Oferta Educativa

São Jorge
Ofícios Tradicionais de São Jorge

O Parque vai à Escola

Conhecer o Parque Natural
de São Jorge

Palestra sobre o Parque Natural de
São Jorge que inclui divulgação das
particularidades de cada área protegida,
nomeadamente sobre a fauna e flora
terrestre e marinha, geologia e estatuto de
conservação. Esta ação é completada com
uma saída de campo (rubrica “A escola vai
às áreas protegidas”).
45m

Exploração de excertos do documentário
“Caminhos
do
Tempo
–
Ofícios
Tradicionais da Ilha de São Jorge”, de
Brandão Lucas (uma mostra dos ofícios
tradicionais de São Jorge, como o fabrico
do queijo, a agricultura tradicional, a
indústria conserveira, o artesanato local,
a gastronomia, entre outros). Nesta
sessão será dado ênfase à relação entre
os recursos naturais e as profissões dos
nossos antepassados, fazendo uma
ligação entre o passado e o presente. Ação
complementada com a elaboração de uma
ilustração alusiva aos ofícios tradicionais
com tintas ecológicas.
60m

setembro a junho

setembro a junho

As Rochas dos Açores
,
I

Sessão informativa sobre geologia,
focando a formação de ilhas vulcânicas,
a importância dos vulcões e as rochas
existentes
no
arquipélago.
Sessão
complementada com a atividade prática
“Animais de pedra”.
45m

setembro a junho

Conto da história “A Aventura do Delfim”,
da autoria de Mafalda Moniz e ilustrações
de Vanessa Branco, que narra a aventura
de um golfinho curioso que decide
conhecer a diversidade na orla costeira
dos Açores. A história é contada com um
teatro de fantoches.
1º*

30m

setembro a junho

60m

setembro a junho

Geopaisagens dos Açores
,

Palestra que dá a conhecer o património
geológico açoriano, geopaisagens e
geossítios, e sensibiliza para a necessidade
da sua valorização e conservação. Esta
sessão é complementada com saídas
de campo (rubrica “A escola vai às áreas
protegidas”).

Percursos
pedestres
interpretativos
pelas áreas protegidas do Parque
Natural, abordando temáticas como
biodiversidade,
geodiversidade
e
património cultural.
Var

90m

setembro a junho

setembro a junho
Casa do Parque e Ecomuseu da Ilha de São Jorge

Rota dos geossítios de
São Jorge

O Gigante da Natureza

Percurso de autocarro e/ou a pé para
observação e interpretação dos geossítios
da ilha.

Dinamização de jogo de tabuleiro didático,
que aborda de forma divertida temas da
cultura e da história da ilha de São Jorge
e as áreas protegidas do Parque Natural.

A Aventura do Delfim

As Rochas dos Açores
,
II

À descoberta do Parque
Natural

Sessão de sensibilização que dá a conhecer
os diferentes tipos de rochas que existem
no arquipélago dos Açores, nomeadamente
na ilha de São Jorge, apresentando alguns
exemplares existentes na nossa litoteca.
Atividades práticas complementares de
acordo com o nível de ensino.

Var

maio a junho

60m

*1º e 2º anos

Sessão informativa sobre geologia,
focando a formação de ilhas vulcânicas,
a importância dos vulcões e as rochas
existentes
no
arquipélago.
Sessão
complementada com a atividade prática
“Castiçal de areia”.

Pedras à solta

Semana Europeia de Geoparques

setembro a junho
Casa do Parque e Ecomuseu da Ilha de São Jorge

Aprender com as Zonas Húmidas
de São Jorge

Parque Natural de São Jorge
à lupa

Percursos interpretativos pelas Zonas
Húmidas onde serão abordados temas
como a sua importância, ameaças e
conservação.

Visita guiada à Casa do Parque e Ecomuseu
da Ilha de São Jorge. Ação complementada
com atividade prática de acordo com a
faixa etária.

Var

2 a 5 de fevereiro

90m

Alegria e cor do Espírito Santo

Ação de divulgação sobre as festividades
religiosas, como a tradição do Espírito
Santo na Ilha de São Jorge, focando a
relação com a geologia da ilha. Nesta
ação serão abordados temas como a
distribuição dos bolos de véspera, uma
espécie de pão achatado decorado, e os
chavões, um carimbo em baixo relevo feito
em madeira de cedro, árvore endémica
dos Açores. Atividade complementada
com a decoração uma réplica de bolo
de véspera.

Dia Mundial das Zonas Húmidas

setembro a junho
Casa do Parque e Ecomuseu da Ilha de São Jorge

Os meios de transporte
e o ambiente

Sessão acerca da evolução da indústria
automóvel, as suas consequências para o
meio ambiente e as melhores soluções a
adotar. Ação complementada com uma
atividade prática de acordo com o nível
de ensino.
60m

60m

setembro a junho

setembro a junho

Casa do Parque e Ecomuseu da Ilha de São Jorge

Preservação ambiental Um dever de todos

90m

setembro a junho
Semana Europeia de Geoparques

Assim poupas mais energia

Palestra sobre as fontes de energia
renováveis e não renováveis, as
consequências para o meio ambiente
da ineficiência energética e divulgação
de boas práticas de diminuição de
consumo energético, nomeadamente
da eletricidade.

Ação de sensibilização acerca da
preservação ambiental, alertando para a
origem da degradação dos ecossistemas,
o seu impacto e as medidas de mitigação,
visando a sustentabilidade da vida na
Terra. Ação complementada com o cálculo
da pégada ecológica de cada aluno.
90m

setembro a junho
Semana Europeia do Desenvolvimento Sustentável

A Escola vai às Áreas Protegidas

Áreas protegidas de pesticidas

Saída de campo até à Fajã dos Cubres com
o objetivo de sensibilizar o público escolar
para a problemática do uso inconsciente de
fertilizantes e produtos fitofarmaceuticos.
Consequências nos recursos geológicos,
solos, recursos hídricos e saúde pública.
Entidade Parceira - Serviços de Desenvolvimento Agrário de
São Jorge

60m

setembro a junho

2h

A Escola vai ao Centro

22 de abril

Desvendando o Milhafre

Palestra que pretende sensibilizar e dar
a conhecer aos mais novos a única ave
de rapina diurna dos Açores, o Milhafre,
dando ênfase às suas características
morfológicas, hábitos alimentares, e aos
perigos a que estão sujeitos em termos
de conservação. Esta ação poderá ser
complementada com saída de campo.
90m

setembro a junho
Dia Internacional da Diversidade Biológica

Dia Mundial da Terra

Cavidades vulcânicas dos Açores
,

Exposição temporária que ilustra o
património
vulcanoespeleológico
do
arquipélago dos Açores, dando a conhecer
a
geodiversidade
e
biodiversidade
escondidas no seu mundo subterrâneo. De
forma a complementar a exposição para os
níveis de ensino pré-escolar, 1º e 2º ciclo
é exemplificada uma erupção vulcânica.
Para os níveis dos, 3º ciclo, secundário e
profissional é organizada uma visita
guiada a uma cavidade vulcânica de
fácil acesso.

São Jorge - Ilha Dragão

Percurso pedestre com início na Reserva
Florestal das Sete Fontes e término na Ponta
dos Rosais, onde serão abordados temas
como a biodiversidade e geodiversidade
próprias do local.
2h

24 de maio
Dia Europeu dos Parques Naturais

60m

setembro a dezembro
Casa do Parque e Ecomuseu da Ilha de São Jorge

Como agendar
as ações do Parque Escola

visita guiada
2º ciclo

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.
CONTATOS
Estrada Regional, s/n - Norte Grande | Tlf: 295 417 018 / 295 403 860
E-mail: parque.natural.sjorge@azores.gov.pt | E-mail: pnsjorge.ecoteca@azores.gov.pt
E-mail: pnsjorge.ecomuseu@azores.gov.pt | E-mail: pnsjorge.fajasantocristo@azores.gov.pt

sessão informativa/de divulgação ou palestra
3º ciclo

secundário

profissional

jogos
observação

conservação da natureza
vestuário específico

exposição
calçado específico

conto

pré-escolar

90m duração

1º ciclo

Geoparque Açores
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