Acompanhando os ciclos da Borboleta
Você já deve ter estudado e visto em livros os ciclos
das borboletas. Mas você já viu de pertinho?
Neste projeto do Borboletário Águias da Serra
vamos ajudar você a acompanhar uma borboleta da
espécie Ascia monuste desde o ovinho até o seu
primeiro voo. É emocionante! Você nunca mais verá
uma borboleta da mesma forma. Depois envie sua foto
para o nosso insta e vamos postando o seu projeto:
@borboletarioaguiasdaserra

Como fazer?

Acompanhando a Borboleta

1.

Arrume um vasinho com uma mudinha de couve orgânica.
Você encontra nas feiras de orgânicos.

2.

Deixe o vasinho no jardim da sua casa ou do seu condomínio.
O tempo pode variar bastante, dependendo da região.

3.

Fase

Data

Quantidade

Postura do ovo
Nascimento lagarta
Lagarta se fixou de ponta
cabeça

Quando você encontrar os ovinhos (foto abaixo) é hora de
levar o vasinho para casa. A lagarta leva alguns dias para sair.

Pupa foi formada
Borboleta nasceu

Para você pensar…
1.

Quantas borboletas morreram no processo?
(quantidade de ovos x borboletas que voaram)
______________________________

4.

5.

2.

Depois de uma a duas semanas, a lagarta vai procurar um
local para empupar. Ela vai ficar pendurada de ponta cabeça
por alguns dias e se transformará na pupa.

• Ovo: _______ dias
• Lagarta: _______ dias
• Pupa: _______ dias

Depois de uma a duas semanas a borboletinha vai sair e ficar
pendurada para secar as asas. Quando as asas estiverem
mais durinhas, já dá para soltá-la novamente no jardim.

6.

Parabéns! Você criou uma borboleta e ajudou a deixar o seu
bairro mais bonito e sustentável!

7.

Agora você pode ajudar a gente? Siga o nosso insta
@borboletarioaguiasdaserra

Qual foi a duração de cada uma das fases:

• Borboleta: _______ dias
3.

O que foi mais interessante nesse processo?
_________________________________________________________________

4.

O que foi o mais frustrante nesse processo?
_________________________________________________________________
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