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Esta actividade inclui a leitura encenada da história zi, a abelha zonza, texto 
de Carlos Canhoto, seguida da construção de um abrigo para invertebrados.

A biodiversidade é fundamental à existência de vida no nossa planeta. 
Concretamente, os invertebrados desempenham funções ecológicas 
[serviços indispensáveis ao funcionamento dos ecossistemas] insubstituíveis, 
como sejam a polinização. Conhecer os polinizadores e coexistir com eles é 
um passo para um planeta mais saudável.

Recorrendo a ferramentas manuais e a técnicas de encaixe, construiremos 
refúgios para polinizadores enquanto aprofundamos conhecimentos sobre 
os seus futuros ocupantes.

destinatários público escolar do 2º e 3º ciclos; público em 
geral e familiar; profissionais da educação professores e 
educadores
lotação 15 participantes/ sessão
duração 180 min /sessão

valor sob consulta

 invertebrados ABRIGADOS



MINI BIOGRAFIA

andreia albernaz valente é bióloga de estudos. Artesã de cortiça. Inventora de jogos. Cineasta em construção. 
Mosaico de experiências várias e aparentemente desconexas. Ilustradora.  Assina grão de pó, nome de coisa 
pequeníssima, que ocupa espaço nenhum, mas que de pairar, tão pacientemente perto em torno de algo, lhe 
encontra sentidos. A biologia é o ponto de partida, a inspiração para olhar à volta e encontrar, nos detalhes que 
ninguém precisou de construir, respostas. E novas perguntas movidas a curiosidades sem fim, num caminho 
sempre feito de busca aos porquês das coisas. A ilustração tem raízes de terra e sonhos de gente. Nela procura 
refletir a profunda conexão entre pessoas e natureza, privilegiando materiais naturais, técnicas ecológicas 
e um quase rigor científico. Do teatro bebeu a poção mágica de bravura que lhe permite contar histórias a 
miúdos e graúdos, em viagens envolventes e cheias de afecto. 

É também mentora do projecto Apis Domus ®, dedicado sobretudo à divulgação da biodiversidade de abelhas 
em Portugal. Comunica  através da concepção e dinamização de histórias, palestras e oficinas, nomeadamente 
de construção de ninhos para abelhas solitárias.

email apisdomus@gmail.com
tlm 932896631
fb ApisDomus
site http://apisdomus.wixsite.com/andreia-albernaz
livros disponíveis em http://www.espacolivro.eu/17-infanto-juvenil
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