
PARQUES NATURAIS  DOS AÇORES



Os Parques Naturais dos Açores são parceiros do Geoparque Açores, um ter-
ritório 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, na área 
de educação e sensibilização ambiental, promovendo a realização de ações 
conjuntas no âmbito da promoção da geodiversidade e valorização do patri-
mónio geológico da Região. A oferta escolar do Geoparque Açores disponibi-
liza novamente as atividades “Vulcões dos Açores’’, “Geopaisagens dos Açores’’ 
e “Rotas de Geossítios’’ entre outras atividades pedagógicas. (As atividades do 
Geoparque Açores estão assinaladas com o símbolo GA).

O Programa Parque Escola é a oferta educativa dos Parques Naturais dirigida 
à população escolar, de carácter gratuito, sustentada no referencial curricular 
protagonizado para os Açores e planificada pelos Parques Naturais de Ilha de 
forma a promover e complementar a temática dos recursos naturais e sua 
conservação na Região. A oferta está estruturada da seguinte forma: 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.

Neste Programa inclui-se ainda 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.

PARQUE ESCOLA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS PARQUES

Como agendar as ações do Parque Escola
 As ações educativas do Parque Escola estão sujeitas a marcação prévia e de acordo com a disponibilidade do Serviço Educativo.

As marcações devem ser feitas para 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.

oficina atividade experimental



CORVO OFERTA EDUCATIVA // 2016 - 2017
O Parque vai à Escola

SETEMBRO A Dezembro

Nicolau: Um Morcego Simpático
Dinamização de um conto infantil sobre o morcego-dos- 
-Açores, espécie endémica do Arquipélago, narrado através 
de um teatro de fantoches. 
#Património Natural #Fauna #Espécie Endémica 
#Conservação da Natureza 

Conhecer as fontes de energia utilizadas no Corvo
Ação de sensibilização ambiental sobre as fontes de energia. 
Utilização de recursos audiovisuais e/ou jogos lúdicos, 
consoante o ano letivo. 

#Energia #Eletricidade #Fontes de Energia #Recursos Naturais

Conhecer o Parque Natural do Corvo
Sessão de informação e divulgação do Parque Natural: missão, 
objetivos, áreas protegidas, percursos pedestres, bem como 
as estruturas a ele associadas. A sessão é complementada 
com uma saída de campo - A Escola vai às Áreas Protegidas: 
“Sentir e Interpretar o Parque Natural do Corvo”.
#Parque Natural #Áreas Protegidas #Biodiversidade 
#Geodiversidade

Endémica ou invasora
Sessão de informação sobre as espécies de flora endémica 
dos Açores: nativas, endémicas e invasoras. Divulgação da 
importância da floresta Laurissilva natural da Região. Esta 
ação é completada com a dinâmica “O que uma endémica 
diz a uma invasora?” e com uma visita guiada ao estufim 
do projeto Pós LIFE “Ilhas Santuário para as Aves Marinhas”.
#Biodiversidade #Nativo #Endémico #Invasor #Ecossistema 

#Floresta Laurissilva

1ª semana de outubro

A água não vem do céu
Sessão de divulgação e sensibilização sobre o ciclo 
hidrológico insular, com utilização de recursos 
audiovisuais. A atividade pode ser complementada 
com  uma visita interpretativa às instalações de 
filtragem da água que é consumida nas habitações 
da ilha. 
#Recursos Hídricos #Poupança #Ciclo da Água

 

Agricultura e sustentabilidade
Sessão de informação sobre a agricultura (setor 
fundamental da economia açoriana), destacando as 
boas práticas e impactos positivos e negativos a nível 
ambiental, económico e social. Utilização de recursos 
audiovisuais, entre os quais o filme “Toda a gente 
sabe”. A atividade poderá ser complementada com 
uma visita a uma exploração agrícola.
#Agricultura #Desenvolvimento Sustentável 
#Impactos  #Economia

Janeiro a março

A Escola vai ao Centro

Setembro a junho

Descobre o CIACC, a Atafona e o CERAS
Visita interpretativa ao Centro de Interpretação 
Ambiental e Cultural do Corvo, à Atafona e ao Centro 
de Reabilitação de Aves Selvagens. Exploração dos 
diversos conteúdos através de jogos e de recursos 
multimédia.

#Ambiente #Cultura #Património

Centro de Interpretação Ambiental 
e Cultural do Corvo

1ª quinzena de novembro

Corvo - Uma Reserva da Biosfera!
Visionamento do documentário “Reserva da Biosfera 
da Ilha do Corvo”, no âmbito do Dia Internacional das 
Reservas da Biosfera (Programa Homem e Biosfera da 
UNESCO), comemorado a 3 de novembro.
#Reserva da Biosfera #Cultura #UNESCO 
#Desenvolvimento Sustentável 

Centro de Interpretação Ambiental 
e Cultural do Corvo

Abril a junho

À Descoberta das eiras do Maranhão
Visita guiada às eiras que se localizam no lugar do 
Maranhão, com explicação das suas características, 
enquanto infraestrutura de apoio à atividade agrícola, 
utilizada até meados do século XX.
#Agricultura #Cultura #Património #Alimentação

A Escola vai às Áreas Protegidas

Setembro a dezembro / abril a junho

Sentir e interpretar o Parque Natural
Percurso pedestre nas áreas protegidas do Parque 
Natural, com a finalidade de dar a conhecer os seus 
valores naturais. Passagem pelo trilho “Cara do Índio”. 
Caminhada de dificuldade média, com uma extensão 
aproximada de 4 Km.
#Parque Natural #Áreas Protegidas #Geodiversidade   
#Património Natural

1ª quinzena de fevereiro

Um passeio pelo litoral - “Atalho da Poça da Faca”
Percurso pedestre pelo Atalho da Poça da Faca que 
integra o trilho “Cara do Índio”, com interpretação de 
uma Zona Húmida costeira.
#Áreas Protegidas #Geodiversidade #Zonas Húmidas 
#Ecossistemas

Maio a junho

Na rota dos geossítios do Corvo
Saída de campo que proporciona um contato direto 
com o geossítio da Fajã Lávica da Vila do Corvo, dando 
particular destaque às suas caraterísticas de génese. 
Explicação da importância do trabalho do Geoparque 
Açores.
#Geodiversidade #Geossítios #Geoparque Açores 
#Património Natural

A Escola vai ao Centro A Escola vai às Áreas Protegidas

1h30

* 3º e 4º anos

1º* 1h30



FLORES OFERTA EDUCATIVA // 2016 - 2017
O Parque vai à Escola

SETEMBRO a junho

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

Exploração do recurso educativo “Lia e 
Nicolau - A Energia Elétrica nos Açores”. 
Abordagem às energias renováveis 
utilizadas nos Açores para produção de 
eletricidade. Atividade complementada 
com dinâmicas práticas sobre energias 
renováveis e eficiência energética e 
possibilidade de visitar uma mini-hídrica. 
#Energia #Eletricidade #Energias 
Renováveis #Eficiência Energética

Toca a fazer compostagem!
Ação de sensibilização sobre o processo 
de compostagem e seus benefícios 
na gestão de resíduos orgânicos. A 
atividade é complementada com a 
construção de um compostor na escola.
#Conservação da Natureza  
#Desenvolvimento Sustentável 
#Resíduos #Compostagem

                 

Os vulcões dos Açores
Sessão de divulgação que dá a conhecer 
o património geológico açoriano e 
localização dos geossítios nos Açores. 
A atividade poderá ser complementada 
com a dinamização do jogo de tabuleiro 
“Os vulcões dos Açores”.
#Geologia #Património Natural #Geo-
parque Açores #Geossítios

Biodiversidade Açoriana
Ação de sensibilização sobre a biodiversidade 
dos Açores, com abordagem à flora e 
fauna protegidas na Região. Apresentação 
do morcego-dos-Açores com atividades 
práticas consoante o nível de ensino. A 
atividade é complementada com a saída 
de campo - A Escola vai às Áreas Protegidas:  
“À descoberta de plantas endémicas”.
#Fauna #Flora #Espécies Endémicas 
#Conservação da Natureza

Conhecer o Parque Natural das Flores!
Sessão de informação sobre o Parque 
Natural: missão, objetivos, áreas protegidas, 
percursos pedestres, bem como as 
estruturas a ele associadas. A sessão pode 
ser complementada com uma saída de 
campo - A Escola vai às Áreas Protegidas: 
“Pelos caminhos da Biodiversidade”.
#Parque Natural #Património Natural #Fauna 
#Flora

Ilha das Flores, uma Reserva da Biosfera!
Sessão de informação sobre a Reserva da 
Biosfera da ilha das Flores que aborda o 
porquê da classificação, 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.
#Reserva da Biosfera # Cultura  #Património 
#Classificação

Geopaisagens dos Açores
Sessão de divulgação que 
dá a conhecer o patrimó-
nio geológico açoriano, 
geopaisagens e geossítios, 
e sensibiliza para a necessi-
dade da sua valorização e 
conservação.
#Geologia  #Geossítios 
#Património Natural  
#Conservação 

As importância das Zonas 
Húmidas

Sessão teórica e prática 
que aborda a importância 
das Zonas Húmidas (Sítios 
Ramsar), a sua localização 
no arquipélago dos Açores 
e as principais ameaças à 
sua conservação.
#Recursos Hídricos #Zonas 
Húmidas  #Conservação 
#Benefícios 

a Escola VAI AO CENTRO

1ª quinzena de
 fevereiro

SETEMBRO a junho

A história do Zeca Garro
Exploração do livro “A História do 
Zeca Garro” da autoria de Filipe Lopes 
e Carla Goulart Silva com ilustrações 
de Bernardo Carvalho, que aborda 
uma espécie de ave marinha 
protegida nos Açores, através de um 
teatro de fantoches.
#Fauna  #Conservação da Natureza    
#Ciclo de Vida 

Centro de Interpretação 
Ambiental do Boqueirão

Descobre o CIAB!
Visita interpretativa ao Centro 
de Interpretação Ambiental do 
Boqueirão através da realização de 
um peddy-paper e outros 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.
#Fauna Marinha #Mar #Biodiversidade

Centro de Interpretação 
Ambiental do Boqueirão

A vida num outro mundo…
Sessão de informação sobre as 
espécies extremófilas de grandes 
profundidades, o seu modo de 
adaptação para sobreviver em 
diferentes ambientes e a geologia 
das zonas de rifte. Esta ação decorre 
na sala “A vida num outro mundo”, 
dedicada às fontes hidrotermais 
de profundidade. A ação é 
complementada com atividade 
experimental.
#Fauna #Ecossistemas  #Geologia 
#Mar

Centro de Interpretação 
Ambiental do Boqueirão

Mergulho nas profundezas do 
Oceano

“Mergulho” interpretativo ao Centro 
de Interpretação Ambiental do 
Boqueirão, que inclui a observação 
de algumas aves marinhas, 
habitantes das zonas de marés, 
da coluna de água e de cetáceos, 
terminando nas fontes hidrotermais 
de profundidade. Esta ação é 
realizada através da exploração 
dos recursos disponíveis no 
Centro, nomeadamente painéis 
interpretativos e vídeos.
#CIAB #Fauna #Mar #Biodiversidade 
#Geologia

Centro de Interpretação Am-
biental do Boqueirão

A Escola vai às
 Áreas Protegidas

SETEMBRO a junho

À descoberta das plantas 
endémicas

Saída de campo que proporciona 
o contato direto com as plantas 
endémicas da Região.
#Flora #Espécies Endémicas 
#Conservação da Natureza 
#Açores

Percorrer o Parque NaturaL
Percurso interpretativo para ana-
lisar aspetos geomorfológicos, a 
diversidade faunística e florística 
e o património construído.
#Flora #Espécies Endémicas 
#Áreas Protegidas #Património 
Natural

Rota dos Geossítios
 da Ilha das Flores

Saída de campo que proporciona 
um contato direto com os geos-
sítios das Flores, dando particular 
destaque às suas caraterísticas de 
génese. Explicação da importân-
cia do trabalho do Geoparque 
Açores.
#Geologia #Geossítios #Patrimó-
nio Natural  #Geoparque Açores

MAIO E junho
1h30

*3º e 4º anos

*3º e 4º anos

*3º e 4º anos

*3º e 4º anos

1h30

Var

Var

Var

1º*

1º*

1º*

1º*



Vem conhecer a história do primeiro vôo de um 
cagarro nos Parques Naturais!



FAIAL OFERTA EDUCATIVA // 2016 - 2017
O Parque vai à Escola

SETEMBRO a junho

As rochas dos Açores
Sessão de informação sobre as rochas dos 
Açores, com exploração de conceitos como: 
rocha; mineral; ciclo das rochas; geodiversidade 
açoriana, entre outros. Esta atividade é 
complementada com um jogo de perguntas e 
respostas sobre a utilização das rochas na vida 
do Homem.
#Geologia #Património Natural #Açores 
#Geodiversidade

Os vulcões dos Açores
Sessão de informação sobre os vulcões da 
Região, com abordagem à estrutura de um 
vulcão, produtos vulcânicos, tipos de vulcões, 
formação de ilhas vulcânicas, entre outros. 
Esta atividade é complementada com a 
dinamização do jogo de tabuleiro “Os Vulcões 
dos Açores”.
#Geologia #Património Natural # Vulcanologia 
#Geodiversidade

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. 
#Geologia #Património Natural #Paisagem  
#Geopaisagens 

O jardim da tua escola
Adorno 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 e 
informação à comunidade escolar 
sobre tratamentos adequados 
ambientalmente e especificidades de 
cada espécie.
#Flora #Biodiversidade #Plantas 
Endémicas #Plantas Medicinais 
#Fitoterapia

NOVEMBRO A JUNHO

À descoberta das aves dos Açores
Atividade de divulgação sobre a 
diversidade de aves dos Açores, 
destacando as espécies nativas, 
ameaçadas ou em perigo. 
Abordagem às características 
morfológicas das espécies e dos 
seus habitats através de fotografias, 
pequenos filmes e da realização de 
um jogo lúdico.
#Fauna #Avifauna #Nativo 
#Ameaçado #Em Perigo 
#Conservação 

O Delfim conhece os plásticos
Ação de divulgação do problema dos 
resíduos no mar (destacando-se os 
plásticos). Dinamização do conto infantil 
“A Aventura do Delfim”, de Mafalda Sousa 
e ilustrações de Vanessa Branco, e de 
atividades lúdicas variadas no âmbito da 
temática dos resíduos.
#Resíduos #Mar #Biodiversidade Marinha  
#3Rs  

JANEIRO a junho

Os segredos do milhafre
Sessão de sensibilização sobre a única ave 
de rapina diurna dos Açores, o milhafre, 
dando ênfase às suas caraterísticas 
morfológicas, hábitos alimentares, e aos 
perigos a que estão sujeitos. Esta atividade 
será complementada com o jogo “Quiz 
sobre o milhafre”.
#Fauna #Endémico #Morfologia #Habitat  
#Perigos

Morcego-dos-Açores: Tímido e simpático
Palestra sobre morcegos incidindo 
sobre o morcego-dos-Açores, único 
mamífero endémico da Região e sobre 
a importância da sua conservação. Esta 
ação é complementada com a criação de 
um morcego através da reutilização de 
resíduos e/ou um jogo didático, consoante 
o ano letivo.
#Fauna #Espécies Endémicas #Mamífero  
#Preservação

A tua energia é importante!
Sessão com recurso a uma apresentação 
e jogos lúdicos sobre energia elétrica 
que pretende dar a conhecer as 
principais fontes de produção de energia 
elétrica (renováveis e combustíveis 
fósseis) utilizadas nos Açores, e dicas 
de eficiência energética, em casa e na 
escola.
#Energia #Eletricidade #Eficiência 
Energética #Boas Práticas

À Descoberta da Geologia
Sessão de informação sobre diversas 
temáticas como geopaisagens, 
petrologia e paleontologia. Esta ação 
é complementada com atividades 
práticas, consoante o ano letivo.
#Geologia #Património Natural 
#Geopaisagens #Petrologia 
#Paleontologia

Os encantos do Parque Natural do Faial
Sessão de informação sobre o Parque 
Natural do Faial com abordagem 
à biodiversidade dos Açores e 
identificação de espécies exóticas 
e invasoras, com recurso a uma 
apresentação e jogos didáticos. Esta 
ação poderá ser complementada com 
uma saída de campo - A Escola vai às 
Áreas Protegidas.
#Parque Natural  #Áreas Protegidas 
#Biodiversidade #Centros Ambientais

A Escola VAI AO CENTRO

SETEMBRO a junho
Casa dos Dabney

Laranjas com História
Oficina que pretende proporcionar uma vivência 
com o nosso passado, com recurso a um jogo 
didático da apanha da laranja e a sua comercialização 
para as várias partes da Europa e América do Norte 
no XIX.
#Cultura #Património #Comércio #História  #Família 
Dabney

A viagem da uva
Oficina que pretende dar a conhecer a importância 
da família Dabney incidindo na produção da uva, 
através da realização de um jogo didático desde 
a apanha da uva, ao manuseamento e a sua 
transformação em vinho, viajando pelo século XIX.
#Cultura # Vinha  #Família Dabney  #Comércio  

A Vivência dos Dabney no Monte da Guia
Visita à exposição dos Dabney seguida de um peddy-
paper, na área abrangente ao complexo edificado 
da família Dabney, Casa de Veraneio, Exposição e 
Aquário de Porto Pim.
#Cultura #Património #História #Família Dabney

Circuito do Monte da Guia - História dos Dabney
Circuito pedestre interpretativo  na área envolvente 
aos edifícios pertencentes aos Dabney, Casa de 
Veraneio, Exposição (Adega) e Miradouro da Lira.
#Cultura #Biodiversidade #Áreas Protegidas #História

1h30

1h30

1h30

1h30



Centro a escolher

Uma aula no Centro Ambiental 
Visita em contexto escolar aos centros 
ambientais do Parque Natural do Faial, 
utilizando os meios e ferramentas educativas 
destes espaços. A visita é adaptável ao ano 
letivo.
#Parque Natural #Centro Ambiental 
#Biodiversidade #Geodiversidade

Aquário do Porto Pim

Visita o Aquário
A visita guiada ao Aquário do Porto Pim – 
Estação de Peixes Vivos, com abordagem à 
biodiversidade do Mar dos Açores, dando 
destaque a algumas curiosidades.
#Mar #Biodiversidade #Habitats #Açores

Aquário do Porto Pim

O incompreendido tubarão João
Sessão de informação na qual se pretende 
desmistificar o medo das crianças 
pelos tubarões através de um conto “O 
incompreendido tubarão João”. Atividade 
complementada com o jogo da memória 
com diferentes espécies de tubarão. 
#Mar #Fauna #Açores #Tubarões

JANEIRO a junho

Tubarões cruzados
Sessão de informação sobre as diferentes 
espécies de tubarões, nomeadamente as 
dos Açores. Atividade complementada 
com o jogo da memória, associado a 
pergunta e resposta e/ou jogo de palavras 
cruzadas sobre os temas abordados, 
consoante o ano letivo.
#Mar #Fauna #Açores #Tubarões

A Escola VAI AO CENTRO

SETEMBRO a junho JANEIRO a junho
Aquário do Porto Pim

Quem conhece o tubarão?
Sessão sobre as caraterísticas morfológicas 
externas (respiratórias e reprodutivas) do 
corpo do tubarão, relacionando-as com 
o seu modo de vida e habitat. Atividade 
complementada com o jogo “Quem 
conhece o tubarão?”
#Mar #Fauna #Caraterísticas #Habitat

No topo da cadeia alimentar
Sessão de informação sobre a importância 
do tubarão na cadeia alimentar, com 
explicação da influência do Homem 
no ambiente marinho destes animais. 
Atividade complementada com chave 
dicotómica na identificação de várias 
mandíbulas e dentes de tubarão.
#Mar #Fauna #Ecossistemas #Cadeia 
Alimentar #Homem

setembro a junho
Jardim Botânico do Faial

O meu primeiro móbil
Sessão de informação sobre a forma e as cores das folhas das plantas dos 
Açores. Recolha de folhas para construção de um móbil ou criação de 
desenhos, através da colagem sobre fotografias ou cartolinas.
#Flora #Património Natural #Espécies Endémicas #Conservação da 
Natureza

As plantas também têm órgãos
Atividade prática que consiste numa visita guiada aos  diferentes componentes 
das plantas (raízes, caules, folhas, flores e frutos) e as diferentes fases da vida das 
mesmas. Atividade complementada com o “Jogos das caixas”, ou o “Jogo das 
chaves dicotómicas”, consoante o ano letivo
#Flora #Património Natural #Morfologia vegetal #Chaves dicotómicas

Vem produzir plantas no Jardim!
Visita aos viveiros do Jardim Botânico com demonstração dos trabalhos 
aí realizados. Esta ação é complementada com uma atividade prática de 
produção de sementeiras e estacarias de espécies existentes no Jardim.
#Flora #Património Natural #Plantas espontâneas #Plantas Cultivadas 
#Sementeiras #Estacarias

De que se alimentam as plantas?
Atividades experimentais sobre a fotossíntese, a clorofila e a 
produção de oxigénio. Semeação de feijões em recipientes com 
diferentes condições de disponibilidade de luz.
#Flora #Património Natural #Experiências

Vem conhecer o Banco de Sementes dos Açores
Visita ao Banco de Sementes dos Açores na qual serão explicados 
todos os processos dos trabalhos de conservação e germinação de 
sementes. Esta visita será adaptada consoante o ano letivo.
#Flora #Património Natural #Conservação da Natureza #Germinação

As orquídeas e a cortiça
Visita ao orquidário dos Açores, para observação da família das flores 
mais evoluídas do mundo vegetal. Explicação da utilização das rolhas 
de cortiça como substrato para o envasamento de orquídeas e 
demonstração do seu processo de trituração.
#Flora #Património Natural #Substrato #Campanha

Deixa a tua marca no Jardim Botânico do Faial
Atividade de plantação de espécies endémicas na nova área do Jardim 
Botânico do Faial.
#Flora #Património Natural #Espécies Endémicas #Plantação

Jardim Botânico do Faial

Visita o Jardim
Visita guiada ao Jardim Botânico do Faial. A visita será adaptada 
consoante o ano letivo.
#Flora #Património Natural #Biodiversidade #Endémico #Nativo

Centro de Interpretação 
do Vulcão dos Capelinhos

Vive a ciência
Realização de atividades experimentais simples, sobre o mundo 
geológico que nos rodeia, para proporcionar um primeiro contacto 
com a ciência.
Experiências #Ciência #Mundo #Curiosidades

FAIAL OFERTA EDUCATIVA // 2016 - 2017

Direcionado também a professores e auxiliares 
de educação

*1º e 2º anos
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Direcionado também a professores e auxiliares de educação

Direcionado também a professores e auxiliares de educação

Direcionado também a professores e auxiliares de educação
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A Escola VAI AO CENTRO

SETEMBRO a junho

CIVC em órbita
Oficina de exploração do sistema solar 
com a ajuda do recurso “Magic Planet”. 
Ação complementada com atividades 
experimentais que pretendem ajudar a 
compreender a diferença entre planetas 
e estrelas.
#Sistema Solar #Astros #Planetas 
#Estrelas #Espaço

De rocha a areia
Jogo que explora as características e 
utilização das rochas açorianas num 
percurso pelas salas do CIVC. Esta 
atividade será complementada com a 
visualização à lupa das diferentes areias.
#Geologia #Geodiversidade #Ciclo das 
Rochas #Património Natural 

Geo-Faial
Oficina que permite distinguir as diferentes estruturas geológicas que 
constituem a ilha do Faial, desde a sua formação, às paisagens que podem 
ser observadas atualmente. 
#Geologia #Geodiversidade #Geopaisagens #Formações Geológicas

Visita o CIVC
Visita guiada à exposição interpretativa do Centro de Interpretação do 
Vulcão dos Capelinhos. Ação complementada com subida ao farol, 
visualização de um filme 3D e da exposição temporária. A visita será 
adaptável consoante o ano letivo e por solicitação dos professores.
#Centro Ambiental #Geologia #Geodiversidade #História #Vulcão   

Centro de Interpretação 
do Vulcão dos Capelinhos

A Escola vai às Áreas Protegidas

SETEMBRO a junho

A Rota dos Geossítios do Faial
Saída de campo, com percurso de autocarro e/ou a pé, 
que proporciona um contacto direto com os geossítios 
da ilha, dando particular destaque às suas características 
de génese. Explicação da importância do trabalho do 
Geoparque Açores.
#Geologia #Geoparque Açores #Geossítios

Subida ao Vulcão dos Capelinhos
Percurso interpretativo com subida ao Vulcão dos 
Capelinhos acompanhado por um guia/geólogo. 
Durante a caminhada serão abordados temas como 
vulcanismo, erosão, área protegida, conservação, entre 
outros.
#Vulcanismo #Erosão #Área Protegida #Conservação

Brigada “recolher para Conservar”
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.
#Sementes  #Biodiversidade #Sensibilização  #Preservação

Avifauna de binóculo
Saída de campo para observação da avifauna em diversos 
pontos de interesse para a prática do birdwatching. 
#Avifauna #Birdwatching #Área Protegida #Habitat

Trilhos com Biodiversidade
Percurso pedestre pelas áreas protegidas do Parque 
Natural do Faial com abordagem à biodiversidade 
presente. Os percursos são agendados consoante o ano 
letivo.
#Áreas Protegidas #Fauna  #Flora  #Endemismos

Uau.. mais uma endémica!
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. 
#Plantação #Espécies Endémicas #Espécies Invasoras 
#Reflorestação

Vigilante da natureza por um dia
Acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos 
vigilantes da natureza no âmbito da inspeção, proteção 
e conservação do Parque Natural do Faial. 
#Parque Natural #Inspeção #Conservação #Proteção

Uma tarde com a biodiversidade marinha
Saída de campo em área protegida junto à orla costeira 
para exploração da biodiversidade marinha associada às 
poças de maré.
#Mar #Poças de Maré #Biodiversidade Marinha

Fevereiro

Maio e junho

Traz as galochas!
Realização de atividades experimentais 
sobre a temática da água, nomeadamente 
a água em diferentes estados, desde a 
chuva até às bolas de sabão.
#Recursos Hídricos #Água #Experiências 
#Estados físicos

Centro de Interpretação 
do Vulcão dos Capelinhos

FAIAL OFERTA EDUCATIVA // 2016 - 2017
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A Escola vai às Áreas Protegidas

PICO OFERTA EDUCATIVA // 2016 - 2017
O Parque vai à Escola

SETEMBRO a junho

O Baguinho Simão
Atividade prática que explora o livro “O Baguinho 
Simão”, destinado ao público infantil, que pretende dar 
a conhecer algumas das curiosidades da Paisagem da 
Cultura da Vinha da ilha do Pico, classificado como 
Património Mundial da UNESCO.
#Vinha #Património #UNESCO

Os vulcões dos Açores
Sessão de informação sobre os vulcões da Região, 
com abordagem à estrutura de um vulcão, produtos 
vulcânicos, tipos de vulcões, formação de de ilhas 
vulcânicas, entre outros. Esta ação é complementada 
com a construção de um vulcão ou dinamização do 
jogo de tabuleiro “Os Vulcões dos Açores”, consante o 
ano letivo.
#Geologia #Património Natural #Vulcanismo 
#Geodiversidade

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. Esta ação é 
complementada com uma atividade prática 
de experimentação da absorção de água pelas 
leivas (Sphagnum spp.).
#Zonas Húmidas #Biodiversidade #Conservação 
da Natureza

Geopaisagens dos Açores
Sessão de divulgação que dá a conhecer 
o património geológico açoriano, 
geopaisagens e geossítios, e sensibilizar 
para a necessidade da sua valorização e 
conservação.
#Geodiversidade #Geoparque Açores #Va-
lorização #Conservação

Conhecer o Parque Natural do Pico!
Palestra 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 ação poderá ser 
complementada com uma saída de 
campo - A Escola vai às Áreas Protegidas.
#Parque Natural #Áreas Protegidas 
#Biodiversidade #Geodiversidade

Paisagem da Cultura da Vinha - Património 
Mundial

Palestra sobre a paisagem da Vinha 
como cultura da ilha do Pico e como 
Património Mundial. Esta ação será 
complementada com uma atividade 
prática, consoante o ano letivo.
#Vinha #Património #Ordenamento do 
Território #Classificação 

Conhecer as aves dos 
Açores 

através do CERAS!
Sessão de divulgação do 
CERAS (Centro de Reabilitação 
de Aves Selvagens) e seus 
objetivos, bem como sobre 
as principais espécies de 
aves observáveis nos Açores. 
Esta atividade poderá ser 
complementada com uma 
visita guiada ao CERAS.
#Avifauna #Birdwatching 
#Ornitologia

Todos a fazer recolha 
selectiva!

Sessão de informação sobre a 
identificação e caracterização 
das diferentes tipologias de 
resíduos e sensibilização 
para a gestão hierarquia dos 
mesmos, enfatizando os 
destinos adequados na ilha 
do Pico. Esta ação poderá 
ser complementada com 
uma visita ao Centro de 
Processamento de Resíduos 
da Ilha do Pico.
#Resíduos #Recolha Selectiva 
#Gestão de Resíduos 
#Sensibilização

a Escola vai ao Centro

SETEMBRO a junho
Casa da Montanha

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

Passeio pela zona envolvente à Casa da Montanha, com 
abordagem à biodiversidade existente no local.
#Geodiversidade #Biodiversidade #Ecossistema 
#Património Natural

Visita à Casa da Montanha
Visita interpretativa à Casa da Montanha, 
complementada com atividades práticas, consoante o 
ano letivo, com o objetivo de conhecer a Reserva Natural 
da Montanha do Pico.
#Geodiversidade #Geopaisagem #Património Na-
tural #Conservação da Natureza 

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

Muros de história…
Atividade prática que consiste na construção de 
uma maquete dos currais da vinha, com explicação 
da sua importância para para a cultura da vinha, 
nomeadamente a importância do “basalto negro”. 
#Geologia #Vinha #Biodiversidade #Património 
#História

Visita ao “coração” do Lajido de Santa Luzia
Visita interpretativa ao coração do Lajido de Santa Luzia. Esta 
ação é adaptada consoante o ano letivo.
#Património #Geopaisagem #Valorização #Conservação 
#Vinha

Centro de Visitantes da Gruta das Torres

Visita à Gruta das Torres
Visita interpretativa à Gruta das Torres, complementada com 
atividades práticas, consoante o ano letivo.
#Estruturas Geológicas #Açores #Geoconservação 
#Biodiversidade

Centro de Reabilitação de Aves Selvagens

Visita ao CERAS
Visita guiada ao CERAS (Centro de Reabilitação de Aves 
Selvagens). Esta visita é complementada com atividades 
práticas, nomeadamente um jogo da glória e/ou uma caça 
ao tesouro, consoante o ano letivo.
#Avifauna #Birdwatching #Ornitologia #Açores  
#Conservação # Reabilitação

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

Var

Direcionado também a professores 
e auxiliares de educação

Direcionado também a professores 
e auxiliares de educação

O que produzem os vulcões?
Atividade prática sobre geologia e vulcanismo, com 
observação e manuseamento de rochas e minerais 
característicos da ilha do Pico e das restantes ilhas dos 
Açores.
#Vulcões #Geologia #Vulcanismo #GeodiversidadeDirecionado também a 

professores e auxiliares 
de educação

Direcionado também a profes-
sores e auxiliares de educação

Direcionado também a professores 
e auxiliares de educação 
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1h30

1h30

Direcionado também a professores e auxiliares de educação

1h30

Direcionado também a professores e auxiliares de educação



PICO OFERTA EDUCATIVA // 2016 - 2017
A Escola vai às Áreas Protegidas

SETEMBRO a junho

Vem plantar uma endémica!
Atividade prática de plantação de espécies de flora endémica 
dos Açores, realizada em áreas do Parque Natural.
#Plantas Endémicas #Parque Natural #Áreas Protegidas 
#Conservação da Natureza

Nos trilhos do Parque Natural…
Percurso pedestre interpretativo pelas áreas protegidas 
do Parque Natural, com abordagem à biodiversidade e 
geodiversidade locais.
#Parque Natural #Áreas Protegidas #Biodiversidade 
#Geodiversidade

Rota dos Geossítios do Pico
Saída de campo que proporciona um contacto direto com 
os geossítios da ilha, dando particular destaque às suas 
características de génese. Explicação da importância do 
trabalho do Geoparque Açores.
#Geossítios #Geodiversidade #Biodiversidade 
#Património geológico

Valorizar as reservas de água!
Roteiro natural e paisagístico onde se percorre 
as 5 lagoas mais emblemáticas da ilha do Pico 
(Lagoa do Capitão, do Caiado, do Paúl, da Rosada 
e do Peixinho), com o intuito de salientar a 
importância destes recursos naturais.
#Recursos Hídricos #Valorização #Património 
Natural #Conservação da Natureza

Um dia na vigia…
Visita guiada a uma vigia de observação de 
cetáceos. Esta visita é complementada com a 
dinamização de atividades lúdico-pedagógicas, 
consoante o ano letivo.
#Biodiversidade marinha #Património #História 
#CulturaVisitar o interior de uma gruta!

Visita guiada a uma gruta não explorada pelo turismo, com 
abordagem à formação de uma cavidade vulcânica, as 
estruturas que nela se formam e todo o seu ecossistema, 
nomeadamente as turfeiras.
#Ecossistema #Geodiversidade #Estruturas Geológicas 
#Zonas Húmidas

Var

Var

Var

Direcionado também a professores e auxiliares de educação

Var

Direcionado também a professores 
 e auxiliares de educação

Var

Var



SÃO JORGE OFERTA EDUCATIVA // 2016 - 2017
O Parque vai à Escola

SETEMBRO a junho

As Aventuras de Sammy
Visionamento do filme “As aventuras de 
Sammy”, de Ben Stassen para dar a conhecer 
o ciclo de vida de uma tartaruga e alertar para 
as ameaças à biodiversidade marinha. A ação é 
complementada com a atividade prática “Pet - a 
tartaruga”.
#Biodiversidade Marinha #Poluição #Ciclo de 
vida #Ameaças

São Jorge - Ilha Dragão
Sessão de informação sobre geologia, focando a 
formação de ilhas vulcânicas, a importância dos 
vulcões e as rochas existentes no Arquipélago. 
Atividade complementada com a atividade 
experimental “Vulcão em ação”.
#Geologia #Vulcão #Rochas #Geodiversidade

Barco à vela
Sessão de informação sobre as fontes energéticas 
renováveis, dando ênfase à energia eólica, que 
surge associada a atividades desportivas e a alguns 
meios de transporte. Esta sessão é complementada 
com a atividade experimental “Barco à vela”.
#Fontes de Energia #Energias Renováveis 
#Energia do Vento #Meios de Transporte 

À descoberta das 
 tartarugas dos Açores

Sessão de informação 
e sensibilização sobre 
as diversas espécies de 
tartarugas que passam 
pelo mar dos Açores, 
enfatizando as ameaças 
a que estas estão sujeitas 
nas suas rotas migratórias.
#Biodiversidade Marinha 
#Poluição #Ciclo de Vida 
#Ameaças

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 poderá ser 
complementada com saídas 
de campo - A Escola vai às 
Áreas Protegidas.
#Património Geológico 
#Geopaisagens 
#Geossítios 
#Geodiversidade 

Conhecer o Parque Natural e a Reserva da 
Biosfera das Fajãs de São Jorge

Sessão de informação sobre o Parque 
Natural e a Reserva da Biosfera das Fajãs 
de São Jorge, que inclui divulgação das 
particularidades da ilha, nomeadamente 
a fauna e a flora terrrestre e marinha, a 
geologia e os estatutos de conservação/
classificação. Esta ação poderá ser 
complementada com uma saída de 
campo - A Escola vai às Áreas Protegidas 
“Percorrendo o Parque Natural”, ou com 
uma atividade prática para o pré-escolar e 
1º ciclo “São Jorge com pinta”.
#Parque Natural #Reserva da Biosfera 
#Biodiversidade #Geodiversidade

Mocho, o guardião da noite
Sessão de informação sobre a única ave de 
rapina noturna dos Açores, o mocho. Esta 
ação é complementada com atividade 
prática “O mocho Carica” para o pré-escolar, 
e outras de acordo com o ano letivo.
#Ave de Rapina #Biodiversidade #Ciclo de 
Vida

Muros de pedra seca 
um mundo à parte

Sessão de informação 
sobre os muros de pedra 
seca encontrados por 
toda a ilha, explorando 
a sua biodiversidade, 
geodiversidade existentes 
e vertente patrimonial. 
Esta atividade poderá ser 
complementada com uma 
saída de campo - A Escola 
vai às Áreas Protegidas, e/ou 
com o jogo didático “Quem 
é quem?”.
#Biodiversidade 
#Geodiversidade 
#Património #Ordenamento 
do Território

Canyoning da  
biodiversidade

Sessão de sensibilização 
sobre a biodiversidade e 
geodiversidade existentes 
junto dos cursos de água e 
zonas adjacentes. Esta ação 
é complementada com a 
atividade prática “Sapo reguila” 
e outras, consoante o ano 
letivo.
#Recursos Hídricos #Cursos 
de Água #Biodiversidade 
#Geodiversidade

Mistérios da Orquídea Selvagem
Sessão de informação sobre a flora açoriana, destacando as orquídeas 
selvagens presentes nos Açores, particularmente a que só se conhece na 
ilha de São Jorge. Esta ação é complementada com a atividade prática “Prato 
do dia” ou outras, consoante o ano letivo.
#Flora #Endémico #Património Natural #Habitat

Abelha - a alquimista da natureza
Sessão de sensibilização sobre a abelha, o seu ciclo de vida, o seu papel na 
natureza, interação com o Homem, as ameaças a que está sujeita e respetivas 
consequências para o meio ambiente. Esta ação é complementada com a 
atividade prática “Favo de mel” ou outras, consoante o ano letivo.
#Biodiversidade #Ciclo de Vida #Valorização #Conservação da Natureza

a Escola vai ao Centro

SETEMBRO a junho
Casa do Parque de São Jorge

Tecer a manta
Oficina de reutilização de materiais, onde são utilizadas técnicas tradicionais de 
tecelagem da ilha de São Jorge.
#Tecelagem #Artesanato #Flora #Património

Parque Natural de São Jorge - de A a Z
Realização de um jogo didático que aborda diversas temáticas como a 
biodiversidade, geodiversidade e património cultural inseridas no Parque 
Natural, com palavras de A a Z.
#Parque Natural #Reserva da Biosfera #Biodiversidade #Geodiversidade
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SÃO JORGE OFERTA EDUCATIVA // 2016 - 2017
O Parque vai ao centro

SETEMBRO a junho

Tesouros do Parque
Visita guiada à Casa do Parque. Esta ação poderá ser 
complementada com atividade prática, consoante 
o ano letivo..
#Parque Natural #Áreas Protegidas 
#Biodiversidade #Geodiversidade

Insetos - Vida nos Açores
Visita à exposição temporária sobre os insetos 
existentes nos Açores, inclusivamente com 
algumas macrofotografias de Xavier Torrent e 
Pedro Cardoso (colaboradores do Grupo de 
Biodiversidade da Universidade dos Açores). 
Esta ação é complementada com as atividades 
práticas “Constrói um inseto”, “Cabeça de inseto” e/
ou observação de insetos à lupa, consoante o ano 
letivo.
#Biodiversidade #Habitat #Entomologia

Morcego - vampiro ou amigo?
Saída de campo para zonas de observação do morcego-dos-Açores, de 
forma a sensibilizar o público escolar para o único mamífero endémico 
da Região.
#Biodiversidade  #Espécie Endémica  # Habitat #Conservação

São Jorge - “Ilha à Vista”
Percurso pedestre pela Pontinha do Topo, com abordagem à 
biodiversidade, geodiversidade e património locais.
#Áreas Protegidas #Biodiversidade #Geodiversidade #Património 
Natural

Casa do Parque de São Jorge

A Escola vai às Áreas Protegidas

SETEMBRO a junho

Percorrendo o Parque Natural
Percurso pedestre interpretativo pelas áreas protegidas do Parque Natural, 
com abordagem à biodiversidade, geodiversidade e património cultural.
#Parque Natural #Biodiversidade #Geodiversidade #Património 
Cultural

Rota dos Geossítios de São Jorge
Saída de campo, com percurso de autocarro e/ou a pé, que 
proporciona um contacto direto com os geossítios da ilha, dando 
particular destaque às suas características de génese. Explicação da 
importância do trabalho desenvolvido pelo Geoparque Açores.
#Geossítios #Geodiversidade #Biodiversidade #Património Natural

Fevereiro

Zonas Húmidas em ação
Percurso interpretativo por Zonas Húmidas 
da ilha, com abordagem à sua importância, 
ameaças e necessidade de conservação 
destas áreas classificadas. 
#Zonas Húmidas #Biodiversidade 
#Geodiversidade #Áreas Classificadas

Direcionado também a professores e auxiliares de 
educação

Var

Direcionado também a professores e auxiliares de 
educação

Var

Var
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Var
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auxiliares de educação



GRACIOSA OFERTA EDUCATIVA // 2016 - 2017
O Parque vai à Escola

setembro a junho

As rochas dos vulcões da Graciosa
Sessão de informação sobre o património geológico da ilha 
e os seus geossítios. A ação é complementada com uma 
atividade prática de observação e manuseamento de rochas 
amostras de rochas.

#Geologia #Geoparque Açores #Geossítios #Geoconservação

Os Vulcões dos Açores
Sessão de informação sobre os vulcões da Região, com 
abordagem à estrutura de um vulcão, produtos vulcânicos, 
tipos de vulcões, formação de ilhas vulcânicas, entre outros. 
Esta ação é complementada com atividades práticas, 
consoante o ano letivo. 

#Geologia #Vulcanologia #Estruturas Geológicas

Graciosa, uma Reserva da Biosfera
Sessão de informação sobre a Reserva da Biosfera da Graciosa 
reconhecida pelo Programa Homem e Biosfera da UNESCO, 
que inclui explicação da importância mundial deste programa 
para a conservação da biodiversidade e a promoção do 
desenvolvimento sustentável. Esta ação é complementada 
com o visionamento do documentário “Graciosa, uma Reserva 
da Biosfera”.
#UNESCO #Reserva da Biosfera #Património #Desenvimento 

Sustentável

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 poderá ser complementada com saídas de 
campo - A Escola vai às Áreas Protegidas.
#Geodiversidade #Geoparque Açores #Valorização 
#Geoconservação

Eu conheço o Parque Natural
Sessão de informação sobre o Parque Natural da 
Graciosa que inclui divulgação das particularidades de 
cada área protegida, nomeadamente sobre a fauna e 
flora terrestre e marinha, geologia, trilhos e estatutos 
de conservação. Esta atividade é complementada com 
uma saída de campo - A Escola vai às Áreas Protegidas.
#Parque Natural #Área Protegida #Biodiversidade 

#Geodiversidade

Brincando e Aprendendo  no Centro de Visitantes da Furna do Enxofre
Realização de atividades práticas e/ou experimentais, relacionadas com a 
geologia da ilha Graciosa, com destaque para o vulcão da Caldeira. As atividades 
a realizar serão adaptadas consoante o ano letivo.
#Geologia #Geodiversidade #Vulcão #Experiências #Graciosa

Centro de Visitantes da Furna do Enxofre

a escola vai ao centro

A história do painho-de-Monteiro
Sessão de informação sobre a ave marinha endémica 
dos ilhéus da Graciosa, o painho-de-Monteiro, 
nomeadamente, as suas características morfológicas, 
hábitos alimentares, reprodução e estatuto de 
conservação. Incluí a mostra de elementos relacionados 
com o habitat e morfologia da espécie. Esta atividade 
poderá ser complementada com uma saída de campo 
- A Escola vai às Áreas Protegidas .“A escola visita uma 
Reserva Natural”.
#Endemismo  #Área Protegida #Habitat #Conservação 

da Natureza

Sustentabilidade Energética
Sessão de sensibilização sobre 
a eficiência energética nas 
escolas e apresentação das 
energias renováveis utilizadas 
nos Açores para produção de 
eletricidade. Esta atividade 
pode ser complementada com 
uma visita à central elétrica da 
ilha.
#Energia #Eficiência Energética 

#Eletricidade  #Poupança

Arquitetura da água da ilha 
Graciosa

Sessão de sensibilização sobre a 
poupança de água nas escolas 
e em casa, dando a conhecer 
estruturas de captação e 
armazenamento construídas 
no passado.  Esta atividade 
pode ser complementada com 
uma visita a algumas destas 
estruturas. 
#Património #Água #Recursos 
Hídricos #Consumo  Sustentável

Reutilizações
Oficina de reutilização, com recurso a materiais recicláveis e de baixo custo, para 
incentivar à redução e reutilização de resíduos.
#Resíduos #Reutilização #Reciclagem

1º*

*3º e 4º anos

Direcionado também a professores e auxiliares de educação

1h30

Direcionado também a professores e auxiliares de educação

Direcionado também a professores e auxiliares de educação

Direcionado também a professores 
e auxiliares de educação

1h30

Direcionado também a professores 
e auxiliares de educação

1h30

Direcionado também a professores e auxiliares de educação

1h30

Direcionado também a professores e auxiliares de educação
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Sentir e interpretar o Parque Natural da Graciosa 
Percurso pedestre interpretativo pelas áreas protegidas do Parque 
Natural, com abordagem à biodiversidade e geodiversidade 
locais.
#Áreas Protegidas #Parque Natural #Biodiversidade 
#Geodiversidade

Rota dos Geossítios da ilha Graciosa
Saída de campo que proporciona um contato direto com 
os geossítios da ilha, dando particular destaque às suas 
características de génese. Explicação da importância do 
trabalho do Geoparque Açores.
#Geologia #Geodiversidade #Geoparque Açores  #Património 

Natural

Ajuda uma planta 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.
#Parque Natural #Sementes #Espécies Endémicas #Espécies 
Invasoras

Aves “diferentes”
Realização de um percurso pedestre para observação 
e contagem de aves costeiras invernantes, inserida no 
PROJECTO ARENARIA.
#Avifauna #Ecossistema

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.
#Geodiversidade #Biodiversidade #Reserva Natural 

#Espécie Endémica

A ESCOLA VAI ÀS ÁREAS PROTEGIDAS

SETEMBRO a junho janeiro e fevereiro

junho
Direcionado também a professores e auxiliares de educação

Direcionado também a professores e auxiliares de educação

Direcionado também a professores e auxiliares de educação

1h30

Direcionado também a professores e auxiliares de educação

4h
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Setembro a junho

Ligações à Natureza das IlhaS
Sessão expositiva de sites relacionados 
com o ambiente. Exploração da fauna 
e flora dos Açores através da interação 
com sons e imagens.
#Fauna #Flora #Património Natural 
#Ambiente

Histórias “Fio Terra”
Sessão de histórias e de músicas 
relacionadas com o ambiente, para 
sensibilizar para as problemáticas 
ambientais atuais.
#Ambiente #Consciência Ambiental 
#Conservação da Natureza 

#Património Natural

Os vulcões dos Açores
Sessão de informação sobre os 
vulcões da Região, com abordagem 
à estrutura de um vulcão, produtos 
vulcânicos, tipos de vulcões, formação 
de ilhas vulcânicas, entre outros. Esta 
ação poderá ser complementada com 
a dinamização do jogo de tabuleiro 
“Os vulcões dos Açores” e/ou com a 
exploração do guia infantil “Os vulcões 
dos Açores”, consoanteo ano letivo
#Geologia/#Vulcanologia #Estruturas 
#Geológicas 

Residuum
Sessão expositiva sobre a gestão de residuos sólidos nos 
Açores e na ilha Terceira em particular. Esta ação poderá ser 
complementada com uma visita ao Aterro Sanitario e/ou 
Centro de Triagem da Resiaçores.
#Resíduos #Gestão de Resíduos #Desenvolvimento 

Sustentável

Sustentabilidade energética: que posso eu fazer?
Sessão de informação sobre fontes energéticas convencionais, 
alternativas e renováveis, bem como os impactes ambientais 
associados. Sensibilização para as boas práticas relacionadas 
com a poupança e eficiência energética em casa, na escola, e 
nos meios de transporte atualmente utilizados.
#Energia Eficiência Energética #Alterações Climáticas #Fontes 

de Energia

Térmitas - Ajuda a controlar!
Sessão de sensibilização sobre as térmitas (Cryptotermes brevis), 
com destaque para a sua identificação, modos de reconhecer 
os seus vestígios, e métodos de prevenção e extermínio 
desta praga. A Cryptotermes brevis, ou térmita da madeira 
seca constituí atualmente a praga urbana mais preocupantes 
nos Açores, cujos impactos económicos e patriminiais têm 
suscitado uma preocupação cinsiderável junto dos cidadãos 
e da comunidade científica.

#Sensibilização #Invasor #Impactos #Monitorização 

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 poderá ser 
complementada com saídas de campo 
- A Escola vai às Áreas Protegidas.
#Geodiversidade #Geoparque Açores 

#Valorização #Geoconservação

Agricultura e Sustentabilidade
Sessão expositiva sobre a agricultura 
nos Açores, com destaque nas 
boas práticas, análise de impactes 
positivos e negativos quer a nível 
ambiental, económico e social, 
utilizando recursos audiovisuais. Esta 
ação poderá ser complementada 
com um debate e/ou com uma saída 
de campo.
#Impactos #Economia 
#Desenvolvimento Sustentável 

#Cidadania Ambiental

Morcegos nos Açores
Sessão de informação sobre os 
morcegos no mundo, o caso dos 
Açores e as espécies que habitam 
as ilhas. Esta atvidade poderá ser 
complementada com uma saída de 
campo ao habitat do morcego.
#Biodiversidade #Endémico #Conser-

vação da Natureza #Habitat  

Sensibilização, gestão e 
conservação no Parque 

Natural da Terceira
Sessão expositiva de 
divulgação do Parque 
Natural, nomeadamente 
a sua missão, objetivos, 
áreas protegidas, trilhos 
e estruturas associadas. 
Esta atividade poderá ser 
complementada com uma 
saída de campo - A Escola 
vai às Áreas Protegidas “Por 
sendas, veredas, carreiros e 
trilhos do Parque Natural”.
#Parque Natural #Áreas 
Protegidas #Biodiversidade 
#Geodiversidade

O pombo-trocaz-dos-
-Açores

Sessão de infromações 
sobre o pombo-trocaz-dos-
Açores, com abordagem 
ao seu ciclo de vida e aos 
trabalhos que se realizam 
no âmbito da conservação e 
monitorização desta espécie. 
#Biodiversidade #Ciclo 
de Vida #Conservação da 

Natureza #Monitorização

a escola vai ao centro

O conto da Gota Francisca
Apresentação do ciclo da água através de uma história. 
Esta ação é complementada com atividades experimentais, 
consoante o ano letivo.
#Ciclo da Água #Experiências #Recursos Hídricos #Água

Os vulcões da nossa Ilha
Sessão de informação com introdução de conceitos 
básicos sobre vulcanismo e rochas vulcânicas. Descrição 
da evolução geológica da ilha e das rochas mais 
características.

#Vulcanismo #Geodiversidade #Estruturas Geológicas

outubro a maio
Centro de Interpretação da Serra de Santa 

Bárbara

Parque Natural da Terceira um patrimonio a descobrir
Sessão expositiva sobre o patrimonio natural da Terceira 
bio e geodiversidade. 
#Parque Natural #Áreas Protegidas #Biodiversidade 

#Geodiversidade

Loja do Parque
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1º*
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Setembro a junho



a escola vai ao centro

A rota das águas
Sessão de informação sobre o ciclo da água natural e 
artificial das ilhas, utilizando recursos audiovisuais. Esta 
atividade é complementada com uma saída de campo. 
#Ciclo da Água #Recursos Hídricos #Monitorização 
#Ambiente 

A evolução da paisagem da Terceira
Sessão de informação sobre a evolução geológica da ilha. 
A atividade é complementada com uma saída de campo 
- A Escola vai às Áreas Protegidas “Rota dos Geossitios da 
ilha Terceira”.

#Geologia #Geopaisagem #Geossítios #Vulcanismo 

outubro a maio
Centro de Interpretação  

da Serra de Santa Bárbara

TERCEIRA OFERTA EDUCATIVA // 2016 - 2017

a escola vai ÀS ÁREAS pROTEGIDAS

sETEMBRO A JUNHO

Monitorização de um ecossistema florestal
Saída de campo a uma zona florestal (natural e/ou humanizada) 
com identificação visual da flora e fauna existentes, bem como 
as ameaças presentes, com registo num guia de campo.
#Fauna #Flora #Património Natural #Ambiente

Rota dos Geossitios da ilha Terceira
Saída de campo que proporciona um contacto direto com 
os geossítios da ilha, dando particular destaque às suas 
características de génese. Explicação da importância do 
trabalho do Geoparque Açores.

#Geossítios #Geoparque Açores #Valorização 

Monitorização de curso de água
Saída de campo a uma ribeira ou lagoa com identificação 
visual da flora, fauna e ameaças existentes no local. Recolha 
de amostras para análises fisico-quimicas da água e registo em 
guia de campo.
#Recursos Hídricos #Flora #Fauna #Conservação da 
Natureza

O que nos dizem as aves e pássaros? 
Sessão 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.

#Avifauna #Birdwatching #Ecossistema #Habitat

Peddy paper no Parque Natural
Prova pedestre de orientação com realização de 
diversas tarefas práticas, para promoção da aquisição 
de conhecimentos sobre as áreas protegidas do Parque 
Natural.
#Parque Natural #Áreas Protegidas #Cultura #História

Por sendas, veredas, carreiros 
e trilhos do Parque Natural

Percursos pedestres com interpretação ambiental por áreas 
protegidas do Parque Natural, descobrindo a biodiversidade 
e geodiversidade locais.
#Parque Natural #Áreas Protegidas #Biodiversidade  
#Geodiversidade

Visita ao Centro de Interpretação 
da Serra de Santa Bárbara

Visita guiada ao Centro. Esta visita poderá ser 
complementada com uma atividade prática, consoante 
o ano letivo.
#Centros Ambientais #Parque Natural #Biodiversidade 

#Geodiversidade

1h30

Var

Var

Setembro a junho
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O morcego “esquecido”!
Divulgação da espécie de morcego endémica 
do Arquipélago através da narração de um 
conto infantil sobre o morcego-dos-Açores. 
Dinamização de uma atividade lúdica. Esta ação 
poderá ser complementada com a afixação de 
um morcegário de cariz pedagógico no espaço 
exterior da escola.
#Fauna #Espécies Endémicas #Conservação da 
Natureza #Habitat

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, através de uma pequena 
peça teatral. Realização de atividades práticas 
sobre energias renováveis. Esta atividade 
poderá ser complementada com uma visita 
a uma central de energia renovável em São 
Miguel.
#Energia #Eletricidade #Recursos Energéticos 

#Impacte Ambiental

Os vulcões dos Açores I
Sessão de informação sobre o património 
geológico açoriano e as geopaisagens da ilha 
de São Miguel com recurso a atividades lúdicas. 
Esta ação poderá ser complementada com 
uma saída de campo - A Escola vai às Áreas 
Protegidas.
#Geologia #Património Natural #Vulcanismo 

#Geodiversidade

As rochas dos Açores
Sessão de informação sobre as rochas 
dos Açores, com exploração de conceitos 
como: rocha; mineral; ciclo das rochas; 
geodiversidade açoriana. Esta atividade é 
complementada com a interpretação de 
amostras das rochas dos Açores.
#Vulcão #Geopaisagem #Geologia 

#Património Natural

Os vulcões dos Açores II
Sessão de informação sobre o património 
geológico açoriano, a localização dos geo- 
ssítios nos Açores e as geopaisagens da ilha 
de São Miguel. Esta ação é complementada 
com a dinamização do jogo de tabuleiro “Os 
vulcões dos Açores”.
#Geologia #Património Natural #Vulcanismo 

#Geodiversidade

O morcego-dos-Açores na tua escola
Sessão de informação sobre a espécie 
de morcego endémica do Arquipélago 
com abordagem à importância da 
sua preservação para o equilíbrio dos 
ecossitemas. Dinamização de uma atividade 
lúdica. Esta ação poderá ser complementada 
com a afixação de um morcegário de cariz 
pedagógico no espaço exterior da escola.
#Fauna #Espécie Endémica #Ecossistema 

#Conservação da Natureza

Biodiversidade marinha 
nas áreas protegidas de São Miguel

Sessão de informação sobre as áreas 
protegidas de gestão de recursos do 
Parque Natural de São Miguel, com 
abordagem aos seus habitats e bio e 
geodiversidade associada. Divulgação de 
campanhas de sensibilização alusivas à 
temática de conservação marinha. Esta 
ação poderá ser complementada com 
uma saída de campo - A Escola vai às Áreas 
Protegidas.
#Parque Natural #Áreas Protegidas  
#Biodiversidade Marinha #Conservação 
da Natureza

Cuidar do ar para melhor respirar
Sessão de informação sobre a importância 
da qualidade do ar, principais poluentes 
e efeitos na população e ambiente. 
Divulgação dos trabalhos realizados no 
âmbito da monitorização da qualidade 
do ar e estações existentes nos Açores. 
Análise de parâmetros reais de qualidade 
do ar em São Miguel. Exploração online 
do portal de monitorização ambiental 
dos Açores. Esta ação poderá ser 
complementada com uma visita às 
Estações de Monitorização de Qualidade 
do Ar de Ponta Delgada e Ribeira Grande.
#Qualidade do Ar #Poluição 

#Monitorização #Alterações Climáticas

Gestão de resíduos nos Açores
Sessão de informação sobre a gestão de 
resíduos nos Açores, nomeadamente 
conceitos base, princípios de gestão de 
resíduos, operadores licenciados em 
São Miguel e programas/campanhas de 
sensibilização nos Açores.
#Resíduos #Gestão Ambiental #3 Rs

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.
#Património geológico #Geopaisagens 
#Geossítios #Geodiversidade 

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 ação poderá 
ser complementada com a afixação de um 
morcegário de cariz pedagógico no espaço 
exterior da escola.
#Fauna #Espécies Endémicas #Conservação 
da Natureza #Habitat

Conhecer o Parque Natural de São Miguel!
Sessão de informação sobre o Parque Natural 
de São Miguel, que inclui divulgação das 
particularidades da ilha, nomeadamente as 
áreas protegidas, os objetivos de gestão, a 
biodiversidade e geodiversidade, os trilhos e 
centros ambientais existentes. Esta atividade 
poderá ser complementada com uma saída 
de campo - A Escola vai às Áreas Protegidas 
“Sentir e Interpretar o Parque Natural de São 
Miguel”.
#Parque Natural #Biodiversidade 

#Geodiversidade #Conservação da Natureza

Var

Var

Var

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. 
Realização de atividades práticas 
sobre energias renováveis e eficiência 
energética. Esta ação poderá ser 
complementada com uma visita a uma 
central de energia renovável em São 
Miguel.
#Energia #Eletricidade  #Eficiência  

Energética #Alterações Climáticas
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Chave dicotómica da Floresta da Lagoa das Furnas
Dinamização de uma chave dicotómica para 
identificação de espécies existentes na área 
envolvente do Centro de Monitorização 
e Investigação das Furnas através de 
observação direta.
#Biodiversidade #Floresta Laurissilva 
#Espécies Endémicas #Espécies Invasoras

A Floresta à Tua Volta, Nativa ou Exótica?
Realização de um jogo lúdico sobre a 
floresta nativa dos Açores. Identificação 
no terreno de espécies que compõem 
a floresta Laurissilva e explicação das 
consequências ecológicas da presença de 
espécies com carácter invasor.
#Espécies Endémicas #Floresta Laurissilva 
#Área Protegida #Parque Natural

Peddy Paper na Boca do Vulcão
Visita guiada ao CMIF com realização de um peddy 
paper na área envolvente. Atividade com conteúdos 
relativos às medidas implementadas no âmbito do 
Plano de Ordenamento da Bacia Hidrográfica da 
Lagoa das Furnas. 
#Conservação da Natureza #Gestão Ambiental 

#Biodiversidade #Geodiversidade

À descoberta do Vale Encantado 
da Lagoa das Furnas!

Realização de um percurso pedestre interpretativo a 
locais de implementação do projeto de recuperação 
e conservação do Vale das Furnas. Abordagem à bio 
e geodiversidade da área de paisagem protegida das 
Furnas, à sua reflorestação e técnicas de restauração 
ecológica.
#Conservação da Natureza #Biodiversidade  

#Geodiversidade #Parque Natural #Área Protegida

Eco-oficina:  Pot-pourri com 
ervas-aromáticas

Elaboração de pot-pourris com ervas aromáticas 
e óleos essências produzidos no Pomar das 
Caldeiras das Furnas. 
#Agricultura biológica #Gastronomia #Saúde

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 em presença 
(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), bem como os trabalhos realizados no 
âmbito do POBHLF.
#Património Natural #Agricultura 
biológica #Fruticultura #Compostagem 
#Vermicompostagem

Eco-oficina: Floreiras e Vasos Ecológicos
Elaboração e decoração de vasos/floreiras com 
utilização de materias recicláveis. Plantação 
de uma erva aromática colhida no jardim de 
aromáticas do Pomar e respetiva identificação. 
#Agricultura biológica #Reciclagem #Reutilização 
#Propagação Vegetativa

 A Escola vai ao centro 

Centro de Monitorização 
e Investigação das Furnas

Microscopia da Lagoa das Furnas
Sessão de informação sobre o processo de 
eutrofização. Atividade prática de recolha 
de amostras de água da lagoa das Furnas. 
Observação e identificação de algumas cia-
nobactérias, relacionando a sua presença 
com o estado ecológico da Lagoa.
#Biologia #Eutrofização #Ecossistema 

#Cianobactéria 

Centro de Monitorização 
e Investigação das Furnas

Visita ao CMIF
Visita à sala de exposições. Sessão de informação sobre 
o processo de eutrofização e as principais medidas 
preventivas no seu combate implementadas no 
âmbito do POBHLF. Visualização de um documentário 
do projeto, onde se abordam as principais ações e o 
envolvimento da população local.
#Centro Ambiental #Parque Natural #Áreas Protegidas 
#Ordenamento do Território

Antigo Pomar das Caldeiras 
da Lagoa das Furnas

Eco-oficina: Herbário em folha
 de pasta de papels

Elaboração de um herbário com recolha do 
material necessário na Mata de Endémicas 
do Pomar. O herbário será construído com 
a utillização de folhas de papel reciclado 
elaborado artesalmente.
#Botânica #Reciclagem #Reutilização 
#Património Natural #Conservação da 
Natureza

Eco-oficina: Chave dicotómica 
- Flora Açoriana

Visita à Mata de Endémicas. Dinâmicas 
de utilização de uma Chave Dicotómica 
para identificação de espécies nativas e 
endémicas.
#Flora #Espécies Endémica #Chave 
Dicotómica #Património Natural 
#Conservação da Natureza

Cedência de plantas (endémicas, nativas,
 aromáticas ou exóticas)

Visita com oferta de exemplares de flora 
existentes no Pomar, para implementação 
de jardins e hortas biológicas nas escolas.
#Flora #Agricultura biológica

Antigo Pomar das Caldeiras
 da Lagoa das Furnas

O CMIF conta histórias 
 na Natureza

Narração de um conto 
com vertente ambiental 
nas margens da lagoa das 
Furnas, com transmissão de 
informações importantes 
para a promoção da 
cidadania ambiental. Esta 
ação é complementada com 
uma atividade lúdica alusiva 
ao conto.
#Ambiente #Cidadania 
Ambiental #Participação 
Cívica #Consciência 

Var

Direcionado também a professores e auxiliares de educação

Var

Var



SÃO MIGUEL OFERTA EDUCATIVA // 2016 - 2017

Reutilizar com estilo
Sessão de sensibilização sobre a problemática 
dos resíduos e a importância da reutilização. 
Esta atividade é complementada com uma 
oficina de criação de objetos a partir de 
materiais usados.
#3 Rs #Resíduos #Gestão Ambiental 
#Cidadania Ambiental

O meu primeiro herbário
Sessão de informação sobre a importância 
dos herbários na botânica. Atividade prática 
de iniciação à criação de um herbário 
com espécies de plantas endémicas e 
nativas. Pretende-se que a atividade seja 
continuada em ambiente escolar com o 
apoio dos professores.
#Botânica #Flora #Espécies #Património 
Natural #Conservação da natureza

A caminho do túnel 
das Sete Cidade

Percurso pedestre interpretativo até ao 
Túnel das Sete Cidades, com abordagem à 
bio e geodiversidade da área de paisagem 
protegida das Sete Cidades. Esta atividade 
é complementada com um jogo lúdico, 
consoante o ano letivo.
#Património Natural #Conservação da 
Natureza #Parque Natural #Áreas Protegidas

De olhos na avifauna dos Açores!
Visita ao Centro com sessão de 
divulgação da diversidade de 
avifauna dos Açores, destacando 
as espécies nidificantes na Região. 
Abordagem à relação entre as 
características morfológicas/
ecológicas das aves e o seu 
habitat. Abordagem à evolução, 
estudo e conservação das aves 
no arquipélago dos Açores.  
Demonstração de material de 
anilhagem. Esta ação poderá ser 
complementada com uma saída de 
campo.
#Avifauna #Morfologia #Habitat 
#Ornitologia

 A Escola vai ao centro 

Exposição “Histórias sem palavras”
Exploração dos conteúdos de uma 
exposição formada por um conjunto de 
pinturas/ilustrações alusivas ao ambiente 
natural. Interpretação de pinturas através 
da redação e exploração de uma história.
#Ambiente #Conservação da Natureza 
#Cidadania Ambiental #Biodiversidade

Visita à Loja do Parque  
da Lagoa das Sete Cidades

Visita guiada à Loja do Parque da Lagoa das 
Sete Cidades. Apresentação da 1º fase do 
projeto de requalificação das margens da 
Lagoa das Sete Cidades.
#Conservação da Natureza #Gestão 
ambiental #Parque Natural #Área Protegida 
#Ordenamento do Território

SETEMBRo a junho
Loja do Parque da Lagoa 

das Sete Cidades
CERAS

A Escola vai às Áreas Protegidas

De setembro a novembro e de abril a junho

Laboratório à beira mar
Atividade de campo em áreas protegidas na orla costeira. 
Exploração da biodiversidade associada às poças de maré 
e geodiversidade local. Abordagem à importância do uso 
sustentável dos recursos nas áreas protegidas para a gestão de 
recursos.
#Mar #Gestão Ambiental #Fauna Marinha #Desenvolvimento 
Sustentável

Sentir e Interpretar o Parque Natural de São Miguel
Percurso pedestre interpretativo pelas áreas protegidas do 
Parque Natural, com abordagem aos valores naturais em 
presença, nomeadamente, espécies e habitat protegidos e 
aspetos geológicos relevantes.
#Parque Natural #Áreas Protegidas #Património Natural 
#Conservação da Natureza 

Rota de geossítios de São Miguel
Saída de campo, com percurso de autocarro e/ou a pé, que 
proporciona um contacto direto com os geossítios da ilha, 
dando particular destaque às suas características de génese. 
Explicação da importância do trabalho do Geoparque Açores.
#Geodiversidade #Geossítio #Património Geológico #Goeparque 
Açores

Loja do Parque da Lagoa 
das Sete Cidades

A Loja do Parque conta histórias 
na Natureza

Narração de um conto 
com vertente ambiental 
nas margens da lagoa das 
Furnas, com transmissão de 
informações importantes 
para a promoção da cidadania 
ambiental. Esta ação é 
complementada com uma 
atividade lúdica alusiva ao 
conto.
#Ambiente #Cidadania 
ambiental #Participação Cívica 
#Consciência Ambiental

À descoberta dos insetos!
Sessão de informação sobre 
as características, diversidade 
e importância dos insetos nos 
ecossitemas. Construção de 
um aspirador entomológico 
e captura de insetos para 
observação (após a atividade os 
insetos serão devolvidos ao seu 
habitat).
#Ecossistema #Biodiversidade 
#Ciências da Natureza 

#Biologia

Loja do Parque da Lagoa 
das Sete Cidades

1h30

1º*

*3º e 4º anos

1h30

1h301º*

*3º e 4º anos

1h30

1h30

Var

Var



SANTA MARIA OFERTA EDUCATIVA // 2016 - 2017
O Parque vai à Escola

Setembro a junho

Os Vulcões dos Açores
Sessão de informação sobre os vulcões da 
Região, com abordagem à estrutura de 
um vulcão, produtos vulcânicos, tipos de 
vulcões, formação de de ilhas vulcânicas, 
entre outros, focando essencialmente 
a riqueza geológica de Santa Maria. A 
ação inclui a construção de um vulcão 
ou dinamização do jogo de tabuleiro “Os 
Vulcões dos Açores”. Esta atividade poderá 
ser complementada com uma saída de 
campo - A Escola vai às Áreas Protegidas 
“Rota dos Geossítios de Santa Maria”.
#Geologia #Vulcanologia #Estruturas  

Geológicas #Património Natural

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 e 
promove a identificação do tipo de 
paisagens e os produtos vulcânicos 
existentes em Santa Maria. Dinamização 
do jogo de tabuleiro “Os Vulcões dos 
Açores”. Esta atividade poderá ser 
complementada com uma saída de 
campo - A Escola vai às Áreas Protegidas 
“Rota dos Geossítios de Santa Maria”.
#Geodiversidade #Geoparque Açores 

#Valorização/ Conservação da Natureza

Descobrir o Parque Natural 
 de Santa Maria! 

Sessão de informação sobre o Parque 
Natural de Santa Maria, que inclui 
divulgação das particularidades da 
ilha, nomeadamente a fauna e a 
flora terrrestre e marinha, a geologia 
e os estatutos de conservação/
classificação e as atividades turísticas e 
lúdicas que poderão ser realizadas no 
Parque Natural. Dinamização do jogo 
“Pictionary do Parque”. Esta atividade 
poderá ser complementada com uma 
saída de campo - A Escola vai às Áreas 
Protegidas.
#Parque Natural #Áreas Protegidas 
#Biodiversidade #Geodiversidade

Gestão de Resíduos nos Açores:  
O Caso de Santa Maria

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. Esta ação poderá 
ser complementada com visitas de 
estudo ao Centro de Processamento 
e Valorização Orgânica de Resíduos.
#Resíduos #Gestão de Resíduos 
#Sensibilização #Desenvolvimento 
Sustentável 

Teatro de fantoches: Bicharocos 
 e plantas dos Açores!

Dinamização de uma história infantil, sobre animais 
e plantas dos Açores, narrada através de um teatro 
de fantoches.
#Fauna #Flora #Habitat #Ecossistema

A viagem dos Resíduos
Sessão de informação sobre a importância da 
separação seletiva e os procedimentos a ter em 
conta na separação, especificando a ilha de Santa 
Maria. Ação poderá ser complementada com 
jogo lúdico-pedagógico sobre a separação dos 
resíduos (1.º e 2.º ano) ou visita de estudo  ao 
Centro de Processamento e Valorização Orgânica 
de Resíduos (3.º e 4.º ano)
#Resíduos #Gestão de Resíduos #Sensibilização 
#Desenvolvimento Sustentável 

O Lorax: Em busca da trúfula perdida 
Visionamento de filme com conteúdos ambientais, 
com abordagem à importância da biodiversidade, 
à sua extinção, nomeadamente das árvores, e suas 
consequências.
#Biodiversidade #Ambiente #Conservação da Natureza 
#Sensibilização

Janeiro e Fevereiro

Lia e Nicolau: A poluição da água!
Sessão de informação e atividades experimentais 
laboratoriais sobre a água, em que as crianças 
trazem águas de diversas fontes e fazem a sua 
análise.  Esta ação pretende sensibilizar para 
as causas da poluição deste recurso e as suas 
consequências.
#Recursos Hídricos #Água #Poluição #Ambiente

Março

Aos pulinhos nas poças de maré 
de Santa Maria!

Sessão de informação sobre as 
poças de maré dos Açores, com 
destaque na ilha de Santa Maria, 
focando a importância destes 
ecossistemas no equilíbrio da vida 
animal e vegetal. Visonamento 
de vídeos sobre a temática. 
Esta atividade poderá ser 
complementada com uma saída 
de campo - A Escola vai às Áreas 
Protegidas “Com o pé na Poça!”. 
#Biodiversidade marinha 
#Ecossistema #Sensibilização 
#Conservação da Natureza

Maio e Junho

Ordenamento do território nos 
Açores: O caso de Santa Maria 

Palestra sobre os instrumentos 
de gestão territorial (em geral) 
e a sua especificidade na ilha de 
Santa Maria. Esta ação poderá ser 
complementada com análise de 
IGT´s, através da legislação em 
vigor. 
#Ordenamento do Território 
#Participação cívica #Áreas 
Classificadas #Património

 A Escola vai ao centro 
Centro de Interpretação Ambiental

 Dalberto Pombo

Visita Interpretativa ao Centro de Interpretação 
Ambiental Dalberto Pombo

Visita ao Centro com explicação do espólio do naturalista 
Dalberto Pombo. Contato direto com borboletas, aves, 
tartarugas e fósseis marinhos. Esta ação poderá ser 
complementada com atividades lúdico-pedagógicas, 
consoante o ano letivo.
#Centros Ambientais #Parque Natural #Biodiversidade 
#Geodiversidade

Visita interativa à Casa dos Fósseis
Visita à Casa dos Fósseis, com explicação da paleontologia 
e geologia existentes na ilha. Divulgação de trabalhos 
científicos na área da paleontogia e explicação da sua 
importância
#Geologia #Paleontologia #Ciência #Consciência 
Ambiental.

1º*

*3º e 4º anos

1h30

1h30

1h30

Direcionado também a professores e 
auxiliares de educação 1º*

*3º e 4º anos

1h30

Direcionado também a professores e 
auxiliares de educação

Var

1h30

Direcionado também a professores e auxiliares de educação

1h30



SANTA MARIA OFERTA EDUCATIVA // 2016 - 2017
A Escola vai às Áreas Protegidas

SETEMBRO a junho

Rota dos Geossítios de Santa Maria
Saída de campo realizada de autocarro complementada com pequenos percursos a pé, que proporciona 
um contato direto com os geossítios da ilha, dando particular destaque às suas características de génese. 
Explicação da importância do trabalho do Geoparque Açores.

#Geossítios #Geodiversidade #Geoparque Açores #Património geológico

Caminhar pela Floresta Laurissilva!
Saída de campo para Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies do Pico Alto, para identificação 
das espécies de flora endémica existentes no local. 

#Áreas Protegidas #Biodiversidade #Espécies Endémicas

Com o pé na Poça!
Saída de campo para Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Sul (Praia Formosa), para observação 
do intertidal rochoso (com poças de maré e jazida fóssil) e fauna e flora marinha existente.  

#Áreas Protegidas #Biodiversidade marinha #Geologia #Ecossistema

1º*

*3º e 4º anos

Var

Var

Var



Horários CENTROS AMBIENTAIS // OPENING TIMES ENVIRONMENTAL CENTRES
Centro de Interpretação Ambiental do Boqueirão

01 out - 31 mai
ter - sex: 10h00 - 17h00
sáb: 14h00 - 17h30
encerrado: dom | seg | feriados1 | ter Carnaval |   
24 e 31 dez 
01 jun - 30 set
todos os dias: 10h00 - 18h00

01 oct - 31 may
tue - fri: 10h00 - 17h00
sat: 14h00 - 17h30
closed: sun | mon | holidays1 | Mardi Gras | 
24 and 31 dec 
01 jun - 30 sep
every day: 10h00 - 18h00

Rua do Boqueirão, 2-A
9970-390 Santa Cruz das Flores
pnflores.boqueirao@azores.gov.pt // 292 542 447
39°27’789”N / 31°07’762”W

FLORES FAIAL

PICO

Centro Interpretação do Vulcão dos Capelinhos

01 out - 31 mai
ter - sex: 10h00 - 17h006

sáb | dom | feriados: 14h00 - 17h306

encerrado: seg | 1 jan | ter Carnaval | dom Páscoa |  
24, 25 e 31 dez
01 jun - 30 set
todos os dias: 10h00 - 18h006

01 oct - 31 may
tue - fri: 10h00 - 17h006

sat | sun | holidays: 14h00 - 17h306

closed: mon | 1 jan | Mardi Gras | Easter sun | 24, 25 and 31 dec
01 jun - 30 sep
every day: 10h00 - 18h006

Farol dos Capelinhos, Capelo - 9900 Horta
pnfaial.vulcaodoscapelinhos@azores.gov.pt // 292 200 470
38°35’48,791’’N / 28°49’36,169’’W

CORVO

Centro de Interpretação Ambiental 
e Cultural do Corvo

01 out - 31 mai 
ter - sex: 10h00 - 17h00
sáb: 14h00 - 17h30
encerrado: dom | seg | feriados1 | ter Carnaval |   
24 e 31 dez 
01 jun - 30 set 
todos os dias: 10h00 - 18h00

01 oct - 31 may
tue - fri: 10h00 - 17h00
sat: 14h00 - 17h30
closed: sun | mon | holidays1 | Mardi Gras | 
24 and 31 dec
01 jun - 30 sep
every day: 10h00 - 18h00

Canada do Graciosa s/n - 9980-031 Corvo
pncorvo.centroambiental@azores.gov.pt 
// 292 596 051
39°40’26,34”N / 31°06’42,78”W 

Jardim Botânico do Faial

01 out - 31 mai
ter - sex: 10h00 - 17h00
sáb: 14h00 - 17h30
encerrado: dom | seg | feriados1 | ter Carnaval | 24 e 31 dez
01 jun - 30 set
todos os dias: 10h00 - 18h00

01 oct - 31 may
tue - fri: 10h00 - 17h00
sat: 14h00 - 17h30
closed: sun | mon | holidays1 | Mardi Gras | 24 and 31 dec
01 jun - 30 sep
every day: 10h00 - 18h00

Rua de São Lourenço, nº 23 - 9900-401 Horta
pnfaial.jardimbotanico@azores.gov.pt // 292 948 140
38°33’3,178’’N / 28°38’26,064’’W

CASA DOS DABNEY

01 out - 31 mai 
ter - sex: 10h00 - 17h00
sáb: 14h00 - 17h30
encerrado: dom | seg | feriados1 | ter Carnaval | 24 e 31 dez
01 jun - 30 set 
todos os dias: 10h00 - 18h00

01 oct - 31 may
tue - fri: 10h00 - 17h00
sat: 14h00 - 17h30
closed: sun | mon | holidays1 | Mardi Gras | 24 and 31 dec
01 jun - 30 sep
every day: 10h00 - 18h00

Monte da Guia - 9900-124 Horta
pnfaial.casadosdabney@azores.gov.pt // 292 240 685
38°31’23,187”N / 28°37’39,014”W

Aquário do Porto Pim // Estação de Peixes Vivos

01 out - 31 mai 
ter - sex: 10h00 - 17h006

sáb: 14h00 - 17h006

encerrado: dom | seg | feriados2 | ter Carnaval | 24 e 31 dez
01 jun - 30 set 
ter - dom: 10h00 - 17h006

encerrado: seg 

01 oct - 31 may
tue - fri: 10h00 - 17h006

sat: 14h00 - 17h006

closed: sun | mon | holidays2 | Mardi Gras | 24 and 31 dec
01 jun - 30 sep
tue - sun: 10h00 - 17h006

closed: mon

Monte da Guia - 9900-124 Horta
pnfaial.aquarioportopim@azores.gov.pt 
// 292 240 685 / 292 207 382
38°31’21,733’’N / 28°37’46,262’’W

Casa da Montanha

16 out - 30 abr 
todos os dias: 08h00 - 18h00
01 - 31 mai | 01 - 15 out 
seg - qui: 08h00 - 20h00
08h00 sex - 20h00 dom: sem interrupção
01 jun - 30 set
todos as dias: 24h

16 oct - 30 apr
every day: 08h00 - 18h00
01 - 31 may | 01 - 15 oct
mon - thu: 08h00 - 20h00
08h00 fri - 20h00 sun: without interruption
01 jun - 30 sep
every day: 24h

Caminho Florestal, 9 - 9950 Madalena
pnpico.casadamontanha@azores.gov.pt // 967 303 519
38°28’13,89”N / 28°25’35,33”W

Centro de Visitantes da Gruta das Torres

01 out - 31 mai
ter - sex: 10h00 - 17h00
sáb: 14h00 - 17h30
encerrado: dom | seg | feriados1 | ter Carnaval | 24 e 31 dez
01 jun - 30 set
todos os dias: 10h00 - 18h00

01 oct - 31 may
tue - fri: 10h00 - 17h00
sat: 14h00 - 17h30
closed: sun | mon | holidays1 | Mardi Gras | 24 and 31 dec
01 jun - 30 sep
every day: 10h00 - 18h00

Caminho da Gruta das Torres - 9950 Madalena
pnpico.grutadastorres@azores.gov.pt // 924 403 921
38°29’39,51”N / 28°30’08,63”W

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

01 out - 31 mai
ter - sex: 10h00 - 17h00
sáb | dom: 14h00 - 17h30
encerrado: seg | feriados3 | ter Carnaval | dom Páscoa 
| 24 e 31 dez
01 jun - 30 set 
todos os dias: 10h00 - 18h00

01 oct - 31 may
tue - fri: 10h00 - 17h00
sat | sun: 14h00 - 17h30
closed: mon | holidays3 | Mardi Gras | Easter sun |  
24 and 31 dec
01 jun - 30 sep
every day: 10h00 - 18h00

Rua do Lajido de Santa Luzia - 9940-108 São Roque do Pico
pnpico.culturadavinha@azores.gov.pt // 292 207 375
38°33’24,66”N / 28°25’40,15”W



SÃO JORGe GRACIOSA

TERCEIRA

SÃo miguel

Centro de Interpretação DA FAJÃ da caldeira 
de santo cristo

01 out - 30 nov | 01 abr - 31 mai
sáb | dom: 10h00 - 12h00 | 13h00 - 16h00
encerrado: seg - sex | feriados | dom Páscoa
01 dez - 31 mar
sáb: 10h00 - 12h00 | 13h00 - 16h00
encerrado: dom - sex | feriados | 24 e 31 dez
01 jun - 30 set
qua - dom | feriados: 10h00 - 12h00 |  13h00 - 16h00
encerrado: seg | ter

01 oct - 30 nov | 01 apr - 31 may
sat | sun: 10h00 - 12h00 | 13h00 - 16h00
closed: mon - fri | holidays | Easter sun
01 dec - 31 mar
sat : 10h00 - 12h00 | 13h00 - 16h00
closed: sun - fri | holidays | 24 and 31 dec
01 jun - 30 sep
wed - sun | holidays: 10h00 - 12h00 |  13h00 - 16h00
closed: mon | tue

Caldeira de Santo Cristo - 9850 Calheta
pnsjorge.fajasantocristo@azores.gov.pt // 295 403 860
38°37’26,644’’N / 27°55’48,266’’W

Centro de Interpretação da Serra de Santa Bárbara

01 out - 31 mai
ter - sex: 10h00 - 17h00
sáb: 14h00 - 17h30
encerrado: dom | seg | feriados1 | ter Carnaval |  
24 e 31 dez
01 jun - 30 set 
todos os dias: 10h00 - 18h00 

01 oct - 31 may
tue - fri: 10h00 - 17h00
sat: 14h00 - 17h30
closed: sun | mon | holidays1 | Mardi Gras | 
24 and 31 dec
01 jun - 30 sep
every day: 10h00 - 18h00 

Estrada Regional ER5, 2.ª (“Estrada das Doze”)
9700 Santa Bárbara
pnterceira.cisantabarbara@azores.gov.pt 
// 295 403 800 / 924 403 957
38°42’45,24”N / 27°19’32,03”W

Centro de Visitantes da Furna do Enxofre

01 out - 31 mai
ter - sex: 10h00 - 17h00
sáb: 14h00 - 17h30
encerrado: dom | seg | feriados1 | ter Carnaval |  
24 e 31 dez
01 jun - 30 set 
todos dias: 10h00 - 18h00

01 oct - 31 may
tue - fri: 10h00 - 17h00
sat: 14h00 - 17h30
closed: sun | mon | holidays1 | Mardi Gras |   
24 and 31 dec
01 jun - 30 sep
every day: 10h00 - 18h00

Caldeira da Graciosa - 9980 Santa Cruz da Graciosa
pngraciosa.furnadoenxofre@azores.gov.pt // 295 714 009
39°01’29,95’’N / 27°58’16,30’’W

Loja do parque de angra do heroísmo

01 out - 31 mai
seg - sex: 10h00 - 17h00
sáb: 09h30 - 13h00
encerrado: dom | feriados4 | ter Carnaval | 24 e 31 dez
01 jun - 30 set 
todos os dias: 10h00 - 18h00 

01 oct - 31 may
mon - fri: 10h00 - 17h00
sat: 09h30 - 13h00
closed: sun | holidays4 | Mardi Gras | 24 and 31 dec
01 jun - 30 sep
every day: 10h00 - 18h00 

Rua do Galo, 118 - 9700-091 Angra do Heroísmo
pnterceira.lojadoparque@azores.gov.pt // 295 403 800
38°39’21,42”N / 27°12’57,85”W SANTA MARIA

Centro de Interpretação Ambiental Dalberto Pombo

01 out - 31 mai
ter - sex: 10h00 - 17h00
sáb: 14h00 - 17h30
encerrado: dom | seg | feriados1 | ter Carnaval |  
24 e 31 dez
01 jun - 30 set 
todos os dias: 10h00 - 18h00

01 out - 31 may
tue - fri: 10h00 - 17h00
sat: 14h00 - 17h30
closed: sun | mon | holidays1 | Mardi Gras | 24 and 31 dec
01 jun - 30 sep
every day: 10h00 - 18h00

Rua Dr. Teófilo Braga, Nº 10/12/14 - 9580-535 Vila do Porto
pnstmaria.dalbertopombo@azores.gov.pt // 296 206 790
36°57’4,06’’N / 25°8’38,05’’W

Loja do Parque da Lagoa das Sete Cidades

01 jan - 31 dez 
todos os dias: 09h00 - 16h00
encerrado: 1 jan | ter Carnaval | dom Páscoa |  
24, 25 e 31 dez 

01 jan - 31 dec
every day: 09h00 - 16h00
closed: 1 jan | Mardi Gras | Easter sun | 
24, 25 and 31 dec

Arruamento da Margem da Lagoa das Sete Cidades, 
Módulo n.º 5 - 9500-204 Sete Cidades
pnsmiguel.setecidades@azores.gov.pt // 296 249 016
37°51’46,40’’N / 25°47’32,20’’W

Centro de Monitorização e Investigação das Furnas

01 out - 31 mai
ter - dom | feriados: 10h00 - 17h00
encerrado: seg | 1 jan | ter Carnaval | dom Páscoa |  
24, 25 e 31 dez
01 jun - 30 set 
todos os dias: 10h00 - 18h00

01 oct - 31 may
tue - sun | holidays: 10h00 - 17h00
closed: mon | 1 jan | Mardi Gras | Easter sun | 
24, 25 and 31 dec
01 jun - 30 sep
every day: 10h00 - 18h00

Rua Lagoa das Furnas (margem sul da Lagoa)  
n.º 1489 - 9675-090 Furnas
pnsmiguel.cmif@azores.gov.pt // 296 584 436
37°45’4,823’’N / 25°20’15,806’’W

Casa do Parque de São Jorge

01 out - 31 mai
ter - sex: 10h00 - 17h00
sáb: 14h00 - 17h30
encerrado: dom | seg | feriados1 | ter Carnaval |  
24 e 31 dez
01 jun - 30 set
todos os dias: 10h00 - 18h00

01 oct - 31 may
tue - fri: 10h00 - 17h00
sat: 14h00 - 17h30
closed: sun | mon | holidays1 | Mardi Gras | 
24 and 31 dec
01 jun - 30 sep
every day: 10h00 - 18h00

Estrada Regional - 9800-132 Norte Grande
pnsjorge.casadoparque@azores.gov.pt 
// 295 417 018 / 295 403 860
38°40’12,853’’N / 28°03’34,502’’W

Centro de Interpretação  da Cultura do Ananás

01 out - 31 mai
ter - sáb: 10h00 - 17h00
encerrado: dom | seg | feriados5 | ter Carnaval |  
24 e 31 dez
01 jun - 30 set 
todos os dias: 10h00 - 18h00

01 out - 31 may
tue - sat: 10h00 - 17h00
closed: sun | mon | holidays5 | Mardi Gras | 
24 and 31 dec
01 jun - 30 sep
every day: 10h00 - 18h00

Rua Direita 124 - 9500-448 Fajã de Baixo
pnsmiguel.centroananas@azores.gov.pt // 296 383 026
37°45’27,152’’N / 25°38’56,91’’W

1 Abre nos feriados: sexta-feira Santa, 25 abr e 1 mai > 14h00 - 
17h30, exceto se coincidem com dom ou seg.
2 Abre nos feriados: sexta-feira Santa, 25 abr e 1 mai > 14h00 - 
17h00, exceto se coincidem com dom ou seg.
3 Abre nos feriados: sexta-feira Santa, 25 abr e 1 mai > 14h00 - 
17h30, exceto se coincidem com seg.
4 Abre nos feriados: 25 abr e 1 mai > 09h30 - 13h00, exceto se 
coincidem com dom.
5 Abre nos feriados: sexta-feira Santa, 25 abr e 1 mai > 10h00 - 
17h00, exceto se coincidem dom ou seg.
6 Última entrada 30 minutos antes do encerramento.

1 Open during the following holidays: Good Friday, 25 apr and 
1 may > 14h00 - 17h30, except if these days are sun or mon.
2 Open during the following holidays: Good Friday, 25 apr and 
1 may > 14h00 - 17h00, except if these days are sun or mon.
3 Open during the following holidays: Good Friday, 25 apr and 
1 may > 14h00 - 17h30, except if these days are sun or mon.
4 Open during the following holidays: 25 apr and 1 may > 
09h30 - 13h00, except if these days are sun.
5 Open during the following holidays: Good Friday, 25 apr and 
1 may > 10h00 - 17h00, except if these days are sun or mon.
6 Last admission 30 minutes before closure.


