
 

      

REGULAMENTO DO PROJETO EDUCATIVO 

Ano letivo 2016/2017 

TEMA 

COMPROMISSO 3f: Fauna e Flora da Serra da Freita  

 

ENQUADRAMENTO 

A Estação da Biodiversidade (EBIO) do Merujal é constituída por nove painéis que contêm 

informação sobre algumas espécies animais e vegetais existentes ao longo de um percurso com, 

aproximadamente, 2 km de extensão. Divulgar e conhecer a biodiversidade e os habitats, as 

suas ameaças e a necessidade da sua conservação/proteção é essencial, principalmente para 

sensibilização das crianças do território Arouca Geopark os quais devem ser os primeiros a sentir 

a necessidade de pertença a este local. É importante preparar os jovens para o exercício de uma 

cidadania consciente, dinâmica e informada face às problemáticas ambientais atuais, por isso a 

Educação Ambiental para a Sustentabilidade é o objetivo central deste projeto. Este projeto 

enquadra-se nas comemorações do Ano Internacional do Turismo Sustentável para o 

Desenvolvimento. 

 

ÂMBITO 

Este projeto educativo enquadra-se no âmbito da parceria e do patrocínio «categoria Prata» da 

Rede Europeia de Geoparques ao «Ano Internacional do Turismo Sustentável para o 

Desenvolvimento». 

 

 



 

ORGANIZAÇÃO 

AGA – Associação Geoparque Arouca em parceria com o Município de Arouca 

 

METODOLOGIA 

A dinamização deste projeto tem por base a realização de uma saída de campo durante o mês 

de abril (época ideal para a observação de animais e identificação de plantas) e de um trabalho 

final. Durante a saída de campo as crianças observam, fotografam e identificam algumas 

espécies animais e vegetais existentes ao longo do percurso da EBIO. As melhores fotografias 

serão disponibilizadas na página da EBIO do Merujal (projeto BioDiversityforAll -

http://www.biodiversity4all.org/). Em contexto de sala de aula, ou em casa, os alunos poderão 

realizar um trabalho/ilustração que será premiado (ver Desafio final).  

CALENDÁRIO  

Inscrição: em aberto através do endereço geral@aroucageopark.pt 

 

 

DESTINATÁRIOS 

Ação dirigida aos alunos do 1º, 2º e 3º CEB das escolas do Agrupamento de Escolas de Arouca e 

de Escariz. 

 

OBJETIVOS 

 Contribuir para a divulgação, com base científica, da biodiversidade existente no Arouca 

Geopark; 

 Identificar as espécies da fauna e da flora mais emblemáticas; 

 Conhecer alguns critérios de identificação presentes numa chave dicotómica; 

 Contribuir para o projeto BioDiversity4All;  

 Incentivar para o conhecimento e preservação da biodiversidade; 

 Compreender a importância dos ecossistemas; 

 Responsabilizar os jovens para comportamentos e atitudes ambientalmente 

responsáveis, incentivando-os a adotar um comportamento assente em normas de 

conduta adequadas; 

 Conhecer e aplicar o código de conduto do Arouca Geopark; 
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 Promover o contacto direto com a natureza. 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

 - Caderno de campo 

 - Lápis e borracha 

 - Máquina fotográfica (não é obrigatório) 

 

DESAFIO FINAL  

Os alunos são desafiados a elaborar, numa folha A4, um desenho/ilustração acompanhado por 

uma frase/quadra ou texto que inclua as palavras “biodiversidade” e “Arouca Geopark”. Os 

trabalhos serão individuais e a sua entrega deverá ser realizada até dia 12 de maio em formato 

papel, na sede da AGA, ou em formato digital, através do email geral@geoparquearouca.com. 

Os trabalhos devem estar devidamente identificados no verso com os seguintes dados: nome do 

aluno, escola e nome do Projeto. Os trabalhos entregues serão digitalizados e constituirão um 

álbum na página da rede social facebook do Arouca Geopark, ficando disponíveis para votação 

durante a Semana Europeia Geoparques (26 de maio a 11 de junho, até às 17h30). Os dois 

trabalhos que obtiverem um maior número de likes serão premiados de acordo com o seguinte: 

1º Prémio: 1 Publicação “Guia à descoberta da Biodiversidade do Arouca Geopark” 

2º Prémio: 1 Publicação “Insetos em Ordem” 

Durante o dia 12 de junho serão divulgados os dois trabalhos vencedores. 

 

CONTACTOS PARA ESCLARECIMENTOS 

AGA – Associação Geoparque Arouca 

Susana Bastos  

Email: susana.bastos@aroucageopark.pt ou geral@aroucageopark.pt 

 Tel. 910 840 671 ou 256 940 254 
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