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Introdução

Os Répteis: pequeno texto introdutório
Os répteis são animais vertebrados, descendentes dos anfíbios. Ao contrário dos seus antepassados, os répteis
não necessitam da água para reproduzir-se, pois os seus ovos possuem cascas protectoras e líquido amniótico,
que garante a vida do embrião. Os répteis foram os primeiros animais adaptados completamente ao ambiente
terrestre, embora alguns, como as tartarugas, sejam aquáticos.
Assim como os anfíbios, os répteis são “animais de sangue frio”, ou seja, não conseguem controlar a
temperatura do próprio corpo e esta varia de acordo com a temperatura do ambiente. É por isso que é muito
comum ver os lagartos a tomar banhos de sol!
Os répteis possuem respiração pulmonar e reproduzem-se na terra. Até mesmo as espécies aquáticas vêm à
terra pôr os seus ovos e precisam vir à superfície para respirar. No entanto, têm um grande fôlego e conseguem
estar muito tempo em baixo da água.
O nome Réptil vem do latim “reptare” e quer dizer “rastejar”. Na classe Reptilia existem 4 3ordens: a Ordem
Testudinata (das tartarugas e cágados), a Ordem Crocodilia (onde estão os crocodilos, aligatores e caimões), a
Ordem Squamata (das serpentes, osgas, lagartos, camaleão…) e a Ordem Sphenodontia ou Rhychocephalia,
cujo único representante é a Tuatara, uma espécie que só existe na Nova Zelândia.
Existem cerca de 7 mil espécies de répteis conhecidas, 95% delas faz parte da Ordem Squamata. Em Portugal
(no continente), encontramos 32 espécies de répteis residentes: 5 tartarugas, 2 cágados, 15 lagartos e osgas, e 10
cobras e víboras.
O arquipélago da Madeira possui duas espécies de répteis endémicas: Lagartixa-da-Madeira (Lacerta dugesii)
e a Osga-das-selvagens (Tarentola bischoffi).

Ligações de Interesse
Museu Virtual da Biodiversidade
www.museubiodiversidade.uevora.pt
SIPNAT (Sistema de Informação do Património Natural):
http://www.icn.pt/sipnat/Default.aspx
Dinossauros de Portugal:
http://dinossauros.weebly.com/
ARKive/Images of Life on Earth:
http://www.arkive.org/amphibians/
EOL (Encyclopedia of Life):
http://eol.org/ (em inglês)

Répteis de Portugal
Abaixo estão listadas as espécies de répteis de Portugal, com exceção das Tartarugas. As
fichas de cada espécie podem ser consultadas no portal do Museu Virtual da
Biodiversidade. As informações sobre as tartarugas poderão ser encontradas na sessão
«Espécies Marinhas».

Cágados
Cágado-de-carapaça-estriada (Emys orbicularis)
Cágado-mediterrânico (Mauremys leprosa)

Lagartos e Osgas
Cobra-cega (Blanus cinereus)
Cobra-de-pernas-pentadáctila (Chalcides bedriagai)
Fura-pastos (Chalcides striatus)
Lagartixa-da-montanha (Lacerta monticula)
Lagartixa de Bocage (Podarcis bocagei)
Lagartixa de Carbonell (Podarcis carbonelli)
Lagartixa-de-dedos-denteados (Acanthodactylus erythrurus)
Lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus)
Lagartixa-do-mato-ibérica (Psammodromus hispanicus)
Lagartixa-ibérica (Podarcis hispanicus)
Lagarto-de-água (Lacerta schreiberi)
Licranço (Anguis fragillis)
Osga-moura (Tarentola mauritanica)
Osga-turca (Hemidactylus turcicus)
Sardão (Lacerta lepida)

Répteis de Portugal
Listagem das espécies de répteis de Portugal, com exceção das Tartarugas. As fichas de
cada espécie podem ser consultadas no portal do Museu Virtual da Biodiversidade. As
informações sobre as tartarugas poderão ser encontradas na sessão «Espécies Marinhas».

Cobras e Víboras
Cobra-de-água-de-colar (Natrix natrix)
Cobra-de-água-viperina (Natrix maura)
Cobra-de-capuz (Macroprotodon cucullatus)
Cobra-de-escada (Rhinechis scalaris)
Cobra-de-ferradura (Coluber hippocrepis)
Cobra-lisa-austriaca (Coronella austriaca)
Cobra-lisa-bordalesa (Coronella girondica)
Cobra-rateira (Malpolon monspessulanus)
Víbora-cornuda (Vipera latastei)
Víbora de Seoane (Vipera seoanei)

Espécies Ameaçadas

A IUCN (International Union for Conservation of Nature) é a entidade responsável por organizar a lista
vermelha de espécies mundialmente ameaçadas (The IUCN Red List for Threatened Species).
No entanto, cada país também deve fazer a sua própria lista vermelha, com a classificação das espécies
existentes em território nacional. Não é uma tarefa fácil e algumas espécies não podem ser classificadas, devido
à falta de informação sobre as mesmas.
Em Portugal, o Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB) é o organismo responsável
pelas listas vermelhas do país e pela edição do Livro Vermelho dos Vertebrados.
As espécies são classificadas em:

LC

Pouco Preocupante

VU

CR

RE

Vulnerável

NT

Regionalmente Extinto

EW Extinto na Natureza

Quase Ameaçado

EN

Criticamente em Perigo

EX

Em Perigo

Extinto

São consideradas “Ameaçadas” as espécies classificadas como NT – Quase Ameaçada; EN – Em Perigo e CR –
Criticamente em Perigo.
Das 27 espécies de répteis aqui listadas, 3 podem ser consideradas ameaçadas, sendo uma Quase Ameaçada
(NT) e duas classificadas como Em Perigo (EN).
São estas as espécies de répteis que, no continente português, requerem maior atenção e cuidados:

Lagartixa-do-mato-ibérica
(Psammodromus hispanicus)

EN

Cágado-de-carapaça-estriada
(Emys orbicularis)
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NT

Víbora de Seoane
(Vipera seoanei)

Atividades
Aqui encontra algumas atividades que podem ser realizadas na escola, cujo tema principal
são os répteis de Portugal. Embora tenham um público-alvo assinalado, estas atividades
podem ser adaptadas para outros públicos. Os recursos para a realização destas atividades
encontram-se no portal do Museu da Biodiversidade.

ATIVIDADE 1: De quem é esta sombra?
ATIVIDADE 2: Com pé e sem pé
ATIVIDADE 3: As cores dos répteis
ATIVIDADE 4: Osga detetive
ATIVIDADE 5: Réptil ou Anfíbio?
ATIVIDADE 6: Bingo - Répteis de Portugal
ATIVIDADE 7: Em busca dos répteis perdidos
ATIVIDADE 8: Quem sou eu?
ATIVIDADE 9: Cuidado com a cobra!
ATIVIDADE 10: Sudoku - Répteis de Portugal
ATIVIDADE 11: Pictionary - Répteis de Portugal
ATIVIDADE 12: Morte na estrada
ATIVIDADE 13: Salvem os répteis!

ATIVIDADE 1: De quem é esta sombra?
Público-alvo: pré-escolar, 1º e 2º ano
Objectivo: conhecer os principais grupos de répteis.
Procedimentos:
O professor deverá esconder, na sala de aula ou recreio, as imagens recortadas de diversos répteis.
Os alunos são divididos em grupos e recebem as silhuetas dos animais. Deverão, então, procurar o
“dono” da sombra. Cada grupo apresenta o seu animal e a sombra dele. Os alunos deverão ligar as
sombras aos respectivos donos na ficha previamente distribuída. As sombras serão dos principais
grupos de répteis existentes em Portugal: Cágado, Tartaruga, Osga, Lagarto e Cobra.

ATIVIDADE 2: Com pé e sem pé

Público-alvo: pré-escolar, 1º e 2º ano
Objectivo: conhecer características dos diferentes grupos de répteis.
Procedimentos:
Os alunos receberão fichas com imagem de répteis. Deverão separá-los por grupos. Primeiro:
répteis com pés e sem pés. Segundo: répteis com carapaça e sem carapaça. O professor deve explicar
o nome e as diferenças entre cada grupo.

ATIVIDADE 3: As cores dos répteis

Público-alvo: pré-escolar, 1º e 2º ano
Objectivo: conhecer as características de alguns répteis.
Procedimentos:
Os alunos deverão pintar os desenhos de alguns répteis, de acordo com a imagem dos mesmos. O
professor pode optar por deixar que os alunos pintem livremente, discutindo depois as diferenças
entre os desenhos e as espécies.

ATIVIDADE 4: Osga detetive

Público-alvo: 3º, 4º ano e 2º ciclo
Objectivo: conhecer características dos diferentes grupos de répteis.
Procedimentos:
Cada aluno recebe uma ficha com a imagem e principais características de uma espécie de réptil.
Deverão procurar os colegas que possuem características semelhantes e, em grupo, responder: o que
têm em comum? Por que são diferentes dos outros? De que grupo de réptil fazem parte?

ATIVIDADE 5: Réptil ou Anfíbio?

Público-alvo: 3º, 4º ano e 2º ciclo
Objectivo: conhecer as principais diferenças entre anfíbios e répteis.
Procedimentos:
Os alunos deverão agrupar os cartões de espécies em anfíbios e répteis, utilizando uma chave
dicotómica simplificada. O professor pode optar por fazer esta atividade individualmente ou em grupo.

ATIVIDADE 6: Bingo - Répteis de Portugal

Público-alvo: pré-escolar ao 2º ciclo
Objectivo: conhecer as espécies de répteis existentes em Portugal.
Procedimentos:
Através de um jogo de Bingo, os alunos memorizam espécies de répteis existentes em Portugal. O
professor poderá variar a actividade, citando características para que os alunos adivinhem qual a
espécie.

ATIVIDADE 7: Em busca dos répteis perdidos

Público-alvo: 1º e 2º ciclo
Objectivo: conhecer os répteis ameaçados em Portugal.
Procedimentos:
Através de um jogo de pistas, os alunos recolherão uma série de informações (características, habitat,
ameaças, etc.) sobre répteis ameaçados. Como num peddy-paper, o professor deverá esconder as
diversas pistas, entregando uma pista inicial a cada grupo. Seguindo as pistas, os alunos chegarão aos
répteis ameaçados. No fim, cada grupo poderá apresentar à turma a espécie ameaçada que encontrou,
as ameaças à sua sobrevivência e as medidas de conservação que podem ajudá-la.

ATIVIDADE 8: Quem sou eu?

Público-alvo: 1º e 2º ciclo
Objectivo: conhecer os répteis da fauna portuguesa (características, habitat, hábitos, ameaças, etc.).
Procedimentos:
Um aluno escolhe uma ficha de espécie. Os demais deverão fazer perguntas sobre a espécie, sendo que
as únicas respostas possíveis são “sim” e “não”. A rodada termina quando for descoberta a espécie. O
aluno que acertar, escolhe outra ficha e o jogo continua. O professor poderá optar por dividir os alunos
em equipas e também poderá utilizar outros grupos da fauna (anfíbios, insectos, mamíferos, etc.) para
variar o jogo.

ATIVIDADE 9: Cuidado com a cobra!

Público-alvo: 1º e 2º ciclo
Objectivo: conhecer as cobras da fauna portuguesa e os mitos a elas associados.
Procedimentos:
Após apresentar as espécies existentes em Portugal, o professor deverá pedir aos alunos que perguntem
aos conhecidos (famílias, vizinhos, amigos) o que sabem sobre as cobras. Depois, deverão identificar o
que é verdade e o que são mitos, dentre as coisas que as pessoas dizem. Em sala de aula, os alunos
deverão criar uma campanha que esclareça os mitos e verdades sobre as cobras.

ATIVIDADE 10: Sudoku - Répteis de Portugal

Público-alvo: 3º ano ao Secundário
Objectivo: conhecer espécies de répteis de Portugal e potencializar o raciocínio lógico.
Procedimentos:
Através de jogos de Sudoku, onde os números são substituídos por espécies de répteis, os alunos
poderão conhecer algumas espécies de répteis existentes em Portugal. Com vários níveis de
dificuldade, esta atividade pode ser adaptada a diversos ciclos de ensino.

ATIVIDADE 11: Pictionary - Répteis de Portugal

Público-alvo: 1º ciclo ao Secundário
Objectivo: conhecer espécies de répteis de Portugal.
Procedimentos:
Após serem apresentados às espécies de répteis existentes em Portugal (apresentação PowerPoint),
passa-se ao jogo. Um aluno sorteia um cartão com a imagem de uma espécie de réptil. Deverá desenhála para que os colegas adivinhem de que espécie se trata. O aluno que primeiro adivinhar a espécie
sorteia outro cartão e o jogo prossegue. O professor poderá dividir os alunos em equipas. Para facilitar,
pode-se deixar a apresentação das espécies a passar durante o jogo.

ATIVIDADE 12: Morte na estrada

Público-alvo: 3º ciclo e Secundário
Objectivo: discutir ameaças e medidas para a conservação da fauna.
Procedimentos:
Uma estrada foi construída há pouco tempo e atravessa uma grande área de campo. Nos últimos meses,
sapos e lagartos têm sido atropelados ao tentar passar para o outro lado da estrada. Os ambientalistas
estão descontentes e um grupo de biólogos e engenheiros reúne-se para encontrar uma solução… Neste
Role Playing Game os alunos assumem o papel de biólogos e engenheiros, e devem apresentar uma
solução para o problema na estrada.

ATIVIDADE 13: Salvem os répteis!

Público-alvo: 3º ciclo e Secundário
Objectivo: discutir medidas para a conservação de espécies ameaçadas.
Procedimentos:
os alunos são divididos em grupos de trabalho. Cada grupo receberá a ficha de uma espécie ameaçada e
a descrição de um problema local envolvendo a espécie. Deverão identificar as ameaças e propor um
projecto de conservação. No final, os grupos deverão apresentar-se numa “conferência” mediada pelo
professor, onde as propostas serão debatidas por todos.

Contatos

Museu Virtual da Biodiversidade
Cátedra Rui Nabeiro «Biodiversidade»
CIBIO - Universidade de Évora
Casa Cordovil, 2º andar
Rua Joaquim Henrique da Fonseca
7000 - 890 Évora
T. 266 759 350
E. catedra-biodiversidade@uevora.pt

