
Antes de 
começarem a 
contar insetos é 
preciso verificar 
as condições 
climatéricas. 

As condições 
estão cumpridas? 
Então, podem 
passar para 
o ponto seguinte: 
analisar a 
quantidade de 
flores!

Mês                

Amostragem:  1ª do mês          2ª do mês 

Escola             Turma        

CAMPANHA
POLINIZADORES EM AÇÃO

ou

Cº mínima de 13°C com o céu limpo 
(menos de 50% de nebulosidade)

Cº mínima de 15°C com o céu coberto 
(mais de 50% de nebulosidade)

Temperatura

Vento

Velocidade do vento não ultrapassa 
a sensação de brisa forte

 1. 

2. 

3. 

 1. 

2. 

3. 

4. 

Poucas flores 
(~até 10% cobertura)

Algumas flores 
(~10-50%)

Muitas flores 
(~50-90%)

Coberto de flores  (> 90%)

QUANTIDADE DE FLORES
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CRIAR

MONITORIZAR

COMUNICAR

Construção de hortas e canteiros, instalação de hotéis e outros 
abrigos para insetos, plantação de espécies nativas

Identificação e contagem de insetos polinizadores, registo das 
observações em tabelas de amostragem, partilha dos resultados  
na página nacional da campanha

Dinamização de visitas guiadas, criação de folhetos e cartazes, 
instalação de painéis interpretativos, divulgação das ações na 
página da escola

OBSERVAR E ESTUDAR A DIVERSIDADE  
DE INSETOS POLINIZADORES NA ESCOLA

SENSIBILIZAR A COMUNIDADE ESCOLAR PARA  
A IMPORTÂNCIA DOS INSETOS POLINIZADORES

Formação 
sobre 

identificação 
de insetos

MELHORAR E AUMENTAR O NÚMERO DE ESPAÇOS  
NA ESCOLA QUE PROMOVEM A BIODIVERSIDADE


