
MALACOLISTA

o que estuda os molúsculos

Ambiente e Ciências

LOBITOS

BASE

1. Distingue molúsculos de outros animais.

2. Coleciona pelo menos cinco conchas 

diferentes.

3. Conhece o habitat dos molúsculos.

AVANÇADOS

4. Adiciona à tua coleção pelo menos um 

bivalve e um gastrópode.

5. Conhece grandes divisões dentro destes 

animais (pelo menos bivalves, gastrópodes e 

cefalópodes).

6. Encontra um molúsculo em atividade.

EXPLORADORES E MOÇOS

BASE

1. Adiciona à tua coleção pelo menos um 

bivalve e um gastrópode.

2. Conhece grandes divisões dentro destes 

animais (pelo menos bivalves, gastrópodes e 

cefalópodes).

3. Encontra um molúsculo em atividade.

AVANÇADOS

4. Aumenta a tua coleção para pelo menos 

vinte conchas diferentes com um mínimo de 

cinco espécies identificadas.

5. Fala sobre a tua coleção na Unidade.

6. Visita o website do Instituto Português de 

Malacologia e explica a que este se dedica.

PIONEIROS E MARINHEIROS

BASE

1. Aumenta a tua coleção para pelo menos 

vinte conchas diferentes com um mínimo de 

cinco espécies identificadas.

2. Fala sobre a tua coleção na Unidade.

3. Visita o website do Instituto Português de 

Malacologia e explica a que este se dedica.

AVANÇADOS

4. Identifica três ameaças a estes animais.

5. Encontra pelo menos cinco espécies em 

atividade (conchas ou observar o animal vivo).

6. Cria um livro onde registas as características 

de cada espécie da coleção (além da 

descrição deve conter uma fotografia ou 

ilustração da concha).

CAMINHEIROS E COMPANHEIROS

BASE

1. Identifica três ameaças a estes animais.

2. Encontra pelo menos cinco espécies em 

atividade (conchas ou observar o animal 

vivo).

3. Cria um livro onde registas as características 

de cada espécie da coleção (além da 

descrição deve conter uma fotografia ou 

ilustração da concha).

AVANÇADOS

4. Aumenta a tua coleção para pelo menos 

cinquenta conchas identificadas.

5. Produz materiais de divulgação sobre estes 

animais.

6. Organiza uma exposição para o 

Agrupamento/Paróquia sobre estes animais 

com recurso à tua coleção e aos materiais 

produzidos.
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