 
longa inflorescência que pode alcançar os 
2,5 m de altura. 

Classificada como

Vulnerável

https://flora-on.pt/?q=Echium+boissieri
https://flora-on.pt/?q=Echium+boissieri
https://listavermelha-flora.pt/flora-single/?slug=Echium-boissieri
https://listavermelha-flora.pt/inicio/


Soagem-gigante

Echium  boissieri

https://listavermelha-flora.pt/flora-single/?slug=Echium-boissieri
https://flora-on.pt/?q=Echium+boissieri
https://listavermelha-flora.pt/flora-single/?slug=Echium-boissieri


Até  14 de fevereiro

Vote  aqui !

https://spbotanica.pt/#noticias 

https://spbotanica.pt/
https://poll-maker.com/poll4116185x0D8d4898-129


Podem contactar  a  SPBotânica  através  do  endereço:

https://www.facebook.com/SPBotanica 

https://www.instagram.com/spbotanica/

https://twitter.com/SpbotanicaL

https://spbotanica.pt/
https://www.facebook.com/SPBotanica
https://www.instagram.com/spbotanica/
https://twitter.com/SpbotanicaL

