
Descrição de ferramentas

Fig.1 Ficha de identificação

Passatempo
BI Animal



Fig. 2 Seleção do grupo animal.

 Se o animal selecionado não fizer parte dos grupos ilustrados, pode optar por criar uma 
carta nova.

Fig. 3 Registo do comprimento do animal.

Procedimento a realizar:
1. Registar quando mede a braça, o côvado, o pé, a mão e o dedo do utilizador.
2. Registar o comprimento do animal. Pode escolher a unidade de medida.
3. Comparar as unidades de medida corporais com o comprimento do animal.



Fig. 4 e 5 Registo do peso do animal

Procedimento a realizar:
1. Registar o peso do animal.
2. Arrastar as silhuetas dos objetos e animais para equilibrar a balança.



Fig. 6 Registo do tipo de locomoção

Quando entrar pela primeira vez nesta área deverá corresponder a cada imagem o tipo de 
locomoção correspondente.

Se o tipo de locomoção, do animal selecionado, não estiver representado terá a 
oportunidade de construir uma carta nova.

Fig. 7 Registo alimentar do animal.

Procure o tipo de regime alimentar do animal, quando encontrar a opção correta clique 
sobre objeto.

Se o regime alimentar, do animal selecionado, não estiver representado, terá a 
oportunidade de criar uma carta nova.



Exportar BI

Fig. 8 Selecção do tipo de revestimento

Clique na carta correta. Se não encontrar o tipo revestimento do animal selecionado, terá a 
oportunidade de criar uma carta nova.

Fig. 8 Exemplo de Ficha de identificação

Ficha de identificação do coala.

Inclui:
1. Grupo de animal a que pertence – mamíferos
2. Valor aproximado do comprimento do animal - 167 cm
3. Valor aproximado do peso do animal - 130 kg
4. Tipo de locomoção do javali – marcha
5. Regime alimentar do javali – omnívoro 
6. Tipo de revestimento – pelo



Exemplo 1 – Mamíferos

Atividade: marcar a distribuição do animal selecionado no globo.

Exemplo 2 – Aves

Atividade: Desenhar o bico e as patas da ave. Investigar e explicar as adaptações que a 
ave possui no bico e nas patas.

Exemplos de atividades dos diferentes grupos de animais



Exemplo 3 – Répteis e anfíbios

Atividade: Selecionar e pintar o habitat natural do animal selecionado.

Exemplo 4 – Peixes e molusculos

Atividade: Selecionar e compor o habitat natural do animal selecionado.



Exportar BI

Exemplo 3 – Insectos e aracnídeos

Atividade: representar o ciclo de vida do animal selecionado, com imagens e texto.

Fig. 12 Resultado final da exportação da Ficha de Identificação

Fig. 11  Botão para exportar
a ficha de identificação

Para exportar a ficha de identificação, basta 
clicar sobre a expressão “Exportar BI”.


