CORVO OFERTA EDUCATIVA // 2016 - 2017
O Parque vai à Escola

A Escola vai ao Centro

A Escola vai às Áreas Protegidas
1ª quinzena de fevereiro

SETEMBRO A Dezembro

1ª semana de outubro

1ª quinzena de novembro

Nicolau: Um Morcego Simpático

A água não vem do céu

Dinamização de um conto infantil sobre o morcego-dos-Açores, espécie endémica do Arquipélago, narrado através
de um teatro de fantoches.
#Património Natural #Fauna #Espécie Endémica
#Conservação da Natureza

Sessão de divulgação e sensibilização sobre o ciclo
hidrológico insular, com utilização de recursos
audiovisuais. A atividade pode ser complementada
com uma visita interpretativa às instalações de
filtragem da água que é consumida nas habitações
da ilha.
#Recursos Hídricos #Poupança #Ciclo da Água

Centro de Interpretação Ambiental
e Cultural do Corvo

1º*

Conhecer as fontes de energia utilizadas no Corvo
Ação de sensibilização ambiental sobre as fontes de energia.
Utilização de recursos audiovisuais e/ou jogos lúdicos,
consoante o ano letivo.
#Energia #Eletricidade #Fontes de Energia #Recursos Naturais

Conhecer o Parque Natural do Corvo
Sessão de informação e divulgação do Parque Natural: missão,
objetivos, áreas protegidas, percursos pedestres, bem como
as estruturas a ele associadas. A sessão é complementada
com uma saída de campo - A Escola vai às Áreas Protegidas:
“Sentir e Interpretar o Parque Natural do Corvo”.
#Parque Natural #Áreas Protegidas #Biodiversidade
#Geodiversidade

1h30

* 3º e 4º anos

Maio a junho
Janeiro a março

Agricultura e sustentabilidade
Sessão de informação sobre a agricultura (setor
fundamental da economia açoriana), destacando as
boas práticas e impactos positivos e negativos a nível
ambiental, económico e social. Utilização de recursos
audiovisuais, entre os quais o filme “Toda a gente
sabe”. A atividade poderá ser complementada com
uma visita a uma exploração agrícola.
#Agricultura #Desenvolvimento Sustentável
#Impactos #Economia

A Escola vai ao Centro
Setembro a junho

Endémica ou invasora

Corvo - Uma Reserva da Biosfera!
Visionamento do documentário “Reserva da Biosfera
da Ilha do Corvo”, no âmbito do Dia Internacional das
Reservas da Biosfera (Programa Homem e Biosfera da
UNESCO), comemorado a 3 de novembro.
#Reserva da Biosfera #Cultura #UNESCO
#Desenvolvimento Sustentável

Um passeio pelo litoral - “Atalho da Poça da Faca”
Percurso pedestre pelo Atalho da Poça da Faca que
integra o trilho “Cara do Índio”, com interpretação de
uma Zona Húmida costeira.
#Áreas Protegidas #Geodiversidade #Zonas Húmidas
#Ecossistemas

Centro de Interpretação Ambiental
e Cultural do Corvo

Sessão de informação sobre as espécies de flora endémica
dos Açores: nativas, endémicas e invasoras. Divulgação da
importância da floresta Laurissilva natural da Região. Esta
ação é completada com a dinâmica “O que uma endémica
diz a uma invasora?” e com uma visita guiada ao estufim
do projeto Pós LIFE “Ilhas Santuário para as Aves Marinhas”.
#Biodiversidade #Nativo #Endémico #Invasor #Ecossistema

Visita interpretativa ao Centro de Interpretação
Ambiental e Cultural do Corvo, à Atafona e ao Centro
de Reabilitação de Aves Selvagens. Exploração dos
diversos conteúdos através de jogos e de recursos
multimédia.

#Floresta Laurissilva

#Ambiente #Cultura #Património

Descobre o CIACC, a Atafona e o CERAS

Abril a junho
À Descoberta das eiras do Maranhão
Visita guiada às eiras que se localizam no lugar do
Maranhão, com explicação das suas características,
enquanto infraestrutura de apoio à atividade agrícola,
utilizada até meados do século XX.
#Agricultura #Cultura #Património #Alimentação

A Escola vai às Áreas Protegidas
Setembro a dezembro / abril a junho
Sentir e interpretar o Parque Natural
Percurso pedestre nas áreas protegidas do Parque
Natural, com a finalidade de dar a conhecer os seus
valores naturais. Passagem pelo trilho “Cara do Índio”.
Caminhada de dificuldade média, com uma extensão
aproximada de 4 Km.
#Parque Natural #Áreas Protegidas #Geodiversidade
#Património Natural

1h30

Na rota dos geossítios do Corvo
Saída de campo que proporciona um contato direto
com o geossítio da Fajã Lávica da Vila do Corvo, dando
particular destaque às suas caraterísticas de génese.
Explicação da importância do trabalho do Geoparque
Açores.
#Geodiversidade #Geossítios #Geoparque Açores
#Património Natural

