Oferta Educativa
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Corvo
Conhece a produção
, da energia elétrica
nos Açores
com a Lia e o Nicolau
,

O Parque vai à Escola

Exploração de recursos educativos sobre a
produção de energia elétrica nos Açores,
nomeadamente a produção através de
energias renováveis com, a Lia e o Nicolau.

Conhecer o Parque Natural
do Corvo

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

60m

*3º e 4º anos

Lia & Nicolau - Biodiversidade
divertida

Sessão que aborda a biodiversidade
dos Açores, de forma particular, a flora
e fauna protegidas e ecossistemas da
Região. A dinamização far-se-á através de
uma apresentação multimédia. As sessões
serão complementadas com saídas
de campo.

*3º e 4º anos

1º*

60m

setembro / junho

Semana Europeia de Geoparques

Sessão de divulgação e/ou atividade prática
sobre a insularidade e características
geológicas das ilhas dos Açores.
Com recurso a uma atividade lúdico-pedagógica, os alunos compreenderão
a importância dos geossítios classificados
na ilha do Corvo. A atividade é
complementada com a “Rota dos
Geossítios do Corvo”.

outubro a maio
Centro de Interpretação Ambiental e Cultural do Corvo

Atividade comemorativa do “Dia Mundial
da Reserva da Biosfera - 3 de novembro”
- Sessão de divulgação sobre a Reserva
da Biosfera da Ilha do Corvo, reconhecida
pela UNESCO em 2007.

O Morcego esquecido

Narração de um conto infantil sobre
o
Morcego-dos-Açores.
Divulgação
da espécie de morcego endémica do
arquipélago. Dinamização de uma
atividade lúdica: “Morcega-te”!
1º*

Centro de Interpretação Ambiental e Cultural do Corvo

Conhecer os geossítios do
Corvo

Corvo, uma Reserva da
Biosfera

A Escola vai às Áreas Protegidas

Visita à Zona Húmida do
Caldeirão

60m

novembro

60m

Centro de Interpretação Ambiental e Cultural do Corvo

novembro

À descoberta do CIACC

Endémica ou invasora?

Exploração dos conteúdos do CIACC através
da realização de peddy-paper e jogos.

Palestra sobre as espécies de flora
endémica dos Açores: Espécies nativas;
endémicas e invasoras. Abordagem
à importância da floresta laurissilva
natural dos Açores. Projetos/iniciativas
de conservação da flora natural açoriana.
Dinâmica “O que uma endémica diz a uma
invasora?”. Esta palestra é completada com
uma saída de campo (rubrica “A escola vai
às áreas protegidas”).

*3º e 4º anos

1º*

Saída de campo com o objetivo de
proporcionar um contato direto com a
Zona Húmida do Caldeirão - sítio RAMSAR,
tendo a possibilidade de observar in loco
as imponentes turfeiras que cobrem
a encosta sudoeste da caldeira e em
simultâneo sensibilizar para a importância
da preservação de tão importante habitat.
Direcionado também a Professores

90m

janeiro

60m

fevereiro

Centro de Interpretação Ambiental e Cultural do Corvo

Dia Mundial das Zonas Húmidas

60m

dezembro

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
Canada do Graciosa, s/n ; 9980-031 Vila do Corvo | Tlf: 292 596 051
E-mail: parque.natural.corvo@azores.gov.pt
E-mail: pncorvo.ecoteca@azores.gov.pt
E-mail: pncorvo.centroambiental@azores.gov.pt

visita guiada
2º ciclo

sessão informativa/de divulgação ou palestra
3º ciclo

secundário

profissional

jogos
observação

conservação da natureza
vestuário específico

exposição
calçado específico

60m

maio a junho

A Escola vai ao Centro

60m

Saída de campo que proporciona aos
participantes um contato direto com
o geossítio da Fajã Lávica da Vila do
Corvo, dando particular realce às suas
características geológicas e de génese
daquele geossítio e a importância do
Geoparque Açores.

60m

60m

outubro

*1º e 2º anos

1º*

Rota dos geossítios do
Corvo

fevereiro

Os vulcões dos Açores
,

Sessão de divulgação que dá a conhecer
o património geológico açoriano em
geral. Explorar 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
e/ou o guia infantil - Os vulcões dos Açores.

outubro / novembro

1º*

Os animais têm diferentes morfologias
e chamamentos. Com recurso a este
jogo interativo, os alunos identificam
a biodiversidade faunística do Parque
Natural do Corvo, relacionando a sua
importância ecológica com as áreas
ambientais que habitam.
Entidade Parceira - SPEA

janeiro a junho

60m 90m

*1º e 2º anos

Pictionary dos animais

conto

pré-escolar

90m duração

1º ciclo

Geoparque Açores

