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O Parque vai à Escola

a escola vai ao centro
Setembro a junho

Setembro a junho
Ligações à Natureza das IlhaS

Residuum

Geopaisagens dos Açores

Sessão expositiva de sites relacionados
com o ambiente. Exploração da fauna
e flora dos Açores através da interação
com sons e imagens.
#Fauna #Flora #Património Natural
#Ambiente

Sessão expositiva sobre a gestão de residuos sólidos nos
Açores e na ilha Terceira em particular. Esta ação poderá ser
complementada com uma visita ao Aterro Sanitario e/ou
Centro de Triagem da Resiaçores.
#Resíduos #Gestão de Resíduos #Desenvolvimento

Palestra que dá a conhecer o
património
geológico
açoriano,
geopaisagens e geossítios, e sensibiliza
para a necessidade da sua valorização
e conservação. Esta sessão poderá ser
complementada com saídas de campo
- A Escola vai às Áreas Protegidas.
#Geodiversidade #Geoparque Açores

Sustentável
1h30

1º*
Direcionado também a professores e auxiliares de educação

#Valorização #Geoconservação

*1º e 2º anos

Histórias “Fio Terra”
Sessão de histórias e de músicas
relacionadas com o ambiente, para
sensibilizar para as problemáticas
ambientais atuais.
#Ambiente #Consciência Ambiental
#Conservação da Natureza
#Património Natural
1º*

Sustentabilidade energética: que posso eu fazer?
Sessão de informação sobre fontes energéticas convencionais,
alternativas e renováveis, bem como os impactes ambientais
associados. Sensibilização para as boas práticas relacionadas
com a poupança e eficiência energética em casa, na escola, e
nos meios de transporte atualmente utilizados.
#Energia Eficiência Energética #Alterações Climáticas #Fontes
de Energia

Direcionado também a professores e auxiliares de educação

*1º e 2º anos

Térmitas - Ajuda a controlar!
Os vulcões dos Açores
Sessão de informação sobre os
vulcões da Região, com abordagem
à estrutura de um vulcão, produtos
vulcânicos, tipos de vulcões, formação
de ilhas vulcânicas, entre outros. Esta
ação poderá ser complementada com
a dinamização do jogo de tabuleiro
“Os vulcões dos Açores” e/ou com a
exploração do guia infantil “Os vulcões
dos Açores”, consoanteo ano letivo
#Geologia/#Vulcanologia #Estruturas
#Geológicas
1º*

Sessão de sensibilização sobre as térmitas (Cryptotermes brevis),
com destaque para a sua identificação, modos de reconhecer
os seus vestígios, e métodos de prevenção e extermínio
desta praga. A Cryptotermes brevis, ou térmita da madeira
seca constituí atualmente a praga urbana mais preocupantes
nos Açores, cujos impactos económicos e patriminiais têm
suscitado uma preocupação cinsiderável junto dos cidadãos
e da comunidade científica.
#Sensibilização #Invasor #Impactos #Monitorização

Agricultura e Sustentabilidade
Sessão expositiva sobre a agricultura
nos Açores, com destaque nas
boas práticas, análise de impactes
positivos e negativos quer a nível
ambiental, económico e social,
utilizando recursos audiovisuais. Esta
ação poderá ser complementada
com um debate e/ou com uma saída
de campo.
#Impactos #Economia
#Desenvolvimento Sustentável
#Cidadania Ambiental

Morcegos nos Açores
Sessão de informação sobre os
morcegos no mundo, o caso dos
Açores e as espécies que habitam
as ilhas. Esta atvidade poderá ser
complementada com uma saída de
campo ao habitat do morcego.
#Biodiversidade #Endémico #Conservação da Natureza #Habitat
1h30

*3º e 4º anos

Direcionado também a professores e
auxiliares de educação

Sensibilização, gestão e
conservação no Parque
Natural da Terceira
Sessão
expositiva
de
divulgação
do
Parque
Natural,
nomeadamente
a sua missão, objetivos,
áreas protegidas, trilhos
e estruturas associadas.
Esta atividade poderá ser
complementada com uma
saída de campo - A Escola
vai às Áreas Protegidas “Por
sendas, veredas, carreiros e
trilhos do Parque Natural”.
#Parque Natural #Áreas
Protegidas #Biodiversidade
#Geodiversidade

1h30

Loja do Parque

Parque Natural da Terceira um patrimonio a descobrir
Sessão expositiva sobre o patrimonio natural da Terceira
bio e geodiversidade.
#Parque Natural #Áreas Protegidas #Biodiversidade
#Geodiversidade

outubro a maio
Centro de Interpretação da Serra de Santa
Bárbara

O conto da Gota Francisca
Apresentação do ciclo da água através de uma história.
Esta ação é complementada com atividades experimentais,
consoante o ano letivo.
#Ciclo da Água #Experiências #Recursos Hídricos #Água

Direcionado também a professores e auxiliares de educação
1h30

O pombo-trocaz-dos-Açores
Sessão de infromações
sobre o pombo-trocaz-dosAçores, com abordagem
ao seu ciclo de vida e aos
trabalhos que se realizam
no âmbito da conservação e
monitorização desta espécie.
#Biodiversidade #Ciclo
de Vida #Conservação da
Natureza #Monitorização
1h30

Direcionado também a professores e auxiliares de educação

Os vulcões da nossa Ilha
Sessão de informação com introdução de conceitos
básicos sobre vulcanismo e rochas vulcânicas. Descrição
da evolução geológica da ilha e das rochas mais
características.
#Vulcanismo #Geodiversidade #Estruturas Geológicas
1h30
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a escola vai ao centro

a escola vai ÀS ÁREAS pROTEGIDAS

outubro a maio

sETEMBRO A JUNHO

Centro de Interpretação
da Serra de Santa Bárbara

Visita ao Centro de Interpretação
da Serra de Santa Bárbara
Visita guiada ao Centro. Esta visita poderá ser
complementada com uma atividade prática, consoante
o ano letivo.
#Centros Ambientais #Parque Natural #Biodiversidade

Monitorização de um ecossistema florestal

O que nos dizem as aves e pássaros?

Saída de campo a uma zona florestal (natural e/ou humanizada)
com identificação visual da flora e fauna existentes, bem como
as ameaças presentes, com registo num guia de campo.
#Fauna #Flora #Património Natural #Ambiente

Sessão de iniciação à observação de aves terrestres e
marinhas, residentes e migratórias. Esta atividade requer
uma pré-abordagem em sala de aula para apresentação
de alguns conceitos base.
#Avifauna #Birdwatching #Ecossistema #Habitat

#Geodiversidade

1h30

Rota dos Geossitios da ilha Terceira

A rota das águas
Sessão de informação sobre o ciclo da água natural e
artificial das ilhas, utilizando recursos audiovisuais. Esta
atividade é complementada com uma saída de campo.
#Ciclo da Água #Recursos Hídricos #Monitorização
#Ambiente

Saída de campo que proporciona um contacto direto com
os geossítios da ilha, dando particular destaque às suas
características de génese. Explicação da importância do
trabalho do Geoparque Açores.
#Geossítios #Geoparque Açores #Valorização
Var

Monitorização de curso de água
A evolução da paisagem da Terceira
Sessão de informação sobre a evolução geológica da ilha.
A atividade é complementada com uma saída de campo
- A Escola vai às Áreas Protegidas “Rota dos Geossitios da
ilha Terceira”.
#Geologia #Geopaisagem #Geossítios #Vulcanismo

Peddy paper no Parque Natural
Prova pedestre de orientação com realização de
diversas tarefas práticas, para promoção da aquisição
de conhecimentos sobre as áreas protegidas do Parque
Natural.
#Parque Natural #Áreas Protegidas #Cultura #História

Saída de campo a uma ribeira ou lagoa com identificação
visual da flora, fauna e ameaças existentes no local. Recolha
de amostras para análises fisico-quimicas da água e registo em
guia de campo.
#Recursos Hídricos #Flora #Fauna #Conservação da
Natureza

Por sendas, veredas, carreiros
e trilhos do Parque Natural
Percursos pedestres com interpretação ambiental por áreas
protegidas do Parque Natural, descobrindo a biodiversidade
e geodiversidade locais.
#Parque Natural #Áreas Protegidas #Biodiversidade
#Geodiversidade
Var

