Oferta Educativa

15/16

Flores
Conhece a produção
, de energia elétrica
nos Açores,
com a Lia e o Nicolau
,

O Parque vai à Escola

Ação de exploração do recurso educativo
“Lia e Nicolau - A Energia elétrica nos
Açores”, contemplando conteúdos sobre
as energias renováveis utilizadas nos
Açores para produção de eletricidade.
Atividade complementada com dinâmicas
práticas sobre energias renováveis e
eficiência energética.

Conhecer o Parque Natural
das Flores

Sessão informativa sobre o Parque Natural
das Flores, que inclui divulgação das
particularidades de cada área protegida,
nomeadamente sobre a fauna e flora
terrrestre e marinha, geologia e estatuto
de conservação. Esta sessão é completada
com uma saída de campo (rubrica “A escola
vai às áreas protegidas” - Pelos caminhos
da Biodiversidade - Trilho do Caimbros).

60m

A vida num outro mundo

Ação de sensibilização onde os alunos
são convidados a descobrir como os
organismos se adaptam para sobreviver
em diferentes ambientes e conhecer as
características de espécies extremófilas
de grandes profundidades, bem como
a geologia das zonas de rifte. Esta ação
decorre na sala “A vida num outro
mundo”, dedicada às fontes hidrotermais
de profundidade.
45m

setembro a junho

Ilha das Flores, uma Reserva
da Biosfera

*3º e 4º anos

Sessão de divulgação sobre a Reserva da
Biosfera da Ilha das Flores que aborda: o
porquê da classificação da ilha das Flores
como Reserva da Biosfera; a importância e
os benefícios que este galardão traz para
a ilha e para a população local. A ação é
complementada no 3º ciclo e secundário
com o visionamento do documentário Ilha das Flores, Reserva da Biosfera.

1º*

45m

setembro a junho

Geopaisagens dos Açores
,

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

45m

60m

setembro a junho

Descobre o CIAB

Exploração dos conteúdos do CIAB
através da realização de um peddy-paper
e jogos. No decorrer do peddy-paper os
participantes são convidados a fazer uma
viagem ao fundo do mar dos Açores. A
viagem inicia-se com a observação de
algumas aves marinhas, passando pelos
habitantes das zonas de marés e coluna de
água. Prossegue por um espaço dedicado
aos cetáceos, terminando a viagem nas
fontes hidrotermais de profundidade.
90m

setembro a junho
Centro de Interpretação Ambiental do Boqueirão

A Escola vai ao Centro

A vida debaixo de água

Sessão teórica e prática sobre o
comportamento, modo de vida e sistema
de navegação dos cetáceos que se
podem encontrar no mar dos Açores. A
componente prática consiste num jogo
lúdico de consolidação dos conteúdos.

45m

2 a 5 de fevereiro
Dia Mundial das Zonas Húmidas

Uma “viagem” guiada que começa com
a observação de algumas aves marinhas,
passando pelos habitantes das zonas
de marés e coluna de água. Prossegue
por um espaço dedicado aos cetáceos,
terminando a viagem nas fontes
hidrotermais de profundidade.
Esta
“viagem” é realizada através da exploração
dos recursos disponíveis no centro,
nomeadamente, painéis interpretativos
e vídeos.
60m

Plástico a viagem interminável

45m

Ação de apresentação das principais fontes
de poluição dos oceanos, com principal
destaque para os plásticos e microplásticos
existentes no mar. A componente prática da
ação consistirá na identificação de alguns
resíduos encontrados na orla costeira.

setembro a junho

setembro a junho
Centro de Interpretação Ambiental do Boqueirão

Centro de Interpretação Ambiental do Boqueirão

45m

setembro a junho

Como agendar
as ações do Parque Escola

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
Boqueirão - Santa Cruz das Flores | Tlf: 292 542 447
E-mail: parque.natural.flores@azores.gov.pt
E-mail: pnflores.ecoteca@azores.gov.pt
E-mail: pnflores.boqueirao@azores.gov.pt
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conto

pré-escolar

90m duração

1º ciclo

Geoparque Açores

À descoberta das plantas endémicas

Saída de campo que proporciona aos
participantes um contato direto com as
plantas endémicas da região.
1º*

*3º e 4º anos

Var

setembro a junho

Pelos caminhos da biodiversidade Trilho do Caimbros

Saída de campo na área protegida para a
Gestão de Habitats ou Espécies da Costa
Nordeste para a observação das diferentes
espécies de flora endémica existentes no
local e diversidade de aves.
Var

Mergulho nas profundezas
do oceano

Sessão teórica e prática onde é abordada
a importância das Zonas Húmidas (Sítios
Ramsar), as principais ameaças à sua
conservação e localização das mesmas, no
Arquipélago dos Açores.

24 de maio a 9 de junho
Semana Europeia de Geoparques

setembro a junho

A importância das Zonas
Húmidas

Saída de campo que proporciona aos
participantes um contato direto com
os geossítios das Flores, realçando as
características geológicas e de génese
de cada geossítio e a importância do
Geoparque Açores.
Var

Centro de Interpretação Ambiental do Boqueirão

Sessão de divulgação que dá a conhecer
o património geológico açoriano e
localização dos geossítios nos Açores.
Dinamização do jogo de tabuleiro “Os
vulcões dos Açores”

setembro a junho

Rota dos geossítios da Ilha
das Flores

setembro a junho

,
Os vulcões dos Açores

45m

A Escola vai às Áreas Protegidas

maio a junho
Dia Europeu dos Parques Naturais

