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Enquadramento

Bem-vindo à Agenda Parque Escola – Oferta Educativa dos Parques 
Naturais dos Açores!
Tendo por base o Plano Regional de Educação e Sensibilização 
Ambiental dos Açores (PRESAA), o Governo Regional dos Açores 
tem vindo, consecutivamente, a promover e a desenvolver diversas 
campanhas e programas com vista à participação e envolvimento 
de diferentes públicos-alvo. 
Dirigido exclusivamente à população escolar de todos os níveis 
de escolaridade, os Parques Naturais dos Açores disponibilizam 
nesta agenda um vasto leque de atividades de educação 
ambiental para o ano letivo 2015/2016. 
O Parque Escola está associado a um movimento de motivação 
e incentivo “Green Spirit Azores” criado no âmbito do PRESAA, 
para que todos os açorianos pertençam a uma geração com 
“Espírito Verde”, isto é, uma geração que conhece, sente 
e interpreta o ambiente em seu redor e que recorre a boas 
práticas ambientais no seu dia a dia. 
O Parque Escola está alicerçado no referencial curricular 
protagonizado para a Região Autónoma dos Açores 
(RAA) e planificado pelos Parques Naturais de Ilha, 
de acordo com os seguintes contextos: O Parque vai 
à Escola - ações nas escolas; A Escola vai ao Parque, composto 
por A Escola vai ao Centro - ações que decorrem nos centros 
ambientais - e A Escola vai às Áreas Protegidas - ações educativas 
nas áreas protegidas, nos Geossítios e nos locais sensíveis 
para a conservação da natureza. Através da dinamização 
destas ações e da consequente participação das escolas, 
pretende-se sensibilizar o público-alvo para a adoção de boas 
práticas ambientais e dar a conhecer o nosso património 
natural, com os objetivos de que todos possamos contribuir 
para a sua preservação, promoção e valorização. 
As atividades englobadas no programa Parque Escola 
foram desenhadas no sentido de serem um complemento 
aos planos curriculares dos estabelecimentos de ensino básico, 
secundário e profissional da RAA. 
A presente oferta educativa é implementada pela Direção 
Regional do Ambiente, da Secretaria Regional da Agricultura 
e Ambiente, através dos Serviços Educativos dos Parques 
Naturais de Ilha (PNI) e em parceria com a Sociedade de Gestão 
e Conservação da Natureza – AZORINA, S.A., empresa responsável 
pela implementação dos projetos de educação ambiental, 
postos em prática pela Rede Regional de Ecotecas dos Açores 
e Centros Ambientais da Região. 

A Agenda Parque Escola – Oferta Educativa dos Parques 
Naturais dos Açores é divulgada nas escolas, nos websites 
educarparaoambiente.azores.gov.pt e parquesnaturais.azores.gov.pt, 
nas newsletters dos Parques Naturais e páginas do Facebook, 
ISSUU e Pinterest.

Caro docente é com a sua motivação que levaremos este 
programa aos alunos da nossa Região.
Contamos com a sua participação!

A Escola vai às Áreas Protegidas

Educação Ambiental 
nos Parques Naturais

Os Parques Naturais de Ilha constituem uma unidade coerente 
e integrada, orientada por objetivos de gestão das áreas 
protegidas. O ordenamento do território, a educação ambiental 
e a promoção e valorização das áreas protegidas, em estreita 
parceria com todas as ações de conservação da natureza, 
funcionam como peças fundamentais para que se atinja o objetivo 
da sustentabilidade ambiental dos PNI. As temáticas do turismo 
de natureza sustentável, a relação Homem/Natureza, a importância 
das Reservas da Biosfera, dos Sítios Ramsar, das Áreas Importantes 
para as Aves e Biodiversidade (IBAs) e da Rede Natura 2000 
são também trabalhadas na oferta educativa dos Parques Naturais 
com a significância que têm para a Região.

Inteiramente relacionadas com as temáticas acima mencionadas, 
os Parques Naturais dinamizam e colaboram com campanhas 
específicas, tais como SOS Cagarro – 15 outubro a 15 novembro; 
Semana dos Resíduos – 21 a 29 novembro; e Açores Entre-Mares 
– 20 de maio a 8 de junho e com Dias Comemorativos Ambientais, 
para os quais as escolas podem solicitar ações concretas 
que serão dinamizadas de acordo com a disponibilidade possível.

A estratégia traçada pela Direção Regional do Ambiente da Secretaria 
Regional da Agricultura e Ambiente, reflete o persistente esforço 
para envolver e conquistar o apoio consciente e motivado de todos 
os setores da sociedade, sem o qual será impossível assegurar o seu 
sucesso e atingir os objetivos que nos propomos cumprir.

A Rede Regional de Ecotecas é composta por nove Ecotecas, 
uma em cada ilha. Cada Ecoteca disponibiliza serviços gratuitos 
de informação, sensibilização e educação em temáticas ambientais, 
através de programas e campanhas dirigidas a toda a população, 
com especial ênfase na comunidade escolar. As Ecotecas apoiam, 
localmente, os programas internacionais Eco-Escolas e Jovens 
Repórteres para o Ambiente, programas educativos dirigidos 
especificamente ao público escolar. Nos contextos, O Parque vai 
à Escola e A Escola vai ao Parque, inclui-se a oferta educativa 
do Geoparque Açores, bem como quaisquer solicitações feitas 
pelas escolas, desde que enquadradas nos objetivos de educação 
ambiental da Direção Regional do Ambiente. A Rede de Centros 
Ambientais possui igualmente centros em todas as ilhas e oferece 
visitas e atividades gratuitas ao público escolar, relacionadas 
com as suas áreas temáticas específicas.

O Parque vai à Escola

A Escola vai ao Parque

A Escola vai ao Centro
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Esta oferta educativa foi estruturada para que a possa consultar 
de forma prática e sempre que o desejar!
As ofertas educativas apresentam-se por Parque Natural de Ilha, 
e dentro deste, por tipologia de atividade. Os ícones utilizados 
permitem obter informações quanto à tipologia de atividade, 
público-alvo, duração aproximada da ação, entidades promotoras 
e ou parceiras e por vezes observações relativamente ao tipo 
de vestuário e ou acessórios necessários. Este plano não é 
definitivo, podendo sofrer alterações.

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 o endereço eletrónico 
das Ecotecas e/ou Centros Ambientais correspondentes (Consultar 
última página deste documento). Salientamos que os transportes 
são da responsabilidade das escolas e não dos Parques Naturais.

Como consultar a oferta 
educativa do Parque Escola

Como agendar 
as ações do Parque Escola

Eco-Escolas

Eco-Escolas é um programa internacional 
que se destina a todos os graus de ensino 
(do pré-escolar ao ensino superior), 
coordenado em Portugal desde 1996 
pela Associação Bandeira Azul da Europa 
(ABAE) e promovido nos Açores desde 1999 
pela Direção Regional do Ambiente.
A sua metodologia, inspirada nos princípios 
e metodologia da Agenda 21 local, 
visa garantir a participação dos estudantes 
na tomada de decisões, envolvendo-os 
assim na construção de uma escola 
e de uma comunidade mais sustentáveis.
O Eco-Escolas pode ser considerado 
um programa “guarda-chuva” no qual 
se articulam e divulgam outros projetos 
escolares, dando assim relevo ao trabalho 
de educação para a sustentabilidade 
já desenvolvido pelas escolas.
O programa desenvolve ainda 
um diversificado conjunto de projetos, 
desafios e concursos aos quais as escolas 
inscritas poderão aderir. Em 2015/16 
o tema do ano será “Alimentação 
saudável e sustentável”, não deixando 
de se abordar os temas obrigatórios: água, 
resíduos e energia; e os restantes temas 
que as escolas tenham interesse 
(biodiversidade, mobilidade, agricultura 
biológica, espaços exteriores, ruído, entre 
muitos outros).

Programa

visita guiada
sessão informativa/ 
de divulgação ou palestra
jogos

conservação da natureza
exposição

conto

pré-escolar
1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo
secundário

profissional

observação
vestuário específico

calçado específico

duração90m

Geoparque Açores

Nacional: ecoescolas@abae.pt
Regional: educarparaoambiente@azores.gov.pt

http://www.abae.pt
http://educarparaoambiente.azores.gov.pt

setembro a junho

Jovens Repórteres 
para o Ambiente

Jovens Repórteres para o Ambiente 
(JRA) é um programa internacional 
que pretende contribuir para o treino 
do exercício de uma cidadania 
ativa e participativa enfatizando 
a vertente do jornalismo ambiental.
Podem participar grupos escolares 
(dos 13 aos 21 anos) ou jovens “free-lancers “
(dos 15 aos 21 anos). A inscrição é gratuita.
Os Jovens Repórteres para o Ambiente 
reforçam os seus conhecimentos 
no domínio do ambiente, das línguas 
estrangeiras e das novas tecnologias 
e técnicas de comunicação.
As escolas que se inscrevem poderão 
trabalhar apenas a nível nacional 
publicando no portal JRA, ou também 
a nível internacional, traduzindo 
as reportagens para inglês (artigos, 
legendas das fotografias ou legendagem 
dos vídeos). 
Este programa promove a possibilidade 
de os jovens participarem nos seminários 
nacionais, em missões (como a Missão 
Rock in Rio, Missão Jardim Zoológico 
e novas missões todos os anos) e concursos 
nacionais e internacionais. 

Programa

Nacional: jra@abae.pt
Regional: educarparaoambiente@azores.gov.pt

http://jra.abae.pt
http://educarparaoambiente.azores.gov.pt

Geoparque Açores

Devido à sua natureza vulcânica, os Açores 
apresentam um património geológico 
notável, com características tão particulares 
que levaram à criação do Geoparque 
Açores – um território reconhecido 
internacionalmente, assente em 121 
geossítios dispersos por todo o arquipélago 
que traduzem a sua história geológica 
e eruptiva, e ao qual está associada uma 
estratégia de desenvolvimento sustentável. 
A oferta escolar do Geoparque Açores 
incluída no Programa Parque Escola leva 
este património extraordinário até aos mais 
novos de uma forma educativa e divertida. 
Este ano surgem novamente as atividades 
’’Vulcões dos Açores’’, ‘’Geopaisagens 
dos Açores’’  e ‘’Rotas de Geossítios’’ 
com dinamizações renovadas. 
O concurso escolar “A água que nos une”, 
promovido pelo Geoparque e pelas Reservas 
da Biosfera dos Açores com a chancela 
da UNESCO, terá a sua IV edição no ano 
letivo 2015/16.
Os Parques Naturais de Ilha são os parceiros 
do Geoparque Açores na área de educação 
e sensibilização ambiental, promovendo 
a realização de ações conjuntas no âmbito
da promoção da geodiversidade 
e valorização do património geológico 
da Região. Esta oferta é apresentada 
pelas Ecotecas e Centros Ambientais 
das 9 ilhas. (As atividades do Geoparque 
Açores têm o símbolo GA).

Programa Educativo

info@azoresgeopark.com

http://www.azoresgeopark.com/

setembro a junho

setembro a junho
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Centros Ambientais

Centro de Interpretação Ambiental 
Dalberto Pombo (CIADP) 

_Delegação do Geoparque Açores

Contém o espólio do Naturalista Dalberto Pombo 
e pretende promover o conhecimento do 
património natural da ilha. Durante a visita 
é possível estabelecer contacto direto com 
borboletas e insetos dos Açores e do mundo, bem 
como com aves migratórias, e ainda conhecer o 
mais valioso património geológico da ilha de 
Santa Maria: os fósseis marinhos.

Santa Maria

03

Centro de Monitorização e Investigação 
das Furnas (CMIF) 

_Delegação do Geoparque Açores

Integra num único projeto e de forma transversal, 
as ações do Plano de Ordenamento da Bacia 
Hidrográfica das Furnas. Paralelamente é composto 
por plataformas multimédia e mecanismos 
interativos, que permitem aos visitantes conhecer 
o ecossistema, a flora e a fauna da localidade.

São Miguel

Casa do Parque da Lagoa das Sete Cidades 

 

Inserida no projeto de requalificação das margens 
da Lagoa das Sete Cidades, a Casa do Parque é um 
espaço de conhecimento e promoção turística, 
assim como de interpretação do local, onde é 
possível recolher várias informações sobre as 23 
áreas protegidas que compõem o Parque Natural 
de São Miguel.

São Miguel

Centro de Interpretação da Serra de Santa 
Bárbara (CISSB) 

 

Neste centro os visitantes terão a oportunidade de 
conhecer a riqueza do património natural da ilha 
Terceira: compreender o processo de formação e 
evolução geomorfológica da ilha; e a influência da 
interação do Homem no meio ambiente.  

Terceira

Centro de Visitantes da Furna do Enxofre 
[CVFE]

_Delegação do Geoparque Açores

Este centro é o núcleo da Reserva da Biosfera, 
sendo um edifício que salvaguarda a qualidade 
ambiental, o respeito pelos valores da 
geodiversidade e da biodiversidade e o equilíbrio 
entre o paisagístico e o estético. É ainda composto 
por diversos painéis que permitem aos visitantes 
compreender os processos vulcânicos que deram 
origem à ilha da Graciosa.

Graciosa

Casa do Parque e Ecomuseu da Ilha de 
São Jorge 

_Delegação do Geoparque Açores

Divulga as tradições, vivências e memórias 
da população da ilha. Ao visitar a Casa do 
Parque e Ecomuseu da Ilha de São Jorge, 
pode-se conhecer diversa informação no que 
diz respeito às áreas protegidas do Parque 
Natural. Os visitantes têm ainda acesso 
a uma área multimédia que disponibiliza 
informação sobre as zonas RAMSAR.  

São Jorge

Centro de Interpretação da Fajã da 
Caldeira de Santo Cristo 

 

O Centro de Interpretação da Fajã da Caldeira de 
Santo Cristo está instalado numa casa destruída pelo 
abalo sísmico de 1980, entretanto reconstruída. Este 
centro tem disponível uma exposição permanente 
que permite a interpretação dos aspetos naturais e 
culturais da respetiva fajã e está aberto ao público em 
geral na época alta, ou na época baixa, nomeadamente 
para o público escolar, mediante marcação prévia.

São Jorge

Casa da Montanha 
 

A Casa da Montanha é um ponto de paragem 
obrigatória na Montanha do Pico, sendo a sua 
principal função o registo e controlo das subidas 
à Montanha. Este edifício dispõe de diversos 
painéis e filmes informativos no que diz respeito 
à geologia, história, clima e enquadramento legal 
da Reserva Natural da Montanha do Pico.

Pico

Centro de Visitantes da Gruta das Torres 
(CVGT) 

 

A Gruta das Torres é o maior tubo lávico de 
Portugal. Os visitantes têm a oportunidade de 
participar numa experiência única, configurada 
numa expedição, onde podem observar vários 
tipos de lava e diferentes formações geológicas.

Pico

Centro de Interpretação da Paisagem da 
Cultura da Vinha do Pico 

_Delegação do Geoparque Açores

Este centro está situado no Lajido de Santa Luzia 
e quem o visita tem a oportunidade de entender 
de que forma este edifício está intimamente 
associado à cultura da vinha e da figueira, de 
percorrer os lajidos, campos de lava trilhados no 
passado, e onde posteriormente se instalaram 
várias espécies de flora endémica.

Pico

Casa dos Dabney  
  

 

Durante o séc. XIX, os Dabney foram os principais 
empresários dos Açores. Em 1854, Charles William 
Dabney adquiriu um complexo situado no Monte 
da Guia. Atualmente, na antiga adega está acessível 
ao público uma exposição que espelha o percurso 
de três gerações desta família, reconhecida como 
herança cultural, histórica e científica.

Faial

Aquário do Porto Pim / Estação de Peixes 
Vivos 

 

Este edifício tem como principal objetivo promover 
e dar a conhecer a biodiversidade do mar dos Açores, 
onde a educação e a sensibilização ambientais e a 
recuperação de animais marinhos sensíveis, são os 
pontos fulcrais.

Faial

Jardim Botânico do Faial 
 

 

Este jardim tem como missão a conservação e o 
estudo da flora natural dos Açores, bem como 
a divulgação científica e educação ambiental. 
Quem o visita pode encontrar as plantas mais 
raras dos Açores, culturas agrícolas históricas, um 
orquidário e ainda uma vasta coleção de plantas 
medicinais e aromáticas, bem como as principais 
plantas invasoras existentes no arquipélago.

Faial

Centro de Interpretação do Vulcão dos 
Capelinhos (CIVC) 

_Delegação do Geoparque Açores

Este centro de caráter informativo, didático e 
científico, é composto por diversas exposições 
cujos temas fulcrais são: a erupção do Vulcão 
dos Capelinhos; a formação do arquipélago dos 
Açores; os principais tipos de atividade vulcânica 
do mundo e a história dos faróis açorianos. 

Faial

Centro de Interpretação Ambiental do 
Boqueirão (CIAB) 

_Delegação do Geoparque Açores

Este centro foi criado nos tanques onde se 
armazenava o óleo da baleia que era derretido na 
fábrica da baleia do Boqueirão. O CIAB dedica-se 
à promoção e ao conhecimento dos locais com 
maior importância ambiental da ilha das Flores, 
dando ênfase aos ambientes marinhos. 

Flores

Centro de Interpretação Ambiental e 
Cultural do Corvo (CIACC) 

_Delegação do Geoparque Açores

Este centro é constituído por duas valências, uma 
de sensibilização ambiental, e outra de cariz cultural. 
Quem visita o CIACC tem a oportunidade de observar 
as exposições presentes, assistir a um “briefing”  
e visualizar um pequeno filme sobre a Reserva 
da Biosfera. É ainda facultada toda a informação 
disponível quanto ao Centro de Recuperação de 
Aves Selvagens e Parque Natural do Corvo.

Corvo



visita guiada

2º ciclo 3º ciclo secundário profissional observação vestuário específico calçado específico duração Geoparque Açores

sessão informativa/de divulgação ou palestra 1º ciclojogos conservação da natureza exposição conto pré-escolar

90m

Oferta EducativaOferta Educativa15/1615/16
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Santa Maria
O Parque vai à Escola

Conhecer o Parque Natural 
de Santa Maria

Sessão informativa sobre o Parque Natural 
de Santa Maria, que inclui divulgação das 
particularidades de cada área protegida, 
nomeadamente sobre a fauna e flora 
terrestre e marinha, geologia e estatuto de 
conservação. Dinamização do “Pictionary 
do Parque”. Ação complementada a partir 
do 2º ciclo com uma saída de campo 
(rubrica “A escola vai às áreas protegidas”).

90m

O Morcego-dos-Açores vai 
à tua escola

Sessão de divulgação sobre a espécie 
Nyctalus azoreum, o único mamífero 
endémico do arquipélago dos Açores, 
focando a importância da sua preservação 
para equilíbrio dos ecossistemas. Ação 
prática de demonstração de um abrigo 
artificial para morcegos.
Direcionado também a professores e auxiliares de educação

60m

Nicolau: Um morcego simpático
Dinamização de uma história infantil sobre 
o Morcego-dos-Açores, espécie endémica 
do Arquipélago, narrada através de um 
teatro de fantoches.

60m

Os vulcões dos Açores
Sessão informativa sobre o património 
geológico açoriano e a localização 
dos geossítios nos Açores, focando 
essencialmente a riqueza geológica de 
Santa Maria. Dinamização do jogo de 
tabuleiro “Os Vulcões dos Açores”. Ação 
complementada no 2º ciclo com uma saída 
de campo e/ou “Do Basalto aos Fósseis!” 
(rubrica: “A escola vai às áreas protegidas”).

90m

,

Geopaisagens dos Açores
Sessão informativa sobre o património 
geológico açoriano, geopaisagens e 
geossítios, sensibilizando para a necessidade 
da sua valorização e conservação. Ação 
complementada com uma saída de campo 
e/ou “Do Basalto aos Fósseis!” (rubrica: “A 
escola vai às áreas protegidas”). 

,

90m

As rochas dos Açores
Sessão de divulgação dos tipos de rochas 
existentes nos Açores, a sua formação e 
utilização. Dinamização de trabalho de 
grupo de identificação e caracterização dos 
tipos de rochas com recurso a uma litoteca.

,

90m

Os fósseis contam a história 
da ilha

Palestra sobre o património paleontológico 
de Santa Maria, focando a riqueza das 
jazidas fósseis e sensibilizando para a 
importância destes na reconstituição 
histórica da Terra. A ação é complementada 
com o visionamento de documentários 
no auditório do Centro de Interpretação 
Ambiental Dalberto Pombo.

60m

Lia e Nicolau - “Uma Tarde de 
Inverno sem Eletricidade”

Exploração da brochura “Lia e Nicolau – A 
Energia Elétrica dos Açores”, através de 
uma abordagem às energias renováveis 
nos Açores. Dinamização de trabalho de 
turma “Na minha casa poupa-se energia!”.

*3º e 4º anos 1º* 90m

Gestão de resíduos nos Açores
Palestra sobre as diferentes tipologias 
de resíduos, alertando para as soluções 
existentes em termos de gestão nos Açores, 
e em concreto na ilha de Santa Maria. A 
ação poderá ser complementada com 
visitas de estudo.
Direcionado também a professores e auxiliares de educação

,

60m

Ordenamento do território nos Açores: 
O caso da ilha de Santa Maria

Palestra sobre os instrumentos de 
gestão territorial (IGT) em geral e a sua 
especificidade na ilha de Santa Maria.

,

60m

Ambiente para professores

A Escola vai ao Centro

Pombois à descoberta
Conto e dinamização da história “Pombois 
à descoberta” da autoria de Sandra Bairos, 
com pintura das ilustrações do livro.

Centro de Interpretação Ambiental Dalberto Pombo

60m

,

Ações de sensibilização e educação 
ambiental para docentes que têm 
como principal objetivo transmitir 
conhecimentos, com enfâse na vertente 
pedagógica, que facilitem a dinamização 
de conteúdos ambientais em contexto 
escolar, com diferentes temáticas:
- Parque Natural de Santa Maria 
[classificação das áreas protegidas; 
geologia; flora e fauna de cada área 
protegida; sugestões de exploração de 
conteúdos; apresentação de materiais 
e portais que poderão ser úteis na 
exploração do tema].
- Resíduos [circuitos e operadores 
licenciados de resíduos existentes em 
Santa Maria e auxílio para a criação de 
planos de prevenção e gestão de resíduos 
em escolas].
- Geoparque Açores [conceitos; 
objetivos principais; geossítios; recursos 
pedagógicos].
- Orla costeira - Intertidal [conceitos 
associados à zona costeira; fauna e flora 
marinha do intertidal].
Nota: Para a realização destas sessões é necessário um 
limite mínimo de 10 inscritos. Quando se alcançar o número 
mínimo de interessados, o Parque Natural de Santa Maria 
organizará as sessões de acordo com a disponibilidade dos 
docentes e do Parque Natural.
Direcionado também a professores e auxiliares de educação

90m**cada sessão

setembro a junho

setembro a junho

janeiro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

janeiro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

fevereiro ou março

setembro a junho

,
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O que é o jantar?
Visita e observação das espécies existentes 
no CIAPD com abordagem dos diferentes 
regimes alimentares e métodos de 
alimentação, relacionando-os com o seu 
habitat. Ação que utiliza jogos lúdicos.

Centro de Interpretação Ambiental Dalberto Pombo

60m

Fazem ninhos mas o que 
põem?

Visita à exposição permanente do CIADP 
com identificação das espécies que visitam 
ou residem em Santa Maria. Abordagem 
aos diferentes tipos de ninhos de aves 
terrestres, marinhas e de tartarugas 
marinhas, assim como das suas rotas 
migratórias e posturas. Complementada 
com oficina de pintura e escultura de ovos 
de aves e de tartarugas.

60m

Centro de Interpretação Ambiental Dalberto Pombo

Taxonomia do Centro
Observação da exposição permanente 
do CIADP acompanhada de um jogo de 
correspondência com questões alusivas às 
classes de animais e suas características.

Centro de Interpretação Ambiental Dalberto Pombo

60m

Tesouros de Santa Maria
Peddy-paper adaptado ao nível de ensino 
para exploração da Ala Lavas – Geologia 
e Paleontologia.

Centro de Interpretação Ambiental Dalberto Pombo

60m

Exposição: “Um Safari Geológico 
em Santa Maria”

Centro de Interpretação Ambiental Dalberto Pombo

Da força do mar à riqueza 
das rochas

Brigada de voluntários - Recolher 
para semear

Saída de campo para efetuar recolha 
de sementes de flora endémica para 
reprodução em viveiro e posterior 
introdução em áreas protegidas onde 
despareceram ou dimunuiram as suas 
populações, devido a intervenções 
humanas. As datas da recolha serão 
definidas tendo em conta a sua época 
de recolha.

Com base no livro “Um Safari Geológico 
em Santa Maria”, da autoria de Paula 
Botelho (texto) e Paula Rocha (ilustrações), 
os alunos poderão interpretar os geossítios 
e compreender diversas formações 
geológicas através dos desenhos em 
exposição. Ação complementada com a 
atividade “Conta tu a história!” em que 
após a visualização das ilustrações, os 
alunos recriam a história geológica da ilha.

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

abril a junho

,

A Escola vai às Áreas Protegidas

Rota dos geossítios de Santa Maria
Saída de campo que proporciona um 
contato direto com as características 
geológicas de cada geossítio e a 
importância do Geoparque Açores. A rota 
é realizada de autocarro e complementada 
com pequenos percursos a pé.

4h

Do basalto aos fósseis

4h

Saída de campo, com percurso a pé, por dois 
dos geossítios de Santa Maria, permitindo 
identificar as rochas vulcânicas e as rochas 
sedimentares predominantes na Pedreira 
do Campo. Visita à Gruta do Figueiral, uma 
estrutura imponente no património natural 
e cultural de Santa Maria.

setembro a junho

setembro a junho

setembro a marco,

,

abril a junho

90m

4h

06

3h

O Lorax: Em busca da Trúfula Perdida
Visualização de filme com conteúdos 
ambientais.  Aborda a temática da extinção 
da biodiversidade, nomeadamente das 
árvores e enfatiza a sua importância. A 
ação pretende promover o debate de 
ideias sobre o tema do filme e a realidade 
local do parque natural.

Centro de Interpretação Ambiental Dalberto Pombo

setembro a junho

90m

Saída de campo para contato direto com a 
Área Protegida para a Gestão de Habitats 
ou Espécies da Ponta do Castelo. Esta saída 
permite a observação de fósseis marinhos, 
rochas vulcânicas e flora e fauna terrestre e 
marinha. Esta saída de campo necessita de 
transporte e o percurso (descida e subida 
da Ponta do Castelo) é realizado a pé.
Direcionado também a professores e auxiliares de educação



São Miguel
O Parque vai à Escola

Conhecer o Parque Natural 
de São Miguel

Sessão de divulgação do Parque Natural 
de São Miguel: áreas protegidas; objetivos 
de gestão; trilhos e estruturas associadas.

60m

Biodiversidade açoriana - Conheces?
Sessão de divulgação da biodiversidade 
dos Açores. Abordagem à flora e fauna 
protegidas e ecossistemas da Região.  
Dinamização de atividades práticas 
sobre a natureza dos Açores (opcional 
para 1º e 2º ciclos). Esta ação poderá ser 
complementada com saídas de campo.

,

60m*3º e 4º anos 1º*

Avifauna ao binóculo
Sessão de divulgação da diversidade 
de avifauna dos Açores, destacando as 
espécies nativas da Região. Abordagem 
à relação entre as características 
morfológicas das espécies e o seu habitat.  
Demonstração do kit de anilhagem. 
Dinâmica prática aluvisa à relação entre 
espécies e habitat. A sessão poderá ser 
complementada com saída de campo para 
observação de aves.

90m60m

De olhos na avifauna dos Açores
Sessão de divulgação da diversidade 
de avifauna dos Açores, destacando as 
espécies nativas da Região. Abordagem 
à relação entre as características 
morfológicas das espécies e o seu habitat. 
Demonstração do kit de anilhagem. A 
sessão poderá ser complementada com 
saída de campo para observação de aves.

60m

,

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. A 
ação poderá ser complementada com 
a afixação de um morcegário de cariz 
pedagógico no espaço exterior da escola.

*1º e 2º anos 60m1º* 90m

O Morcego-dos-Açores 
na tua escola

Sessão de divulgação da espécie de 
morcego endémica do arquipélago e 
importância da sua preservação para o 
equilíbrio dos ecossistemas. Dinamização 
de uma atividade lúdica. A ação poderá 
ser complementada com a afixação de 
um morcegário de cariz pedagógico no 
espaço exterior da escola.

,

*3º e 4º anos 1º* 60m 90m

Nyctalus azoreum - Conhecer 
para proteger

Palestra sobre as espécies de morcegos 
existentes nos Açores. Divulgação da 
espécie de morcego endémica da Região 
e importância da sua preservação para o 
equilíbrio dos ecossistemas. A palestra 
poderá ser complementada com a afixação 
de um morcegário de cariz pedagógico no 
espaço exterior da escola.

60m

Biodiversidade marinha dos Açores
Palestra de divulgação e sensibilização 
sobre a biodiversidade, habitat e 
áreas marinhas protegidas dos 
Açores. Divulgação de campanhas de 
sensibilização.

60m

Cuidar do ar para melhor respirar
Palestra sobre os conceitos de: qualidade 
do ar; principais poluentes; monitorização 
da qualidade do ar e estações existentes 
nos Açores. Análise de parâmetros reais de 
qualidade do ar em São Miguel. Exploração 
on-line do portal de monitorização 
ambiental dos Açores. A palestra poderá 
ser complementada com uma visita às 
Estações de Monitorização de Qualidade 
do Ar de Ponta Delgada e Ribeira Grande.

60m

Lia e Nicolau - “Uma Tarde de 
Inverno sem Eletricidade”

Exploração de uma banda desenhada 
sobre a produção de energia elétrica e 
energias renováveis nos Açores. Dinâmicas 
sobre energias renováveis. A atividade 
poderá ser complementada com uma 
visita a uma central de energia renovável 
em São Miguel.

*3º e 4º anos 1º* 60m

Lia e Nicolau “A energia elétrica 
nos Açores”

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. Dinâmicas sobre 
energias renováveis e eficiência energética. 
A sessão poderá ser complementada 
com uma visita a uma central de energia 
renovável em São Miguel.

90m60m

Turismo sustentável em áreas 
protegidas - “Terras do Priolo”

Sessão de divulgação do projeto Carta 
Europeia de Turismo Sustentável - Terras 
do Priolo (implementada nos concelhos 
do Nordeste e Povoação). Dinâmica 
participativa de grupos. A ação poderá 
ser complementada com uma visita  
ao território para interpretação do 
património natural e cultural.

60m

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

,

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho
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Gestão de resíduos nos Açores
Sessão de informação sobre gestão de 
resíduos: conceitos base; princípios de 
gestão de resíduos; operadores licenciados 
em São Miguel e programas/campanhas 
de sensibilização nos Açores.

,

60m

Boas práticas agrícolas ambientais
Sessão de informação e sensibilização 
sobre práticas de maneio agrícola no 
sentido de minimizar a poluição do solo 
e dos recursos hídricos à superfície e 
em profundidade.

60m

Os vulcões dos Açores I
Sessão de divulgação que dá a conhecer o 
património geológico açoriano. Atividade 
lúdica “O meu vulcão favorito”.

,

60m

Os vulcões dos Açores II
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”.

60m 90m

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.

,

60m

As rochas dos Açores
Sessão sobre as rochas dos Açores, a sua 
importância, o seu uso e aplicação na 
Região. Interpretação de amostras das 
rochas dos Açores.

,

60m

A Escola vai ao Centro

Visita ao CMIF
Visita guiada à sala de exposições. Sessão 
informativa sobre o processo de eutrofização 
e exposição das principais medidas 
preventivas no combate à eutrofização 
implementadas no âmbito do POBHLF. 
Referência à importância do geossítio das 
Furnas. Visualização de um documentário 
do projeto, onde se mostra as principais 
ações e o envolvimento da população local.

Centro de Monitorização e Investigação das Furnas

60m

Quem come quem?
A atividade tem por base o jogo tradicional 
da apanhada e visa explicar as relações 
tróficas entre as várias espécies que 
vivem na lagoa das Furnas. Pretende-se 
reconhecer a importância do equilíbrio 
ecológico dos sistemas lagunares.

Centro de Monitorização e Investigação das Furnas

90m

A floresta à tua volta. Nativa ou 
Exótica?

A floresta nativa dos Açores abriga uma 
grande quantidade de espécies de flora 
endémica. Através de um jogo lúdico os 
alunos têm a oportunidade de identificar no 
terreno espécies que compõem a floresta 
laurissilva e compreender as consequências 
ecológicas da presença de espécies com 
carácter invasor.

Centro de Monitorização e Investigação das Furnas

90m

Ouvir histórias na natureza
Narração de um conto com vertente 
ambiental nas margens da lagoa das Furnas. 
Transmissão de mensagens e dinâmicas 
importantes para a promoção da cidadania 
ambiental. Relação entre o conteúdo da 
história e o ambiente do qual os alunos são 
parte integrante.

Centro de Monitorização e Investigação das Furnas

60m

Chave dicotómica da floresta 
da lagoa das Furnas

Dinâmica de utilização de uma chave 
dicotómica para identificação de espécies 
existentes nas áreas envolventes do Centro 
de Monitorização e Investigação das Furnas 
através da observação direta.

60m

Centro de Monitorização e Investigação das Furnas

À descoberta do Vale Encantado 
da Lagoa das Furnas

Trilhos pedestres interpretativos a locais de 
implementação do projeto de recuperação 
e conservação do Vale das Furnas [Plano 
de Ordenamento da Bacia Hidrográfica 
da Lagoa das Furnas]. No decorrer dos 
percursos são abordados conteúdos sobre a 
bio e geodiversidade da área de paisagem 
protegida das Furnas, reflorestação e técnicas 
de restauração ecológica.

setembro a junho (depende das condições climatéricas)

Centro de Monitorização e Investigação das Furnas

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

Microscopia da Lagoa das Furnas
Sessão informativa sobre o processo de 
eutrofização seguida de atividade prática 
de recolha de amostras de água da lagoa 
das Furnas. Observação e identificação 
de algumas cianobactérias, relacionando 
a sua presença com o estado ecológico 
da lagoa.

Centro de Monitorização e Investigação das Furnas

90m

setembro a junho

Vem plantar uma árvore
Ação de plantação no âmbito da 
requalificação da bacia hidrográfica da 
lagoa das Furnas e do Plano Regional 
“Mais Endémicas - Plantar o futuro”.

Centro de Monitorização e Investigação das Furnas

3h

outubro a abril
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Var

,

*3º e 4º anos 1º*



São Miguel
Descobre o antigo pomar das 
Caldeiras das Furnas

Visita guiada ao longo do pomar, com o 
intuito de dar a conhecer as espécies de 
flora que lá se encontram (endémicas e 
nativas, plantas utilizadas em artesanato, 
plantas industriais dos Açores, jardim de 
ervas-aromáticas, horta biológica, hortas 
em Mandala, coleção de árvores de fruta 
regionais e tradicionais, fruteiras exóticas 
e coleção de vimes), assim como os 
trabalhos que lá se realizam. Dinamização 
de uma oficina lúdica: floreiras e vasos 
ecológicos; ambientador de plantas 
aromáticas; herbário; velas e sabonetes 
artesanais com aromáticas; flora açoriana 
- Chave dicotómica.

Centro de Monitorização e Investigação das Furnas

3h

Visita à Casa do Parque da Lagoa 
das Sete Cidades

Visita guiada à Casa do Parque da Lagoa 
das Sete Cidades. Apresentação da 1º fase 
do projeto de requalificação das margens 
da Lagoa das Sete Cidades.

Casa do Parque da Lagoa das Sete Cidades

60m

Máximo 20 alunos

Ouvir histórias na natureza
Narração de um conto com vertente 
ambiental nas margens da lagoa. 
Transmissão de mensagens e dinâmicas 
importantes para a promoção da cidadania 
ambiental. Relação entre o conteúdo da 
história e o ambiente do qual os alunos são 
parte integrante.

Casa do Parque da Lagoa das Sete Cidades

60m

A caminho do túnel das 
Sete Cidades

Visita à Casa do Parque da Lagoa das 
Sete Cidades e/ou realização de percurso 
pedestre interpretativo até ao Túnel 
das Sete Cidades, ao longo do qual são 
abordados conteúdos relacionados com a 
bio e geodiversidade da área de paisagem 
protegida das Sete Cidades e com as 
ações de intervenção realizadas no âmbito 
do projeto de requalificação das margens 
da lagoa. Realização de jogo lúdico para o 
1.º, 2.º e 3.º ciclos.

Casa do Parque da Lagoa das Sete Cidades

3h

Um passeio à Baía do 
Silêncio

Visita guiada à Casa do Parque da Lagoa 
das Sete Cidades e/ou realização de 
percurso pedestre interpretativo até à 
Baía do Silêncio, ao longo do qual são 
abordados conteúdos relacionados com a 
bio e geodiversidade da Área de Paisagem 
Protegida das Sete Cidades bem como 
com o processo de eutrofização das 
lagoas. Possibilidade de realização de jogo 
de cariz ambiental para públicos alvo do 
2.º e 3.º ciclos.

outubro a junho (depende das condições climatéricas)

Casa do Parque da Lagoa das Sete Cidades

3h

O meu primeiro herbário
Atividade prática de iniciação à criação 
de um herbário com espécies de 
plantas endémicas e nativas, precedida 
de uma sessão de explicação sobre a 
importância dos herbários na botânica 
enquanto ferramentas de consulta e 
de obtenção de informação sobre as 
espécies de flora em si (morfologia, 
sistemática, distribuição geográfica, 
habitat e utilidade) e sobre os locais em 
que se encontram. Pretende-se que a 
atividade seja continuada em ambiente 
escolar com o apoio dos professores.

Casa do Parque da Lagoa das Sete Cidades

90m

Peddy-paper nas margens da 
Lagoa das Sete Cidades

Realização de um passeio interpretativo 
pelas margens da Lagoa das Sete Cidades. 
Ao longo do percurso, que poderá ser 
realizado entre a Casa do Parque da 
Lagoa das Sete Cidades e o Túnel das 
Sete Cidades ou entre a Casa do Parque 
da Lagoa das Sete Cidades e a Baía do 
Silêncio, são colocadas várias questões de 
cariz ambiental que impõem atenção ao 
ambiente natural e arquitetónico local.

Casa do Parque da Lagoa das Sete Cidades

2h30

setembro a junho

setembro a junho

outubro a junho

Exposição “Histórias sem palavras”
Exploração dos conteúdos de uma 
exposição formada por um conjunto de 
pinturas/ilustrações alusivas ao ambiente 
natural. Cada aluno, ou grupo de alunos, 
interpreta as pinturas em exposição através 
da redação de uma história que deverá ser 
lida e debatida.

Casa do Parque da Lagoa das Sete Cidades

*3º e 4º anos 1º* 90m

janeiro a junho

Reutilizar com estilo
Atividade de criação de objetos a partir 
de materiais usados, precedida de 
uma sessão de sensibilização sobre a 
problemática dos resíduos e sobre a 
importância da reutilização.

Casa do Parque da Lagoa das Sete Cidades

90m

outubro a junho

outubro a junho (depende das condições climatéricas)

outubro a junho (depende das condições climatéricas)

outubro a junho

À descoberta dos insetos
Sessão informativa sobre as 
características, diversidade e importância 
dos insetos nos ecossitemas seguida 
de construção de um aspirador 
entomológico e captura de insetos.

90m

Casa do Parque da Lagoa das Sete Cidades

outubro a junho
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*3º e 4º anos 1º*



As rochas da nossa ilha

*3º e 4º anos 1º* 90m

Biodiversão no Jardim Terra Nostra
Peddy-paper no Jardim Terra Nostra, 
inserido na área de paisagem protegida 
das Furnas. Exploração da flora, fauna, 
costumes e história do jardim.
Entidade Parceira - Bensitur

Um passeio natural no Jardim 
José do Canto

Visita interpretativa ao Jardim José 
do Canto. Abordagem à sua história 
e importância para a valorização do 
património paisagístico e botânico, onde 
se destacam as espécies de flora natural, 
endémica e invasora.
Entidade Parceira - Fundação Jardim José do Canto

Laboratório à beira-mar

*3º e 4º anos 1º* 90m

Percurso interpretativo pelas 
“Terras do Priolo”

Visita guiada ao território das Terras do 
Priolo para interpretação do património 
natural e cultural. Inclui visita às 5 áreas 
protegidas dos concelhos de Povoação 
e Nordeste.

24 a 27 de maio

6h

Dia Europeu dos Parques Naturais

Rota de geossítios de São Miguel
Percurso interpretativo, de autocarro e a 
pé, pelos geossítios de São Miguel.

setembro a junho

A Escola vai às Áreas Protegidas

Sentir e interpretar o Parque 
Natural de São Miguel

Percursos pedestres interpretativos nas 
áreas protegidas do Parque Natural de 
São Miguel, a fim de conhecer os valores 
naturais em presença, nomeadamente, 
espécies e habitats protegidos e aspetos 
geológicos relevantes.

setembro a junho (depende das condições climatéricas)

setembro a junho

setembro a junho

90m

10

Atividade de campo em áreas protegidas da 
orla costeira. Exploração da biodiversidade 
associada às poças de maré e geologia 
do local. Abordagem à importância do 
uso sustentável dos recursos nas áreas 
protegidas para a gestão de recursos.

Var

Var

90m

Visita interpretativa pelos centros 
históricos dos concelhos da ilha de 
São Miguel com o intuito de observar 
a aplicação das diferentes rochas no 
património edificado.

setembro a junho (depende das condições climatéricas)

setembro a novembro (depende das condições climatéricas)



Terceira
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

Conhecer o nosso ambiente 
por temáticas

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.

60m

A água não vem do céu
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.

60m 3h

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.

90m

Térmitas - Ajude a controlar
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.
Direcionado também a professores e auxiliares de educação

60m

Residuum
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.
Direcionado também a professores e auxiliares de educação

60m

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”.

,

60m

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.

,

Semana Europeia de Geoparques e todo o ano letivo

60m

Conhece o Centro de Interpretação 
da Serra de Santa Bárbara

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

Centro de Interpretação da Serra de Santa Bárbara

A Escola vai ao Centro

60m

*3º e 4º anos 1º*

A ilha Terceira e os seus vulcões
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.

Centro de Interpretação da Serra de Santa Bárbara

2h30

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.

Centro de Interpretação da Serra de Santa Bárbara

1h30

outubro a junho

setembro a junho

outubro a junho

outubro a junho

setembro / junho

outubro a junho

setembro a junho

setembro a junho

,

outubro a junho

outubro a junho

março a junho,

11



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.

Peddy-paper nas vinhas dos 
Biscoitos

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.

2h

À descoberta de aves e pássaros
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.

*3º e 4º anos 1º*

Ajudando a conservar o que é Nosso
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.

Rota dos geossítios da 
Terceira       

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

Semana Europeia de Geoparques e todo o ano letivo

Dias comemorativos ambientais 
nas áreas protegidas

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

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho setembro a junho

12

Var

Var

Var

Var

Var

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.



Graciosa
O Parque vai à Escola

Graciosa, uma Reserva da Biosfera
Sessão de divulgação sobre a Reserva da 
Biosfera da Graciosa reconhecida pelo 
Programa Homem e Biosfera [MaB – Man 
and Biosphere] da UNESCO, como de 
importância mundial para a conservação 
da biodiversidade e a promoção do 
desenvolvimento sustentável. A ação é 
complementada com o visionamento de um 
documentário sobre a Reserva da Biosfera.
Direcionado também a professores

*3º e 4º anos 1º*

Conhecer o Parque Natural 
da Graciosa

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

60m

45m

Eficiência energética e energias 
renováveis

Sessão de sensibilização sobre a eficiência 
energética nas escolas complementada 
com uma explanação sobre as energias 
renováveis utilizadas nos Açores para 
produção de eletricidade. Exploração do 
recurso educativo Lia e Nicolau - A Energia 
elétrica nos Açores. Esta atividade pode ser 
complementada com uma visita de estudo 
à Central Termoelétrica da Graciosa.
Entidade Parceira - EDA

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.

,

Dia Mundial da Terra, Dia Europeu dos Parques Naturais

45m

Lixo Marinho - Um problema global
Visita guiada à exposição da Marine Litter 
in Europe Seas: Social Awareness and CO-
Responsibility, que procura sensibilizar a 
sociedade para as consequências do seu 
comportamento, quanto à produção e 
gestão de resíduos, nos sistemas sócio-
ecológicos marinhos; promover a co-
responsabilização dos diferentes atores 
envolvidos e definir uma visão coletiva 
[mares europeus] mais sustentável.

60m

Semana dos Resíduos

A Escola vai ao Centro

Visita interpretativa à Furna 
do Enxofre

Exploração dos vários recursos educativos 
e informativos disponíveis no Centro de 
Visitantes da Furna do Enxofre e posterior 
descida à Furna. Existe também a possibilidade 
de visitar outras cavidades vulcânicas do 
Monumento Natural da Caldeira.

3h

Centro de Visitantes da Furna do Enxofre

Aprender brincando, no Centro de 
Visitantes de Furna do Enxofre

Atividades diversas, experiências simples 
sobre vulcões, modelagem, jogos, puzzles, 
desenhos e peddy-paper, adaptadas ao ciclo 
de ensino.

Centro de Visitantes da Furna do Enxofre

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

novembro

setembro a junho

60m

Vulcões dos Açores e as suas rochas
Sessão de divulgação que dá a conhecer 
o património geológico açoriano e 
localização dos geossítios nos Açores. 
Esta atividade é complementada com uma 
mostra de rochas e a dinamização do jogo 
de tabuleiro “Os vulcões dos Açores”.

,

Dia Mundial da Terra, Semana Europeia de Geoparques

*3º e 4º anos 1º* 1h30

setembro a junho

setembro a junho
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90m

A Escola vai às Áreas Protegidas

Sentir e interpretar o Parque 
Natural da Graciosa 

Percursos pedestres interpretativos nas 
áreas protegidas do Parque Natural da 
Graciosa, a fim de conhecer os valores 
naturais em presença, nomeadamente, 
espécies e habitat protegidos e aspetos 
geológicos relevantes.

2h

Rota dos geossítios da Ilha 
Graciosa

Saída de campo que proporciona aos 
alunos um contato direto com os geossítios 
da Graciosa, realçando as características 
geológicas e de génese de cada geossítio 
e a importância do Geoparque Açores, 
entidade que congrega o património 
natural e cultural geológico.

A escola visita uma reserva 
natural

Visita de interpretação ambiental à Reserva 
Natural do Ilhéu da Praia para observação 
de aves, destacando a ave endémica destes 
ilhéus, o Paínho-de-Monteiro.
Entidade Parceira - AHBVIG

20 de maio a 8 de junho

4h

setembro a junho

setembro a junho

Var

Reutilizações
Oficina de reutilização, para utilizar-se 
de novo ou dar uma nova utilidade a 
materiais que muitas vezes consideramos 
inúteis. Basta usar a imaginação, abusar da 
criatividade e da matéria prima “o lixo”.

,

Centro de Visitantes da Furna do Enxofre

setembro a junho

2h



Adota uma endémica
Atividade prática de recolha de sementes, 
de sementeira ou de plantação, de 
espécies endémicas em áreas do Parque 
Natural, privilegiando-se as áreas onde a 
flora invasora foi removida.

2h

setembro a junho

14



São Jorge

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”).

O Parque vai à Escola

45m

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

As Rochas dos Açores II
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”.

,

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”).

,

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.

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

Dia Internacional da Diversidade Biológica

60m

60m

Ofícios Tradicionais de São Jorge
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

A Aventura do Delfim
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.

30m*1º e 2º anos 1º*

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.

60m

Preservação ambiental - 
Um dever de todos

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

Semana Europeia do Desenvolvimento Sustentável

A Escola vai ao Centro

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.

,

60m

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

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho
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90m



Pedras à solta
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.

90m

Casa do Parque e Ecomuseu da Ilha de São Jorge

O Gigante da Natureza
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.

Casa do Parque e Ecomuseu da Ilha de São Jorge

60m

Parque Natural de São Jorge 
à lupa

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

Casa do Parque e Ecomuseu da Ilha de São Jorge

90m

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.

Casa do Parque e Ecomuseu da Ilha de São Jorge

60m

Áreas protegidas de pesticidas

22 de abril
Dia Mundial da Terra

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.

24 de maio
Dia Europeu dos Parques Naturais

2h

À descoberta do Parque 
Natural

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

Rota dos geossítios de 
São Jorge

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

Semana Europeia de Geoparques

Aprender com as Zonas Húmidas 
de São Jorge

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

2 a 5 de fevereiro
Dia Mundial das Zonas Húmidas

A Escola vai às Áreas Protegidas

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

maio a junho

2h

16

Var

Var

Var

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 



Pico
O Parque vai à Escola

Conhecer o Parque Natural 
do Pico

Sessão informativa sobre o Parque 
Natural do Pico 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”).

60m

A importância das Zonas 
Húmidas

Sessão de sensibilização e informação 
sobre a importância das Zonas Húmidas/
Sítios Ramsar, as ameaças à sua 
conservação e divulgação dos sítios 
Ramsar dos Açores. Ação complementada 
com parte prática de exemplificação da 
capacidade de absorção de água pelas 
leivas (Sphagnum spp.).

60m

Os vulcões dos Açores
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”.

90m

,

60m

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.

,

60m

Paisagem da Cultura da Vinha - 
Património Mundial

Sessão educativa sobre a paisagem da 
vinha como cultura da ilha do Pico e como 
Património Mundial.

60m

Conhecer as aves dos Açores 
através do CERAS

Sessão de divulgação do CERAS (Centro 
de Recuperação de Aves Selvagens) 
e seus objetivos, bem como sobre as 
principais espécies de aves observáveis 
nos Açores. Ação complementada com 
uma visita ao CERAS.

60m

“O Baguinho Simão”

60m

Todos a fazer recolha selectiva
Sessão informativa de identificação e 
caracterização das diferentes tipologias 
de resíduos e sensibilização para a gestão 
hierarquia dos mesmos, enfatizando os 
destinos adequados na ilha do Pico. A 
sessão poderá ser complementada com 
uma visita ao Centro de Processamento de 
Resíduos da Ilha do Pico.

60m

À descoberta da biodiversidade da 
Montanha do Pico e do Planalto Central

Atividade sobre a biodiversidade existente 
no ecossistema da Montanha do Pico e do 
Planalto Central. Esta atividade de caráter 
prático é realizada na Casa da Montanha e 
áreas circundantes.

2h

Casa da Montanha

Visita ao “coração” do Lajido 
de Santa Luzia

Visita interpretativa ao coração do Lajido 
de Santa Luzia. Ação adaptada a cada 
nível escolar e que pode ser reformulada 
consoante o objetivo pedagógico 
do professor.

,

Centro de Interpretação da Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico

90m

O que produzem os vulcões?
Ação prática sobre geologia e vulcanismo, 
com observação e manuseamento de 
rochas e minerais característicos da ilha do 
Pico e das restantes ilhas dos Açores.

Centro de Visitantes da Gruta das Torres

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

90m

Centro de Interpretação da Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico

Muros de história
Atividade de descoberta da cultura da vinha 
da ilha do Pico, com uma viagem ao passado 
no coração do Lajido de Santa Luzia.

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

,

A Escola vai ao Centro

Casa da Montanha

Visita à Casa da Montanha
Visita interpretativa à Casa da Montanha, 
que é diferente conforme o nível escolar, 
e pode adaptar-se consoante o objetivo 
pedagógico do professor.

2h

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

Visita à Gruta das Torres
Visita interpretativa à Gruta das Torres, 
adaptada em função do nível escolar, 
e consoante os objetivos pedagógicos 
do professor.

Centro de Visitantes da Gruta das Torres

90m

setembro a junho
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2h

Atividade prática que explora um livro 
destinado às crianças, de forma a dar a 
conhecer algumas das curiosidades da 
Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do 
Pico, Património Mundial da UNESCO.
(Uma homenagem aos Homens do Pico, 
que, numa ilha remota no meio do oceano, 
construíram um rendilhado de muros de 
basalto negro e fizeram o “milagre de 
transformar a pedra em vinho”, criando, assim, 
esta paisagem, única em todo o mundo).



Visitar o CERAS
Visita guiada ao CERAS (Centro de 
Recuperação de Aves Selvagens), incluindo 
a dinamização de atividades pedagógicas, 
que englobam a realização de um jogo da 
glória e uma caça ao tesouro.

Centro de Recuperação de Aves Selvagens

A Escola vai às Áreas Protegidas

Vem plantar uma endémica
Atividade prática de plantações de 
espécies de flora endémica dos Açores, 
realizadas em áreas do Parque Natural.

Nos trilhos do Parque Natural
Percursos pedestres interpretativos nos 
trilhos do Parque Natural do Pico.

Rota dos geossítios do Pico
Visita interpretativa aos geossítios da ilha 
do Pico com o objetivo de compreender a 
geologia e a geodiversidade da ilha do Pico.

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

Visitar o interior de uma gruta
Visita guiada a uma gruta não explorada 
pelo turismo, com o objetivo de 
compreender a formação de uma cavidade 
vulcânica, as estruturas que nela se formam 
e todo o seu ecossistema.

setembro a junho

Valorizar as reservas de água
Roteiro natural e paisagístico onde se 
percorre as 5 lagoas mais emblemáticas da 
nossa ilha (Lagoa do Capitão, do Caiado, 
do Paúl, da Rosada e do Peixinho), com o 
intuito de salientar a importância destes 
recursos naturais. 

Um dia na vigia
Visita guiada a uma vigia de observação 
de cetáceos, incluindo a dinamização de 
atividades lúdico pedagógicas.

setembro a junho

setembro a junho

18

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var



Aquário do Porto Pim - Estação de Peixes Vivos

Aquário do Porto Pim - Estação de Peixes Vivos

Aquário do Porto Pim - Estação de Peixes Vivos

Faial

À descoberta do ambiente 
natural

Sessão educativa na qual é dada a 
conhecer a biodiversidade dos Açores, 
dando ênfase às principais características 
de alguns animais e plantas naturais dos 
Açores. Divulgação do código de conduta 
a adotar na visitação aos parques naturais 
com recurso a jogos diversos.

O Parque vai à Escola

A Escola vai ao Centro

Conhecer a biodiversidade do 
Parque Natural do Faial

Sessão de divulgação do Parque 
Natural do Faial (áreas protegidas e 
centros ambientais) com abordagem 
à biodiversidade dos Açores (fauna 
e flora protegidas) e identificação de 
espécies exóticas e invasoras. Esta 
sessão é completada com uma saída de 
campo (rubrica “A escola vai às áreas 
protegidas”).

O Morcego-dos-Açores vai 
à tua escola

Sessão de divulgação do Morcego-dos-
Açores, espécie endémica da Região 
e da importância da sua conservação/
preservação. Componente prática com um 
abrigo de morcegos e um jogo didático 
com a finalidade de consolidação dos 
conhecimentos transmitidos.

A tua energia é importante
Sessão que pretende dar a conhecer as 
principais fontes de produção de energia 
elétrica (renováveis e combustíveis fosseis) 
utilizadas nos Açores, e dicas de eficiência 
energética em casa e na escola. Esta sessão 
poderá ser complementada com uma visita 
de estudo ao Parque Eólico Faial.
Entidade Parceira - EDA

Terra, o Planeta azul
Ação de divulgação sobre a distribuição da 
água no Planeta, o ciclo da água, os usos e 
a sua importância no dia a dia. Abordagem 
à poluição da água, através da realização 
de pequenas experiências. Dinamização 
do jogo “Desperdício ou Poupança?”.

50m

Aves dos Açores, conheces?
Ação que consiste na transmissão de 
informação sobre a diversidade de Aves 
dos Açores, destacando as espécies nativas, 
ameaçadas ou em perigo. Pretende-se 
salientar as características morfológicas 
das espécies e dos seus habitats. Esta 
sessão pode ser completada com uma 
saída de campo para observação de Aves 
(atelier “Aves: ali em cima, olhem!”)

50m

Cria e cuida do jardim da 
tua escola

Atividade prática que tem por objetivo 
o embelezamento de jardins escolares 
com espécies endémicas, naturais e 
medicinais. Projeto a ser desenvolvido 
em conjunto com o estabelecimento de 
ensino, através da disponibilização de 
plantas, de informação à comunidade 
escolar dos tratamentos convenientes e 
especificidades de cada espécie.

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.

Geopaisagens dos Açores
Sessão de divulgação que dá a conhecer 
o património geológico açoriano, 
geopaisagens e geosítios. Sensibiliza para a 
necessidade de valorização e conservação. 

50m

Olha para mim! Qual a minha forma?

A forma do corpo de quem vive 
no mar dos Açores

Oficina que aborda a forma do corpo 
dos peixes com o seu modo de vida e 
habitats marinhos depois de as crianças 
os observarem no aquário. Com ação 
prática de expressão plástica (com 
material reciclável).

Olha o meu corpo! no oceano, qual 
o meu modo de vida?

Oficina com apresentação que pretende 
que os alunos identifiquem características 
morfológicas externas (respiratórias 
e reprodutivas) do corpo dos peixes 
relacionando-as com a sua forma, modo 
de vida e habitat. Com ação prática de 
dissecação de um peixe para ver os órgãos 
respiratórios e reprodutivos.

50m

50m

50m

90m

90m

60m

Oficina que aborda a forma do corpo 
dos peixes com o seu modo de vida e 
habitats marinhos depois de as crianças 
os observarem no aquário. Com ação 
prática de expressão plástica (com 
material reciclável).

60m

60m

,

,

,

,

,

dezembro a junho

janeiro a abril

janeiro a junho

dezembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

janeiro a junho

setembro a junho

janeiro a junho

janeiro a junho

janeiro a junho
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50m



Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos

Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos

Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos

Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos

Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos

Casa dos Dabney

Casa dos Dabney

Casa dos Dabney

Casa dos Dabney

Aquário do Porto Pim - Estação de Peixes Vivos

Aquário do Porto Pim - Estação de Peixes Vivos

No oceano, onde vivo?

60m

Explorar a biodiversidade marinha
Visita ao Aquário do Porto Pim – Estação 
de Peixes Vivos que permite conhecer 
um pouco da biodiversidade do Mar dos 
Açores e os seus segredos. A atividade 
pode ser adaptada às especificidades 
curriculares do ano letivo em causa.

60m

Era uma vez a familia Dabney
Elaboração de um livro ilustrado sobre a 
história da família Dabney. Pretende-se 
proporcionar às crianças, através da leitura 
do mesmo, uma (con) vivência com o nosso 
passado desta família na ilha do Faial.

50m*1º e 2º anos 1º*

Caça à história

60m

À descoberta da história 
dos Dabney

2h

Visita à exposição seguida de um peddy-
paper na área abrangente ao complexo 
edificado da família Dabney, casa de 
veraneio, exposição e aquário de Porto Pim.

Circuito dos Dabney no Monte 
da Guia

Realização de um circuito pedestre 
interpretativo na área envolvente aos 
edifícios pertencentes à família Dabney, 
casa de veraneio, exposição (adega) e 
miradouro da Lira.

A História dos Dabney
Visita guiada à exposição patente na Casa 
dos Dabney.

Caixas misteriosas
No CIVC as crianças encontrarão “caixas 
misteriosas” que lhes permitirão descobrir 
o que é um vulcão e os seus materiais 
através dos 5 sentidos. Ação que integra a 
leitura de um conto do vulcão.

30m

60m

Conheces a tua Ilha?

60m

As rochas dos Açores
Oficina que permite distinguir as diferentes 
rochas da Região através da explorando 
o livro “As Rochas dos Açores”. Os 
conhecimentos adquiridos são depois 
aplicados num jogo que percorre as salas 
do Centro, com ajuda de uma chave 
dicotómica.

Viagem ao Centro da Terra
Visita interpretativa ao CIVC para explorar 
a temática da estrutura e dinâmica interna 
da Terra. A ação contempla uma oficina 
com atividades experimentais, exploração 
de conteúdos específicos da ilha do Faial e 
um jogo de tabuleiro gigante.2h

1h30

Visitar o CIVC
Visita guiada à exposição interpretativa 
do Centro de Interpretação do Vulcão dos 
Capelinhos. Complementada com uma 
subida ao farol, visualização de um filme 
3D e da exposição temporária. Adaptável 
às solicitações curriculares dos professores.

1h30

No limiar do Vulcão
Percurso interpretativo que parte do CIVC 
e acaba nas proximidades do Vulcão dos 
Capelinhos. Durante a caminhada serão 
abordados temas como: minimização de 
riscos vulcânicos; atuação dos agentes 
externos; análise de estruturas geológicas, 
entre outros.

1h30

Elaboração de um quadro temporal com 
imagens, datas e acontecimentos da vida 
da Família Dabney na ilha do Faial. Jogo 
lúdico de encontrar e colocar objetos 
no quadro temporal. As peças serão 
ilustradas com imagens, datas e alguns 
dos acontecimentos mais importantes em 
que a família Dabney esteve envolvida.

Oficina que explora os aspetos físicos e os 
símbolos locais da ilha do Faial. Através 
dos recursos existentes no CIVC, realizar-
se-á um jogo onde farão corresponder 
fotografias de paisagens e outros 
elementos a um grande mapa da ilha.

60m

,

,

Casa dos Dabney

Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos

 janeiro a junho

 janeiro a junho

janeiro a junho

janeiro a junho

 janeiro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho
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Oficina que visa divulgar exemplos de 
adaptação dos peixes ao meio marinho 
em geral e aos habitats e modo de vida 
em particular, através da relação entre 
a morfologia externa dos peixes e a sua 
função, após observação in loco, reforçado 
com apresentação.



Semana Europeia do Desenvolvimento Sustentável

Dia Internacional da Diversidade Biológica

Jardim Botânico do Faial

Jardim Botânico do Faial

Jardim Botânico do Faial

Jardim Botânico do Faial

Jardim Botânico do Faial

Jardim Botânico do Faial

Jardim Botânico do Faial

60m

Vamos fazer um herbário?
Ação prática que pretende dar a conhecer 
às crianças a biodiversidade da flora 
natural dos Açores através da construção 
de um herbário com espécies presentes 
no jardim. Esta ação é precedida de uma 
visita pelo jardim, dando especial ênfase à 
Sala de Herbário. 

A Escola vai às Áreas Protegidas

Onde vivem as nossas plantas?

Classificação das plantas
Oficina que contempla um jogo “Stop 
das Plantas”. As crianças aprenderão a 
constituição das plantas duma forma 
divertida. Serão ainda abordados os 
conceitos: tipo de raízes; flores; tipos de 
folha (caducas ou persistentes).

60m1h30*3º e 4º anos 1º*

Porque é que as plantas são verdes?
Palestra sobre a fotossíntese e a clorofila. 
Esta ação é completada com uma oficina 
prática, composta por várias experiências 
com a finalidade de compreender 
a importância da conservação da 
diversidade vegetal.

A prodigiosa aventura das plantas 
açorianas

Esta oficina pretende que os alunos 
conheçam as formas de colonização 
dos Açores pela sua vegetação natural. 
Compreenderão ainda os níveis de 
organização biológica dos ecossistemas, 
através de um jogo interativo onde se 
trabalham os habitats e ecossistemas. 
Ação precedida de um jogo de cartas 
sobre a vegetação natural dos Açores.

Sistemática dos seres vivos
Ação que pretende dar a conhecer os 
sistemas de classificação e taxonomia 
de Whittaker modificado através de 
uma aula em pleno Jardim Botânico 
do Faial.

60m

Evolução: “Do musgo às orquídeas”
“O magnífico mundo das plantas” - Visita 
guiada que incidirá sobre a evolução das 
plantas, mostrando-se exemplos práticos 
existentes no jardim. Esta ação será 
completada com um atelier prático sobre 
substratos (cortiça) e sobre as orquídeas, a 
planta mais evoluída.

2h30

A Rota dos geossítios do Faial
Percurso interpretativo, de autocarro e a 
pé, pelos geossítios do Faial.

À descoberta da floresta laurissilva

*3º e 4º anos 1º* 3h30

Aves: ali em cima, olhem
Saída de campo para observação da 
avifauna em diversos pontos de interesse 
para a prática do birdwatching. Sendo 
que a equipa educativa fornece binóculos, 
bem como, guias para a observação e 
respetivos registos.

2h

Mar, praia e poças de maré
Atividade que envolve uma saída de 
campo em área protegida junto à orla 
costeira (local a definir de acordo com a 
proximidade da escola e características 
do grupo escolar) para exploração da 
biodiversidade marinha associada às 
poças de maré.

1h30

As cores e formas das folhas
Oficina em que as crianças através de um 
passeio pelo jardim coletam diferentes 
folhas e posteriormente na sala de 
atividades, através do método de decalque 
com lápis de cera, constatam as formas e 
características das plantas a que pertencem.

60m

60m1h30

Peddy-papper onde as crianças, em 
pequenos grupos, vão descobrindo pistas 
e novos saberes sobre as plantas. As 
perguntas e as respostas incidem nos 
habitats e nas formas como as plantas 
chegaram aos Açores e colonizaram 
as ilhas.

60m1h30*1º e 2º anos 1º*

60m1h30

,

,

,

,

Faial

Jardim Botânico do Faial

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho
setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho
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90m

Percurso pedestre interpretativo pelas 
áreas protegidas do Parque Natural  do 
Faial (local a definir em conjunto com 
o professor mediante as características 
do grupo), com a finalidade de permitir 
o contato dos alunos com a natureza, 
dando-lhes a conhecer as espécies de flora 
e avifauna da floresta natural dos Açores.
Direcionado também a professores e auxiliares de educação

1h30



Vem plantar uma endémica
Atividade de plantação de espécies de flora 
natural dos Açores em áreas protegidas 
do Parque Natural, privilegiando-se áreas 
em que a flora invasora foi removida 
nos últimos anos. Esta ação pretende 
ser um contributo para a preservação da 
Biodiversidade dos Açores.

60m

Cuida do Parque, 
remove uma invasora

Atividade que pretende envolver os alunos 
nas ações de conservação da natureza do 
Parque Natural, através do seu contributo 
nos trabalhos de remoção de espécies 
invasoras nas áreas protegidas.

60m

Arca de Noé das Plantas
Saída de campo para acompanhamento 
do trabalho desenvolvido pelos técnicos 
do parque natural na colheita de sementes 
de espécies endémicas para posterior 
conservação no banco de sementes do 
Jardim Botânico do Faial.

2h30

Os Cagarros estão de volta
Atividade desenvolvida em período 
noturno para audição do cagarro no 
auditório criado para o efeito na Reserva 
Natural do Morro de Castelo-Branco. 
Nesta área será realizado, ainda, um 
pequeno circuito pedonal.

junho

setembro a junho

setembro a junho

setembro a junho
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Flores
O Parque vai à Escola

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).

setembro a junho

45m

Ilha das Flores, uma Reserva 
da Biosfera

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.

setembro a junho

45m

A importância das Zonas 
Húmidas

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.

45m

2 a 5 de fevereiro
Dia Mundial das Zonas Húmidas

Plástico a viagem interminável
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.

45m

setembro a junho

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

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. 

60m

,
,

setembro a junho

Os vulcões dos Açores
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
*3º e 4º anos 1º* 45m

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.

,

setembro a junho

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

Centro de Interpretação Ambiental do Boqueirão

setembro a junho

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

Centro de Interpretação Ambiental do Boqueirão

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. 

Centro de Interpretação Ambiental do Boqueirão

setembro a junho

90m

Mergulho nas profundezas 
do oceano

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.

Centro de Interpretação Ambiental do Boqueirão

setembro a junho

60m
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60m



A Escola vai às Áreas Protegidas

Rota dos geossítios da Ilha 
das Flores     

Semana Europeia de Geoparques

 24 de maio a 9 de junho

À descoberta das plantas endémicas
Saída de campo que proporciona aos 
participantes um contato direto com as 
plantas endémicas da região.

setembro a junho
*3º e 4º anos 1º*

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.

Dia Europeu dos Parques Naturais

 maio a junho

24

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

Var

Var



Centro de Interpretação Ambiental e Cultural do Corvo

janeiro

Dia Mundial das Zonas Húmidas

Centro de Interpretação Ambiental e Cultural do Corvo

Centro de Interpretação Ambiental e Cultural do Corvo

Corvo

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”).

O Parque vai à Escola

60m 90m

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.

*1º e 2º anos 60m1º*

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”!

60m*1º e 2º anos 1º*

Endémica ou invasora?
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”).

60m

Conhece a produção da energia elétrica 
nos Açores com a Lia e o Nicolau

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.

60m

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.

60m*3º e 4º anos 1º*

A Escola vai ao Centro

Corvo, uma Reserva da 
Biosfera

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.

60m

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

*3º e 4º anos

Pictionary dos animais
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

Conhecer os geossítios do 
Corvo

60m

A Escola vai às Áreas Protegidas

Visita à Zona Húmida do 
Caldeirão

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

60m

,
,

,

outubro / novembro

outubro

novembro

dezembro

novembro

setembro / junho

janeiro a junho

Centro de Interpretação Ambiental e Cultural do Corvo

fevereiro

outubro a maio

fevereiro

*3º e 4º anos 1º* 60m
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1º* 90m

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”.



Semana Europeia de Geoparques

Rota dos geossítios do 
Corvo

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

maio a junho

26



Contatos e Horários

Flores
SEDE DO PARQUE
R. João Augusto Silveira ; 9960-440 Lajes das Flores
E-mail: parque.natural.flores@azores.gov.pt
Tlf: 292 207 390
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL 
DO BOQUEIRÃO E ECOTECA
Boqueirão - Santa Cruz das Flores
E-mail: pnflores.boqueirao@azores.gov.pt
E-mail: pnflores.ecoteca@azores.gov.pt
Tlf: 292 542 447
//Horário
16 setembro - 14 junho
ter a sáb > 14h00 - 17h30
encerrado > dom | seg | feriados | ter carnaval |
dom páscoa | 24 e 31 dez
15 junho - 15 setembro
todos os dias > 10h00 - 13h00 | 14h00 - 18h00

Corvo
SEDE DO PARQUE E ECOTECA
Canada do Graciosa, s/n ; 9980-031 Vila do Corvo
E-mail: parque.natural.corvo@azores.gov.pt
E-mail: pncorvo.ecoteca@azores.gov.pt
Tlf: 292 596 051
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL 
E CULTURAL DO CORVO
Canada do Graciosa, s/n ; 9980-031 Vila do Corvo
E-mail: pncorvo.centroambiental@azores.gov.pt
Tlf: 292 596 051
//Horário
16 setembro - 14 junho
ter a sáb > 14h00 - 17h30
encerrado > dom | seg | feriados | ter carnaval |
dom páscoa | 24 e 31 dez
15 junho - 15 setembro
todos os dias > 10h00 - 13h00 | 14h00 - 18h00

Faial
SEDE DO PARQUE E ECOTECA
Casa dos Dabney Monte da Guia ; 9900-124 Horta
E-mail: parque.natural.faial@azores.gov.pt
E-mail: pnfaial.ecoteca@azores.gov.pt
Tlf: 292 207 382
CASA DOS DABNEY
Monte da Guia
E-mail: pnfaial.casadosdabney@azores.gov.pt
Tlf: 292 240 685
//Horário
16 setembro - 14 junho
ter a sex > 09h30 - 13h00 | 14h00 - 17h30
sáb > 14h00 - 17h30
encerrado > dom | seg | feriados | ter carnaval |
dom páscoa | 24 e 31 dez
15 junho - 15 setembro
todos os dias > 10h00 - 18h00
AQUÁRIO DO PORTO PIM - ESTAÇÃO DE PEIXES VIVOS
Monte da Guia
E-mail: pnfaial.aquarioportopim@azores.gov.pt
Tlf: 292 240 685 / 292 207 382
//Horário
16 setembro - 14 junho
visitas por marcação
15 junho - 15 setembro
ter a dom > 10h00 - 17h00
encerrado > seg

JARDIM BOTÂNICO DO FAIAL
R. de São Lourenço, nº. 23 - Flamengos
E-mail: pnfaial.jardimbotanico@azores.gov.pt
Tlf: 292 948 140
//Horário
16 setembro - 14 junho
ter a sex > 09h30 - 13h00 | 14h00 - 17h30
sáb > 14h00 - 17h30
encerrado > dom | seg | feriados | ter carnaval | dom
páscoa | 24 e 31 dez
15 junho - 15 setembro
todos os dias > 10h00 - 18h00
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO VULCÃO
DOS CAPELINHOS
Farol dos Capelinhos
E-mail: pnfaial.vulcaodoscapelinhos@azores.gov.pt
Tlf: 292 200 470
//Horário
16 setembro - 14 junho
ter a sex > 09h30 - 16h30
sáb | dom | feriados > 14h00 - 17h30
encerrado > seg | 1 jan | ter carnaval | dom páscoa |
24, 25 e 31 dez
15 junho - 15 setembro
todos os dias > 10h00 - 18h00

Pico
SEDE DO PARQUE E ECOTECA
R. do Lajido, Santa Luzia ; 9940-108 S. Roque do Pico
E-mail: parque.natural.pico@azores.gov.pt
E-mail: pnpico.ecoteca@azores.gov.pt
Tlf: 292 207 375
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA PAISAGEM DA 
CULTURA DA VINHA DA ILHA DO PICO
R. do Lajido, Santa Luzia ; 9940-108 S. Roque do Pico
E-mail: pnpico.culturadavinha@azores.gov.pt
Tlf: 292 207 375
//Horário
16 setembro - 14 junho
ter a sáb > 09h30 - 12h30
encerrado > dom | seg | feriados | ter carnaval |
dom páscoa | 24 e 31 dez
15 junho - 15 setembro
todos os dias > 10h00 - 18h00
CENTRO DE VISITANTES DA GRUTA DAS TORRES
Caminho da Gruta das Torres - Madalena
E-mail: pnpico.grutadastorres@azores.gov.pt
Tlf: 924 403 921
//Horário
16 setembro - 14 junho
ter a sáb > 14h00 - 17h30
encerrado > dom | seg | feriados | ter carnaval | dom 
páscoa | 24 e 31 dez
15 junho - 15 setembro
todos os dias > 10h00 - 18h00
CASA DA MONTANHA
Caminho Florestal, nº. 9 Candelária - Madalena
E-mail: pnpico.casadamontanha@azores.gov.pt
Tlf: 967 303 519
//Horário
01 outubro - 30 abril
sáb | dom > 08h30 - 18h30
01 - 31 maio | 16 - 30 setembro
todos os dias > 08h00 - 20h00
01 junho - 15 setembro
todos os dias > 24 horas

São Jorge
SEDE DO PARQUE
R. Nova - Relvinha ; 9850-042 Calheta
E-mail: parque.natural.sjorge@azores.gov.pt
Tlf: 296 403 860
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA FAJÃ 
DA CALDEIRA DE SANTO CRISTO
Fajã de Santo Cristo - Calheta
E-mail: pnsjorge.fajasantocristo@azores.gov.pt
Tlf: 295 403 860
//Horário
16 setembro - 14 maio
sáb > 10h00 - 13h00 | 14h00 - 16h00
encerrado > dom a sex | feriados | 24 e 31 dez
15 maio - 14 junho
sáb | dom | feriados > 10h00 - 13h00 | 14h00 - 16h00
encerrado > seg a sex
15 junho - 15 setembro
qua a dom | feriados > 10h00 - 13h00 | 14h00 - 16h00
encerrado > seg | ter
CASA DO PARQUE E ECOMUSEU DA ILHA 
DE SÃO JORGE E ECOTECA
Estrada Regional, s/n - Norte Grande
E-mail: pnsjorge.ecomuseu@azores.gov.pt
E-mail: pnsjorge.ecoteca@azores.gov.pt
Tlf: 295 417 018 | 295 403 860
//Horário
16 setembro - 14 junho
ter a sáb > 14h00 - 17h30
encerrado > dom | seg | feriados | ter carnaval | dom 
páscoa | 24 e 31 dez
15 junho - 15 setembro
todos os dias > 10h00 - 13h00 | 14h00 - 18h00

Graciosa
SEDE DO PARQUE E ECOTECA
R. Victor Cordon, n.º11 ; 9880-390 Santa Cruz Graciosa
E-mail: parque.natural.graciosa@azores.gov.pt
E-mail: pngraciosa.ecoteca@azores.gov.pt
Tlf: 296 403 870
CENTRO DE VISITANTES DA FURNA DO ENXOFRE
Caldeira da Graciosa - Santa Cruz da Graciosa
E-mail: pngraciosa.furnadoenxofre@azores.gov.pt
Tlf: 295 714 009
//Horário
16 setembro - 30 abril
ter a sáb > 14h00 - 17h30
encerrado > dom | seg | feriados | ter carnaval | dom 
páscoa | 24 e 31 dez
01 maio - 14 junho
ter a sex > 09h30 - 13h00 | 14h00 - 17h30
sáb > 14h00 - 17h30
encerrado > dom | seg | feriados
15 junho - 15 setembro
todos os dias > 10h00 - 18h00

Terceira
SEDE DO PARQUE E ECOTECA
R. do Galo, nº 118 9700-091 Angra do Heroísmo
E-mail: parque.natural.terceira@azores.gov.pt
E-mail: pnterceira.ecoteca@azores.gov.pt
Tlf: 295 403 800
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA SERRA
DE SANTA BÁRBARA
Estrada Regional 5-2ª, Santa Bárbara; 
9700-471 Angra do Heroísmo
E-mail: pnterceira.santabarbara@azores.gov.pt
Tlf: 924 403 957
//Horário
16 setembro - 14 junho
ter a sáb > 09h30 - 12h30
encerrado > dom | seg | feriados | ter carnaval |
dom páscoa | 24 e 31 dez
15 junho - 15 setembro
todos os dias > 10h00 - 18h00

São Miguel
SEDE DO PARQUE E ECOTECA
Edifício dos CTT - Av. Antero de Quental, nº 9C - 2º Andar
9500-160 Ponta Delgada
E-mail: parque.natural.smiguel@azores.gov.pt
E-mail: pnsmiguel.ecoteca@azores.gov.pt
Tlf: 296 206 700
CENTRO DE MONITORIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO
DAS FURNAS
R. Lagoa das Furnas (Margem Sul da Lagoa), nº. 1489;
9675-090 Furnas
E-mail: pnsmiguel.cmif@azores.gov.pt
Tlf: 296 548 436
//Horário
16 setembro - 14 junho
ter a dom | feriados > 09h30 - 16h30
encerrado > seg | 1 jan | ter carnaval | dom páscoa |
24, 25 e 31 dez
15 junho - 15 setembro
todos os dias > 10h00 - 18h00
CASA DO PARQUE - LAGOA DAS SETE CIDADES
Arruamento da Lagoa das Sete Cidades, módulo nº 5
9500-204 Ponta Delgada
E-mail: pnsmiguel.setecidades@azores.gov.pt
Tlf: 296 247 016
//Horário
01 janeiro - 31 dezembro
seg a sex > 09h00 - 16h00

Santa Maria
SEDE DO PARQUE E ECOTECA
R. Dr. Teófilo Braga, nº 10/14 ; 9580-535 Vila do Porto
E-mail: parque.natural.stmaria@azores.gov.pt
E-mail: pnstmaria.ecoteca@azores.gov.pt
Tlf: 296 206 790
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL
DALBERTO POMBO
R. Dr. Teófilo Braga, nº 10/14 9580-535 Vila do Porto
E-mail: pnstmaria.dalbertopombo@azores.gov.pt
Tlf: 296 206 790
//Horário
16 setembro - 14 junho
ter a sáb > 14h00 - 17h30
encerrado > dom | seg | feriados | ter carnaval |
dom páscoa | 24 e 31 dez
15 junho - 15 setembro
todos os dias > 10h00 - 13h00 | 14h00 - 18h00 


