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Observar à lupa binocular 

A lupa binocular é um instrumento de observação usado no laboratório que 

amplia as imagens observadas. … vamos observar alguns dos materiais 

biológicos recolhidos na nossa saída de campo! 

 

• Lupa binocular 

• Bugalhos 

• Folhas de feto 

• Outros materiais (…) 

 

 

1- Abre o bugalho ao meio, retira o 
ovo do inseto que está no seu 
interior; 

2- Com ajuda de um bisturi, abre o 
ovo e coloca-o num vidro de 
relógio; 

3- Observa a fase de 
desenvolvimento do inseto; 

4- Faz o desenho da imagem observada; 
5- Coloca a folha do feto com a página inferior da fronde (folha do feto), 

num vidro de relógio, voltada para cima; 
6- Faz o desenho da imagem observada. 

 

 

A lupa binocular é um instrumento de ampliação usado no laboratório. Este 

instrumento permite observar imagens opacas ampliadas (20X e 40X). 

Os bugalhos formam-se na sequência da postura de um ovo de um inseto nos ramos 

de algumas espécies de carvalhos. Dentro do bugalho, o inseto completa o seu ciclo de 

vida desde larva, passando por pupa até inseto adulto. 

Os fetos são plantas que não possuem flores, por isso não possuem sementes… 

reproduzem-se através de propagação dos seus rizomas (caules subterrâneos) ou por 

disseminação dos esporos. Os esporos estão nos esporângios na página inferior das 

folhas dos fetos. 
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GRELHA DE REGISTOS 

 

ATIVIDADE EXPERIMENTAL – Observação à lupa binocular 

 

1º Observa 
 

2º Questiona 
 

3º Formula a Hipótese 
 

4º Procedimento 

experimental 

1. Abre o bugalho ao meio, retira o ovo do inseto que está no seu interior; 
2. Com ajuda de um bisturi, abre o ovo e coloca-o num vidro de relógio; 
3. Observa a fase de desenvolvimento do inseto; 
4. Faz o desenho da imagem observada; 
5. Coloca a folha do feto com a página inferior da fronde (folha do feto), 

num vidro de relógio, voltada para cima; 
6. Faz o desenho da imagem observada.  

5º Regista Bugalho                                                                      Esporângios do feto 

Ampliação: ____                                                       Ampliação: ____ 

 

 

6º Conclui  

 

 

 

Nome: ___________________________________________________Nº ____ Turma: ____  

Data: ____/ ____/ 2017 

Avaliação da atividade:  

 


