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Terceira
Térmitas - Ajude a controlar

O Parque vai à Escola

Conhecer o Parque Natural da
Terceira! Gestão e conservação
,

Sessão de divulgação do Parque Natural
da Terceira: a missão; os objetivos;
as áreas protegidas; os trilhos e as
estruturas associadas.
60m

outubro a junho

Conhecer o nosso ambiente
por temáticas

Conhece o Centro de Interpretação
,
da Serra de Santa Bárbara

Visita interpretativa ao Centro de
Interpretação da Serra de Santa Bárbara.

Ação teórico-prática de divulgação
da génese da ilha Terceira através de
conceitos de vulcanologia, adaptados ao
público-alvo. Atividade complementada
com visita interpretativa aos geossítios do
Planalto Central e Costa Noroeste.
2h30

Sessão de sensibilização (pontualmente
poderá ser no mini-auditório da Ecoteca)
que, através da utilização de recursos
audiovisuais, aborda a gestão dos resíduos
sólidos na ilha Terceira e Açores em geral.
Divulgação de boas práticas para a melhoria
deste sistema. Possibilidade de saída de
campo. Consoante a faixa etária a ação é
complementada com atividade lúdica.

Ação de divulgação e sensibilização
que recorrendo a recursos audiovisuais,
aborda o ciclo hidrológico insular. No
final haverá um complemento prático com
demonstração da capacidade de absorção
de água pelas turfeiras. Poderá existir
também uma visita a áreas protegidas
para observação e interpretação in loco.

outubro a junho

À descoberta dos briófitos na Serra

Visita interpretativa e de carácter prático,
a secções da Ribeira das Sete, para
observação e identificação das espécies
de briófitos existentes nas suas margens,
a sua importância ecológica e necessidade
de conservação.

60m

outubro a junho

1h30

março
, a junho

,
Os vulcões dos Açores

Sessão de divulgação que dá a conhecer
o património geológico açoriano em
geral. Exploração de conceitos, tais como:
vulcão; estrutura de um vulcão; produtos
vulcânicos; tipos de vulcões; a formação
de ilhas vulcânicas; a importância dos
vulcões e saber como proceder em caso
de erupção vulcânica. Dinamização do jogo
de tabuleiro “Os vulcões dos Açores” e/ou
o guia infantil - “Os vulcões dos Açores”.

outubro a junho

Agricultura e sustentabilidade

Ação que, através da utilização de recursos
audiovisuais, aborda a agricultura (base da
economia açoriana) com ênfase nas boas
práticas, análise de impactes positivos e
negativos a nível ambiental, económico
e social. Esta ação compreende também
um momento de debate. Poderá ser ainda
realizada visita de campo.

*3º e 4º anos

1º*

A Escola vai às Áreas Protegidas

Por veredas e atalhos do Parque
Natural da Terceira

Percursos
pedestres
interpretativos
nos trilhos do Parque Natural, a fim de
conhecer os seus valores naturais.

60m

Geopaisagens dos Açores
,

setembro a junho

Sessão de divulgação que dá a conhecer
o património geológico açoriano,
geopaisagens e geossítios e sensibiliza
para a necessidade da sua valorização
e conservação.
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2º ciclo

3º ciclo

secundário

profissional

observação

conservação da natureza
vestuário específico

exposição
calçado específico

Var

setembro a junho

Rota dos geossítios da
Terceira

setembro a junho

Dias comemorativos ambientais
nas áreas protegidas

Esta atividade engoba um conjunto de
ações a desenvolver nas efemérides
ambientais, ou por iniciativa do Parque
Natural com divulgação prévia, ou por
solicitação das escolas.
Entidades Parceiras - Centro de Ciência de Angra do
Heroísmo, ONGA - Os Montanheiros, entre outros.

Dia Mundial das Zonas Húmidas, Dia Mundial da Terra,
Dia Europeu dos Parques Naturais, Dia Mundial da Água

As ações educativas do Parque Escola estão sujeitas a marcação prévia e de acordo com a
disponibilidade do Serviço Educativo. As marcações devem ser feitas para os endereços eletrónicos
respetivos. Salientamos que os transportes são da responsabilidade das escolas e não dos
Parques Naturais.

jogos

Esta atividade de caráter prático engloba
3 tipos de ações de voluntariado:
recolha/limpeza de resíduos; remoção de
espécies de flora invasora e plantação de
espécies autóctones.

setembro a junho

Semana Europeia de Geoparques e todo o ano letivo

sessão informativa/de divulgação ou palestra

setembro a junho

Var

setembro a junho

visita guiada

Var

Semana Europeia de Geoparques e todo o ano letivo

60m

Como agendar
as ações do Parque Escola

1º*

Var

Var

outubro a junho

*3º e 4º anos

Visita interpretativa a um circuito de
geossítios da ilha Terceira (a definir conforme
disponibilidade temporal da turma).

Centro de Interpretação da Serra de Santa Bárbara

setembro / junho

90m

Ação 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.

Ajudando a conservar o que é Nosso

Centro de Interpretação da Serra de Santa Bárbara

Direcionado também a professores e auxiliares de educação

60m 3h

À descoberta de aves e pássaros

A ilha Terceira e os seus vulcões

Residuum

A água não vem do céu

setembro a junho

Centro de Interpretação da Serra de Santa Bárbara

setembro a junho

setembro a junho

2h

outubro a junho

60m

60m

Um peddy-paper é uma prova pedestre
de orientação para equipas. Esta atividade
lúdico/pedagógica tem como objetivo
a aquisição de conhecimentos sobre
esta área protegida. Poderá, mediante
solicitação, haver adaptação para outras
áreas do Parque Natural.

60m

Direcionado também a professores e auxiliares de educação

Ação de sensibilização ambiental sobre
as mais diversas temáticas ambientais:
biodiversidade; gestão de resíduos;
recursos hídricos; mar; conservação da
natureza; ordenamento do território
e energia. Utilização de recursos
audiovisuais e/ou jogos lúdicos conforme
o nível de escolaridade.

Peddy-paper nas vinhas dos
Biscoitos

A Escola vai ao Centro

As térmitas constituem atualmente uma
das pragas mais preocupantes para a
Região. Torna-se pois importante criar
sistemas de sensibilização da população
para o risco da praga e de informação
sobre a deteção, controlo e prevenção da
infestação por térmitas. Esta sessão visa
dotar os participantes de competências
que lhes permitam efetuar identificação das
várias espécies de térmitas que existem na
Região, bem como as formas de combate
e prevenção que existem. Conteúdos
disponibilizados: identificação das 4
espécies de térmitas existentes na região;
vestígios; meios de prevenção; meios de
combate; certificados; resíduos.

conto

pré-escolar

90m duração

1º ciclo

Geoparque Açores

