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Introdução 
A biodiversidade é traduzida pela variedade de vida que existe na Terra, onde se integram todos 

os tipos de plantas, animais, fungos e microrganismos. Representa a riqueza natural do planeta, 

sendo a base para as nossas vidas, suportando muitos serviços básicos dos quais dependemos 

tal como a água que bebemos e o ar que respiramos. 

A nível mundial tem-se assistido a uma perda acentuada da biodiversidade, sendo esta perda 

sentida a nível local e regional. A alteração dos ecossistemas, com a destruição de habitats e a 

exploração não sustentável de recursos tem acelerado a extinção de várias espécies, sendo 

necessário adotar uma postura responsável e consciente para a conservação da natureza. 

Este guia pretende dotar os professores do 1º ciclo de informação sobre uma espécie que se 

encontra protegida em Portugal, alertando para as várias ameaças e sensibilizando para medidas 

e boas práticas a serem implementadas com o objetivo de assegurar a sua conservação. 

Pretende-se que o documento seja uma ferramenta de trabalho e que, para além de dar a 

conhecer a espécie sobreiro, seja utilizado como apoio para o desenvolvimento de atividades 

com os alunos, no sentido de promover a educação para a natureza e para a sua conservação. 

Nesse sentido é apresentada uma atividade prática que o professor pode desenvolver com os 

alunos na sala de aula.  

 

  



 

   

  

  

O Sobreiro 

Ficha de Identificação do Sobreiro 

 Reino: Plantae 

 Filo: Magnoliophyta  

 Classe: Magnoliopsida 

 Ordem: Fagales  

 Família: Fagaceae 

 Género: Quercus  

 Espécie: Quercus suber 

 Nome comum: Sobreiro, Chaparreiro, Chaparro, Sobro, Sovereiro ou Sôbro. 

 

O sobreiro é uma árvore de porte médio, dispondo de uma copa ampla, de folha persistente, 

com uma altura média de 15 a 20 metros. Pertence à família dos carvalhos e apresenta 

características muito semelhantes à azinheira. Produz uma madeira de grande qualidade, no 

entanto, o que o distingue é a produção de cortiça, extraída de 9 em 9 anos, para fabricação de 

rolhas e outros acessórios. É uma espécie florestal única e muito importante para Portugal.  

Os montados de sobro são povoamentos de uso múltiplo com sobreiros, ou mistos com 

azinheiras, formando sistemas agro-silvo-pastoris com um grande potencial económico, social e 

ambiental. Isto significa que, no mesmo local, coexistem a produção de pastagens, a criação de 

gado, a exploração da caça e a apicultura, entre outras atividades, ao mesmo tempo que se 

explora a madeira e a cortiça.  

Portugal é o país que detém maior extensão de sobreiros, com 730 mil hectares, o que 

corresponde a 33% da área a nível mundial.  

Considerado património nacional, o montado de sobro encontra-se protegido por lei, estando o 

abate de sobreiros sujeito a autorização do ICNF, consoante os casos e mediante medidas 

compensatórias como a rearborização de novas áreas.  

O processamento e transformação da cortiça para o fabrico de rolhas, granulados, aglomerados, 

isolantes, painéis de revestimento e muitos outros produtos, constitui uma das indústrias de 

maior importância económica para o país, sendo Portugal o principal exportador mundial.  



 

   

  

  

Em 2012, o Estado Português consagrou o sobreiro como a árvore nacional de Portugal, sendo a 

única espécie a ganhar este estatuto.    

 

  

A reter: 

 Altura: 15 a 20 metros 

 Produção de cortiça: de 9 em 9 anos 

 Portugal é o principal exportador mundial de cortiça 

 Árvore nacional de Portugal 

 Montados de sobro são povoamentos de uso múltiplo com sobreiros e azinheiras 

 



 

   

  

  

Como identificar o Sobreiro 

O sobreiro é uma árvore de porte médio, com uma copa ampla, arredondada, por vezes 

irregular. As suas folhas são persistentes, de cor verde-escura, brilhantes na página superior e 

acinzentadas na inferior, com uma forma oval, ligeiramente serrada ou dentada, com indumento.  

O sobreiro apresenta três características que o distinguem das restantes árvores da mesma 

família como: a madeira, a bolota e a cortiça. A madeira do sobreiro é dura e compacta para a 

utilização em mobiliário, no entanto, é um ótimo combustível para lareiras. A bolota, designada 

por glande, é o fruto do sobreiro que matura entre setembro e janeiro. Este serve de alimento a 

diversos animais como ovelhas, vacas ou porcos. Um caso particular de alimentação por bolota é 

o porco preto, o qual chega a percorrer 2 a 3 hectares por dia, em montados de azinheiras e 

sobreiros, à procura de bolota e pasto.  

A cortiça é a casca do sobreiro, que pode ser extraída de 9 em 9 anos, voltando posteriormente a 

crescer. A extração da cortiça só pode ser iniciada quando o perímetro medido à altura do peito 

atinge 70 cm, normalmente entre os 20 e os 30 anos, designando-se por cortiça virgem. Após 9 

anos, pode-se efetuar a segunda tiragem de cortiça, denominada de secundeira. Estas duas 

primeiras fases da cortiça apresentam um valor comercial pouco significativo, acabando por ser 

trituradas dando origem a subprodutos de cortiça. Quando o sobreiro atinge cerca de 40 anos de 

idade, é retirada a chamada cortiça amadia, que perdura como tal até ao final da sua vida. É esta 

fase da cortiça que é utilizada na produção de rolhas e acessórios. A cortiça é um importante 

isolante térmico e retardante da combustão, que protege o sobreiro dos incêndios. 

A utilização da cortiça remonta ao antigo Egipto onde era utilizada para tampões de ânforas. O 

sobreiro é a única árvore que produz cortiça, sendo a sua principal utilização o fabrico de rolhas 

para garrafas de vinho e champanhe. Ao longo do tempo foram surgindo diferentes mercados 

para produtos derivados da cortiça, estando atualmente a ser utilizada na indústria da moda com 

a produção de malas, chapéus, sapatos e acessórios de bijuteria, passando também pelas 

indústrias do mobiliário e da construção, como parquet de soalhos, revestimento de paredes e 

isolante térmico de excelência.  

 

  

  

A reter: 

Produtos derivados do sobreiro: 

 Madeira/Lenha 

 Bolota 

 Cortiça 

Um caso particular de alimentação por bolota é o porco preto 



 

   

  

  

Habitat 

O sobreiro é uma espécie florestal autóctone que ocorre principalmente na zona ocidental da 

região Mediterrânica, com influência Atlântica, de forma a diminuir as elevadas amplitudes 

térmicas típicas do clima mediterrânico. Pode ser encontrado no sul da Europa e no norte de 

África nomeadamente em Itália, Tunísia, França, Espanha, Portugal, Marrocos e Argélia. Portugal 

é o país com maior extensão de sobreiros do mundo e detém mais de metade da produção 

mundial de cortiça.  

Esta espécie pode ser encontrada um pouco por todo o país, desde o Minho ao Algarve, quer 

espontaneamente, quer semeado ou plantado, à exceção de zonas com elevadas altitudes e 

temperaturas muito baixas. O sobreiro é uma espécie pouco resistente a períodos de seca e de 

inundações que afetam o seu crescimento. No entanto, existem pequenos bosques de sobro 

considerados como reservas ecológicas nas Serras do Gerês, de Bornes, da Estrela, do Marão, da 

Lousã, da Gardunha e do Caramulo.  

A Norte do Tejo é também possível encontrar o sobreiro juntamente com o castanheiro, o 

carvalho alvarinho, o carvalho cerquinho e o carvalho negral. Na região do litoral Norte e Centro 

o sobreiro pode encontrar-se espontaneamente nos pinhais. Mas é no Sul do país, principalmente 

no Alentejo e na Beira Baixa que esta espécie domina, formando os montados de sobro e mistos 

com azinheira.  

É uma espécie resistente ao ensombramento das árvores adultas, que prefere climas com 

amplitudes térmicas suaves, humidade atmosférica e insolação elevadas. Suporta bem todos os 

tipos de solo principalmente solos pouco férteis, pouco compactos, permeáveis e ricos em silício, 

sendo pouco tolerante a solos calcários.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

A reter: 

 Espécie florestal autóctone 

 Portugal é o país com maior área de sobreiros do mundo 

 Pouco resistente a períodos de seca e de inundações 

 Suporta bem todos os tipos de solo principalmente solos pouco férteis 

 É no Sul do país, principalmente no Alentejo e na Beira Baixa que esta espécie 

domina, quer em povoamentos puros, quer em montados mistos de sobro e azinho 



 

   

  

  

Vida em ecossistema 

Os montados de sobro distinguem-se dos restantes ecossistemas por constituírem habitats muito 

diversificados, com zonas limpas, de mato, pastagem e, por vezes, de cereal nas áreas mais 

abertas. A heterogeneidade do coberto e a alternância de áreas de vegetação mais densa e 

aberta, criando zonas de abrigo e de alimentação, de maior ou menor ensombramento e 

fertilidade do solo e diferentes microclimas, permite a fixação de diversas espécies de fauna e 

flor o que, aliado à longevidade e persistência das árvores, promove a elevada biodiversidade 

destes ecossistemas.  

O facto dos montados de sobro apresentarem zonas com ensombramento devido à copa dos 

sobreiros e zonas com insolação fez com que, ao longo dos tempos, aparecesse uma grande 

diversidade de espécies vegetais, principalmente de herbáceas. Um aspeto a referir é que estes 

ecossistemas, devido à sua conjugação de características estruturais e biológicas, são locais de 

fuga, nidificação e alimentação para espécies de fauna únicas ou com estatuto de proteção como 

o lince-ibérico, a águia imperial, o gato bravo, a águia-cobreira, a águia calçada ou a águia de 

Bonelli. A copa dos sobreiros é um perfeito abrigo, quer em épocas de nidificação, quer durante 

todo o ano e, os matos destes montados são muito ricos em espécies arbustivas e habitats 

essenciais para espécies com interesse de conservação.   

Para além de todos estes benefícios a nível de biodiversidade, os montados e bosques de 

sobreiro fornecem serviços ambientais como a regulação do ciclo da água, a conservação do 

solo, o combate à desertificação e o sequestro de carbono, contribuindo desta forma para a 

mitigação dos efeitos das emissões de gases com efeito de estufa.   

De uma forma geral, os montados de sobro, por serem extremamente ricos em biodiversidade, 

estão identificados como os ecossistemas mais importantes para a conservação da natureza a 

nível nacional e internacional.  

 

 

  

  

A reter: 

 Habitats diversificados, com áreas de mato e zonas abertas de pastagem 

 Permite a fixação de diversas espécies de flora e fauna porque criam microclimas 

e favorecem a fertilidade dos solos disponibilizando mais nutrientes e alimentos. 

 A copa dos sobreiros é um perfeito abrigo quer em épocas de nidificação, quer 

durante todo o ano 

 Os matos destes montados são muito ricos em espécies arbustivas e habitats 
essenciais para espécies com interesse de conservação 



 

   

  

  

Principais ameaças 

Embora o sobreiro não se encontre em perigo de extinção, existem sinais preocupantes de 

declínio que mostram que pode estar ameaçado a médio e longo prazo, como: 

 Aumento de pragas e doenças 

Esta é uma das principais ameaças porque a ação de vários fatores que provocam stress nos 

sobreiros irá aumentar a probabilidade de desenvolvimento de pragas e doenças acelerando, por 

um lado, o processo de decrepitude e, por outro, impedindo a recuperação das árvores, mesmo 

em condições ambientais favoráveis. Das pragas mais comuns e perigosas ao longo dos anos 

destacam-se: i) os insetos desfolhadores que se alimentam das folhas do sobreiro, sendo as 

espécies mais conhecidas a lagarta do sobreiro, o burgo e a lagarta verde, mais recentemente; ii) 

a cobrilha da cortiça, que ocorre principalmente em sobreiros que vivem em condições 

edafoclimáticas desfavoráveis ou que são sujeitos a podas e descortiçamentos excessivos; iii) o 

platipo que é um inseto que perfura o lenho no qual deposita fungos que irão alimentar as larvas 

que eclodirem dos seus ovos.  

Relativamente às principais doenças dos sobreiros, destacam-se o carvão do entrecasco que é 

um fungo que ataca o entrecasco dificultando a regeneração e a extração da cortiça e a 

Phytophtora cinnamomi que é um fungo que ataca as raízes finas do sobreiro, infetando apenas 

tecidos sãos.   

 Aumento do risco de incêndio florestal 

Apesar de o sobreiro, devido à proteção que lhe é dada pela cortiça, ser uma espécie com 

elevada capacidade de regeneração após um incêndio florestal, pode ficar gravemente danificado 

consoante a intensidade do fogo.  

Assim, o aumento do risco de incêndio florestal é uma ameaça importante ao sobreiro na medida 

em que atrasa o seu desenvolvimento, altera as propriedades do solo e diminui o seu rendimento 

económico e a presença de fauna e flora, afetando fortemente a paisagem.  

 Expansão urbanística  

A predominância do sobreiro em Portugal regista-se próximo do litoral centro e sul do país, onde 

cada vez mais se verifica uma forte pressão populacional e, consequentemente, urbanística, 

industrial e de desenvolvimento turístico, que afeta gravemente o ordenamento do território 

podendo, em casos extremos, levar ao abate de sobreiros. A construção de infraestruturas em 

áreas de montado também pode levar ao abate de sobreiros que é obrigatoriamente 

compensado pela plantação de novas árvores.  

 Más práticas de gestão 

A aplicação de más práticas culturais na gestão dos montados como a utilização de maquinaria 

pesada e as podas e descortiçamentos excessivos, pode causar feridas nos troncos e raízes que 

servem de acesso à propagação de pragas e doenças, reduzindo a vitalidade dos sobreiros. 

 

  



 

   

  

  

 Subexploração da cortiça 

O recurso a vedantes sintéticos em substituição da rolha de cortiça natural pode constituir uma 

forte ameaça à conservação dos montados de sobro, na medida em que se poderá assistir a uma 

redução significativa da sua exploração e ao seu abandono. A utilização de vedantes sintéticos 

envolve, não só, o consumo de recursos não renováveis como, para além disso, provêm de 

processos industriais pesados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

A reter: 

Principais ameaças: 

 Aumento de pragas e doenças 

 Aumento do risco de incêndio florestal 

 Expansão urbanística 

 Más práticas culturais 

 Abandono da exploração dos montados 



 

   

  

  

Medidas de conservação 

O sobreiro, em Portugal, é uma espécie protegida por Lei, estando a sua exploração e 

conservação devidamente regulamentadas.  

No sentido de manter e recuperar os montados de sobro que existem no país, têm sido 

identificadas as seguintes medidas de minimização das limitações existentes à sua conservação: 

 Incentivo ao uso da rolha de cortiça em substituição doutros vedantes (reduz as emissões 

de CO2 e preserva a floresta autóctone e a biodiversidade; 

 Implementação de regras de gestão florestal sustentável; 

 Controlo de podas e descortiçamentos; 

 Aplicação das boas práticas suberícolas na instalação de novas árvores, operações de poda, 

extração de cortiça, aproveitamento do solo e criação de gado sob coberto; 

 Elaboração de planos de gestão florestal e a integração dos montados de sobro em zonas 

de intervenção florestal; 

 Fiscalização, levantamento de autos e aplicação das coimas estabelecidas na legislação de 

proteção; 

 Formação e sensibilização de agricultores e comunidade em geral sobre a importância das 

espécies protegidas, nomeadamente, do sobreiro; 

 Promoção de ações de prevenção e redução do risco de incêndio de forma a preservar o 

habitat do sobreiro; 

 Aumento da reflorestação de montados de sobro; 

 Promoção da reflorestação, tendo como principal preocupação o recurso a espécies 

autóctones, como é o caso do sobreiro. 
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Principais medidas de conservação: 

 Gestão florestal sustentável 

 Políticas de reflorestação 

 Formação e sensibilização 

 Boas práticas suberícolas 

 Incentivo ao uso da rolha de cortiça e de outros derivados 



 

   

  

  

Atividades a realizar em sala de aula  

Suber & Company 

 Objetivo: 

O jogo “Suber & Company” pretende sensibilizar e alertar, de uma forma dinâmica e divertida, 

para a conservação de uma espécie protegida em Portugal, designada por sobreiro, que 

apresenta uma grande importância não só ambiental como social e económica para o país.  

 Material  

 Uma caixa 

 Um tabuleiro 

 Uma ficha de instruções 

 Uma ampulheta de 60 segundos  

 Um dado 

 Dois quadros de escrever laváveis 

 Quatro canetas  

 Quatro peões (sobreiro, rolha, bolota, porco preto) 

 Vinte cartões de jogo 

 Instruções: 

 Equipas: máximo de quatro equipas, correspondendo ao número máximo de peões. 

 Número de jogadores: quatro jogadores individuais ou número ilimitado distribuído por 
equipas.   

 Tempo de jogo: o tempo de concretização do jogo não poderá ultrapassar o tempo letivo 
disponibilizado para esta atividade. Dentro do tempo estabelecido, o jogo termina 
quando, pelo menos, os três primeiros lugares (pódio) estiverem definidos. Fora do tempo 
estabelecido, a pontuação do jogo será atribuída consoante a localização das equipas no 
tabuleiro, sendo que o pódio será dado às três equipas que estiverem mais próximo da 
última casa.  

 Área de jogo – Tabuleiro: o “tabuleiro” do jogo “Suber & Company” é constituído por 47 
casas, começando na casa nº 1 e terminando na casa nº 47, por onde os peões irão 
caminhar. Neste tabuleiro existem 7 casas de dado, 8 casas de desenho, 8 casas de 
gesto-som, 8 casas de ler lábios, 8 casas de pergunta de escolha múltipla e 8 casas 
surpresa, definindo-se da seguinte forma: 

CASA DE DADO: Esta casa é a única que não tem um cartão associado, apenas tem a 

função de permitir à equipa lançar novamente o dado e avançar o número de casas do 

lançamento.  



 

   

  

  

CASA DE DESENHO: Quando uma equipa calha nesta casa, tem de selecionar um jogador 

para este retirar um cartão e desenhar a palavra correspondente à categoria “desenho”, 

de forma explícita para a respetiva equipa acertar. Não é permitido o jogador desenhar 

números e letras. Se a equipa acertar a palavra antes do tempo terminar, pode jogar o 

dado outra vez e escolher outra carta e realizar a atividade correspondente à categoria da 

casa que lhe calhou. Se errar, a equipa passa o dado à equipa seguinte para prosseguir o 

jogo. O professor/responsável de grupo pode, após o tempo excedido, realizar apenas 

uma pergunta à equipa em jogo cuja resposta seja a palavra que lhes saiu no cartão.  

CASA DO GESTO-SOM: Quando uma equipa calha nesta casa, tem de selecionar um 

jogador para este retirar um cartão e fazer por sons e gestos a palavra correspondente à 

categoria “gesto-som”, de forma explícita para a respetiva equipa acertar. Não é 

permitido o jogador dizer palavras. Se a equipa acertar a palavra antes do tempo 

terminar, pode jogar o dado outra vez e escolher outra carta e realizar a atividade 

correspondente à categoria da casa que lhe calhou. Se errar, a equipa passa o dado à 

equipa seguinte para prosseguir o jogo. O professor/responsável de grupo pode, após o 

tempo excedido, realizar apenas uma pergunta à equipa em jogo cuja resposta seja a 

palavra que lhes saiu no cartão. 

CASA DE LER LÁBIOS: Quando uma equipa calha nesta casa, tem de selecionar um 

jogador para este retirar um cartão e apenas por lábios dizer a palavra correspondente à 

categoria “ler lábios”, de forma explícita para a respetiva equipa acertar. Não é permitido 

o jogador emitir sons. Se a equipa acertar a palavra antes do tempo terminar, pode jogar 

o dado outra vez e escolher outra carta e realizar a atividade correspondente à categoria 

da casa que lhe calhou. Se errar, a equipa passa o dado à equipa seguinte para 

prosseguir o jogo. O professor/responsável de grupo pode, após o tempo excedido, 

realizar apenas uma pergunta à equipa em jogo cuja resposta seja a palavra que lhes saiu 

no cartão. 

CASA DE PERGUNTA: Quando uma equipa calha nesta casa, tem de selecionar um 

jogador para este retirar um cartão e ler a pergunta com duas opções de resposta, 

correspondente à categoria “pergunta”, de forma explícita para a respetiva equipa 

acertar. Não é permitido o jogador reforçar uma das respostas. Se a equipa acertar a 

palavra antes do tempo terminar, pode jogar o dado outra vez e escolher outra carta e 

realizar a atividade correspondente à categoria da casa que lhe calhou. Se errar, a equipa 

passa o dado à equipa seguinte para prosseguir o jogo. 

CASA SURPRESA: Quando uma equipa calha nesta casa, tem de selecionar um jogador 

para este, em primeiro lugar, escolher a categoria que pretende desempenhar perante a 

sua equipa e só depois retirar um cartão e realizar a atividade consoante a categoria 

escolhida. Se a equipa acertar a palavra antes do tempo terminar, pode jogar o dado 

outra vez e escolher outra carta e realizar a atividade correspondente à categoria da casa 

que lhe calhou. Se errar, a equipa passa o dado à equipa seguinte para prosseguir o jogo. 

NOTA: Sempre que um jogador inicia uma atividade para a sua equipa é obrigatório que 

todas as equipas estejam em silêncio para facilitar a comunicação e compreensão entre 

jogador/equipa. As outras equipas não podem ajudar nem dificultar a prestação da equipa 

em jogo. 



 

   

  

  

 O “Jogo”:  

 Definição das equipas de jogo e escolha dos peões correspondentes. Caso as 
equipas não cheguem a um consenso na escolha do peão, o professor ou o 
responsável define esta seleção; 

 Cada equipa seleciona um jogador para lançar o dado de forma a se decidir a 
ordem pela qual as jogadas serão realizadas até ao final do jogo. Começa a equipa 
que tiver a pontuação mais elevada do dado, repetindo-se este passo em caso de 
empate; 

 Cada equipa coloca o seu peão na casa de início do jogo. A primeira equipa a 
jogar lança o dado e percorre o jogo consoante o valor que sair. O mesmo se 
aplica às restantes equipas, de acordo com a ordem do jogo; 

 Após o lançamento do dado, o jogador de cada equipa percorre até à casa que lhe 
calhou e retira um cartão, sem mostrar à sua equipa, lendo em silêncio o campo 
correspondente à categoria da casa que calhou. Esta tarefa não se aplica se a 
equipa calhar numa casa de dado. Neste caso, o jogador tem direito a lançar 
novamente o dado e avançar o número de casas que lhe saiu; 

 O professor/ responsável do grupo, após o jogador ler em silêncio o cartão 
durante 10 segundos, começa a contar o tempo, com a ampulheta, que a equipa 
tem para acertar na atividade correspondente. Isto significa que cada equipa tem 
apenas 60 segundos para obter o sucesso de cada tarefa. Caso respondam após o 
tempo estabelecido, a resposta não é validada e conta como resposta errada; 

 Só é aceite uma resposta após o consenso de toda a equipa; 

 É importante que o jogador que lança o dado e faz a atividade à equipa vá 
rodando pelos restantes elementos da equipa, de forma a todos poderem 
participar em todas as tarefas do jogo. Caso os elementos da equipa não consigam 
decidir quem deve lançar o dado ou realizar a tarefa, o professor terá de ajudar de 
forma a esta situação não causar entropia na dinâmica do jogo. 

 

 Penalizações 

 Sempre que um jogador individual ou uma equipa desrespeite as regras do jogo 
serão desclassificadas; 

 Sempre que um jogador individual ou uma equipa danifique propositadamente os 
elementos materiais que compõem o jogo serão desclassificados; 

 Sempre que um jogador individual destabilize a sua equipa ou as restantes 
equipas será desclassificado; 

 Sempre que uma equipa prejudique ou destabilize de alguma maneira as 
restantes equipas será desclassificada;    

 

 Palavras e perguntas para as categorias de casas em jogo: 

(Há palavras que podem ser transversais às casas de desenho, de gesto-som e de ler lábios) 



 

   

  

  

CASA DE DESENHO (20 palavras): Sobreiro, árvore, folhas, bolota, porco, fogo, rolha, Homem, 

lenha, perigo, lareira, Portugal, motosserra, garrafa, madeira, montado, tronco, copa, raízes, 

inundação.       

CASA DE LER LÁBIOS (20 palavras): Sobreiro, árvore, folhas, bolota, raízes, tronco, ramos, fruto, 

porco, Portugal, fogo, lenha, lareira, doença, praga, cortiça, rolha, espécie, montado, habitat. 

CASA DE GESTO-SOM (20 palavras): garrafa de vinho, rolha, porco, águia, corte, doença, frio, 

calor, lareira, lei, bolota, Homem, sobreiro, árvore, folhas, incêndio, construção, malas, animais, 

motosserra. 

CASA DE PERGUNTA (20 perguntas): Qual o fruto do sobreiro? (maçã ou bolota); A cortiça é 

muito usada para produzir… (rolhas ou carros); Qual é a única árvore que produz cortiça? 

(Pinheiro ou Sobreiro); Qual o animal que gosta muito de bolota? (cão ou porco preto); A 

madeira do sobreiro é usada para… (lenha, decoração); O sobreiro pode ser encontrado onde? 

(Portugal ou Canadá); Um povoamento de sobreiro é um… (cardume ou montado); A cortiça 

protege o sobreiro dos… (carros ou incêndios); Os sobreiros podem desaparecer devido a… 

(Ação do Homem ou apanha da bolota); O gelo é uma ameaça ao sobreiro. (V/F); As pragas e as 

doenças são uma grande ameaça dos sobreiros (V/F); Além de rolhas que mais se pode construir 

com cortiça? (carros ou malas); As folhas do sobreiro são caducas. (V/F); O corte das raízes do 

sobreiro são uma entrada para… (doenças ou lixo); O sobreiro é uma espécie protegida em 

Portugal. (V/F); O sobreiro serve de abrigo a qual espécie protegida? (cão ou águia de Bonelli); 

As garrafas de vinho normalmente têm que tipo de rolha? (vidro ou cortiça); O sobreiro pertence 

à família do… (limoeiro ou carvalho); O sobreiro é parecido com qual árvore? (pinheiro ou 

azinheira); Os montados de sobro são muito ricos em… (animais ou carros). 

 Exemplo de cartão de jogo: 

 

  



 

   

  

  

Glossário 
Biodiversidade – É a variedade de organismos vivos do meio terrestre, do meio marinho e de 

outros ecossistemas aquáticos, compreendendo os complexos ecológicos de que esses 

organismos fazem parte. O conceito de biodiversidade abrange a diversidade dentro de cada 

espécie, entre espécies e entre ecossistemas. 

Ecossistema – É um sistema formado por organismos vivos e pelo meio com o qual trocam 

matéria e energia. É constituído por componentes bióticos (plantas, animais, microrganismos) e 

abióticos (água, solo, entre outros), que interagem entre si para formar uma estrutura com uma 

função. 

Espécie – Conjunto de indivíduos que apresentam as mesmas características morfológicas, 

fisiológicas, ecológicas, bioquímicas, entre outras, e que são capazes de se reproduzirem entre si 

originando descendentes férteis. 

Habitat – Meio definido pelos fatores abióticos e bióticos próprios onde essa espécie ocorre em 

qualquer das fases do seu ciclo biológico, definindo o território que a espécie utiliza para 

desenvolver o seu ciclo de vida e onde as suas populações ocorrem naturalmente. 

Nome científico – Consiste numa nomenclatura binomial em que o nome de cada espécie é 

formado por duas palavras: o nome do género e o restritivo específico (normalmente um adjetivo 

que qualifica o género). Os nomes utilizados são em latim e devem sempre ser escritos em tipo 

itálico. O primeiro nome inicia-se sempre em maiúscula e o segundo sempre em minúscula. A 

principal vantagem é o nome ter uso universal, independente da língua de trabalho, evitando 

erros e problemas de tradução. 

Nome comum – Nome pelo qual determinada espécie é conhecida a nível local. 

  



 

   

  

  

Websites de interesse 
Organizações Não-Governamentais de Ambiente: 

 AAMDA - Associação dos Amigos do Mindelo para a Defesa do Ambiente 

http://www.amigosdomindelo.pt  

 ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa 

http://www.abae.pt/  

 Associação de Estudos do Alto Tejo 

http://www.altotejo.org/  

 ALDEIA 

http://www.aldeia.org  

 Amigos dos Açores - Associação Ecológica 

http://www.amigosdosacores.pt/ 

 ASPEA - Associação Portuguesa de Educação Ambiental 

http://www.aspea.org/  

 GEOTA – Grupo de Estudos de Ordenamento de Território e Ambiente 

http://www.geota.pt  

 LPN – Liga para a Proteção da Natureza 

http://www.lpn.pt  

 OIKOS - Associação de Defesa do Ambiente e do Património da Região de Leiria 

http://www.oikos.pt/  

 PATO - Associação de Defesa do Paúl de Tornada 

http://www.associacao-pato.org/  

 Quercus – Associação Portuguesa de Conservação do Ambiente 

http://www.quercus.pt  

 

Outras ligações: 

 BioDiversity4ALL 

http://www.biodiversity4all.org/  

 ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta 

http://www.amigosdomindelo.pt/
http://www.abae.pt/
http://www.altotejo.org/
http://www.aldeia.org/
http://www.aspea.org/
http://www.geota.pt/
http://www.lpn.pt/
http://www.oikos.pt/
http://www.associacao-pato.org/
http://www.quercus.pt/
http://www.biodiversity4all.org/


 

   

  

  

http://www.icnf.pt  

 IUCN – International Union for Conservation of Nature 

http://www.iucn.org  

 Greenpeace Portugal 

http://www.greenpeace.org/portugal/pt/  

 Naturlink 

http://www.naturlink.pt   

 Noctula Channel  

http://noctulachannel.com/   

 World wildlife foundation 

http://www.worldwildlife.org  

 

 

http://www.icnf.pt/
http://www.iucn.org/
http://www.greenpeace.org/portugal/pt/
http://www.naturlink.pt/
http://noctulachannel.com/
http://www.worldwildlife.org/

