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1. INTRODUÇÃO 
 

A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) trabalha pela conservação das aves 

e os seus habitats em Portugal promovendo a conservação da biodiversidade no seu conjunto e a 

adoção de hábitos sustentáveis pela população para garantir a sustentabilidade do ecossistema para 

as gerações futuras. Neste contexto a Educação Ambiental e Comunicação de Ciência adquirem um 

papel essencial na promoção destes hábitos sustentáveis junto da comunidade escolar.  

Na Região Autónoma dos Açores, a SPEA trabalha na conservação de aves terrestres como é 

o caso do Priolo, endémico da ilha de São Miguel, e aves marinhas promovendo através de este 

programa escolar a sensibilização da comunidade escolar para as principais ameaças que estas 

espécies sofrem e dar a conhecer melhor a biodiversidade do arquipélago. A SPEA, através do 

Centro Ambiental do Priolo, desenvolve ações de Educação Ambiental na ilha de São Miguel desde 

2007. 

Para o ano letivo 2020/2021 estão definidas e estruturadas algumas atividades que abordam a 

avifauna do arquipélago, assim como os projetos de conservação desenvolvidos pela SPEA. No 

entanto, para além dos temas sugeridos, a SPEA poderá elaborar outras atividades de acordo com 

a necessidade dos interessados. 

As atividades deste programa consistem numa série de ações organizadas na própria escola e 

adaptadas aos diferentes níveis de ensino ou atividades realizadas em visita ao Centro Ambiental 

do Priolo. Neste programa, os educadores têm à disposição palestras e atividades lúdicas que 

podem ser solicitadas separadamente ou em conjunto, sendo a sua realização da responsabilidade 

dos técnicos da SPEA Açores.  

Os custos associados a realização de estas atividades variam em função da existência ou não 

de programas ou projetos que apoiem a realização das mesmas, sendo que nos casos em que é 

apresentado um valor pela realização da atividade, este apoio reverterá na manutenção das ações 

de sensibilização e educação ambiental da SPEA nos Açores e concretamente do Centro Ambiental 

do Priolo. 

A SPEA é uma Organização não-governamental sem fins lucrativos com estatuto de utilidade 

pública desde 2012.  
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NOTA COVID-19:  

Devido as circunstâncias atuais com a pandemia de Covid-19 todas as atividades propostas 

estarão sujeitas em todo momento às regras estabelecidas pela Autoridade Regional de Saúde e 

serão sempre salvaguardadas todas as regras de segurança para funcionários e participantes nas 

mesmas. A SPEA e o Centro Ambiental do Priolo contam com a certificação Clean &Safe. Neste 

sentido, apresenta-se, nas atividades em que tal é possível, a possibilidade de serem realizadas por 

videoconferência através da plataforma ZOOM ou outra plataforma sugerida e fornecida pelo centro 

educativo. 

 

 

CONTACTO 

Para mais informações sobre este Programa Escolar e para a realização de marcações pode 

contactar com: 

Centro Ambiental do Priolo  

Telemóvel: 918536123  

Correio eletrónico: centropriolo@spea.pt 

 

 

  

mailto:centropriolo@spea.pt
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2. CONCURSO ESCOLAR 
2.1. ECO-GUARDIÕES VS LIXO MARINHO  

 

 

Neste concurso pretende-se que cada 

turma participante seja a encarregada de criar 

um trabalho/campanha basado em 4 temas 

propostos. 

1. Espécies e o Lixo  
2. Habitat afetados pelo Lixo  
3. Ciclo do Lixo Marinho 
4. Microplasticos. 

 
Durante a primeira fase do concurso 

(novembro-dezembro 2020) a turma será 

dividida em grupos de trabalho e se procedera 

á seleção do tema a trabalhar, a definição dos 

slogans e as mensagens a transmitir. 

Na segunda fase (janeiro 2021 - 

fevereiro 2021), uma vez definida a campanha 

a desenvolver, o trabalho de pesquisa e as 

divisões será repartido entre os alunos. 

E finalmente na terceira e ultima fase 

(março - maio 2021) se realizara as diferentes 

ações propostas e criadas pelos alunos. Nesta 

fase, a turma deverá realizar duas a três ações propostas e documentar a sua realização em 

vídeo e/ou fotografia, com um breve texto. 

Serão atribuídos 3 prémios na ilha de São Miguel (1º, 2º e 3º lugar) consistentes em 

atividades educativas a realizar na própria ilha pela turma ou turmas da escola. Na ilha do Corvo 

será atribuído apenas um 1º premio. Todos os alunos participantes no concurso irão receber um 

prémio simbólico de participação. 

Para avaliação dos trabalhos realizados pela turma deverão ser apresentados dois 

relatórios breves que resumam o trabalho realizado pelos alunos. 

 
Inscrições: https://forms.gle/WxSBeMAwYGtz26V89 

Regulamento : 

https://drive.google.com/file/d/1nppNt1OVkQTYnIkzf7_11uCEUBmpXg94/view?usp=sharing   

https://forms.gle/WxSBeMAwYGtz26V89
https://drive.google.com/file/d/1nppNt1OVkQTYnIkzf7_11uCEUBmpXg94/view?usp=sharing%20
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3. AS AVES MARINHAS E OS OCEANOS 

As Aves Marinhas são aves que vivem no mar e que estão perfeitamente adaptadas a este 

meio, no entanto é em terra que fazem os seus ninhos. Como tal, é considerado o grupo animal mais 

ameaçado do mundo, com ameaças no mar e em terra. Os Açores, pertencentes à região 

biogeográfica da Macaronésia, são uma região muito importante para as aves marinhas. Aqui 

nidificam seis espécies de aves marinhas pelágicas, das quais a mais conhecida é o Cagarro 

(Calocnetris borealis) alvo da campanha SOS Cagarro provida pelo Governo Regional dos Açores. 

Mas os seus primos mais pequenos são muito mais raros e ameaçados: aves como o frulho (Puffinus 

lherminieri), o estapagado (Puffinus puffinus), a alma-negra (Bulweria bulwerii) o painho-da-madeira 

(Hydrobates castro) ou o endémico painho-de-monteiro (Hydrobates monteiroii), que apenas pode 

ser encontrado em ilhéus da Graciosa e Flores. As principais ameaças a estas aves são a poluição 

luminosa, o lixo marinho, os predadores introduzidos e a perturbação humana dos seus habitats. 

Outras aves marinhas dos Açores são os Garajaus: o garajau comum (Sterna hirundo) e garajau-

rosado (Sterna dougalii) e as gaivotas-de-patas-amarelas (Larus michahellis). 

Conhecer estas aves e compreender as suas ameaças é essencial para assegurar a sua 

sobrevivência e a saúde dos oceanos uma vez que são “sentinelas dos oceanos”. 

 
Figura 1_ Aves marinhas dos Açores (Procellariformes) 

As seguintes atividades têm como principais objetivos:  

 Aprender sobre a morfologia e ecologia das aves marinhas;  

 Conhecer as espécies de aves marinhas nidificantes nos Açores; 

 Identificar as principais ameaças a estas aves; 

 Agir na solução de algumas de estas ameaças como a poluição luminosa ou o lixo 

marinho. 

 
  

 

  

Painho-da-madeira 

Hydrobates castro 

Painho-de-monteiro 

Hydrobates monteiroii 
Frulho 

Puffinus lherminieri 

Estapagado 

Puffinus puffinus 

Cagarro 

Calocnetris borealis 

Alma-negra 

Bulweria bulwerii 

As atividades propostas neste grupo são financiadas pelos projetos Interreg MAC EELabs 

(MAC2/4.6d/238) e Interreg MAC OCEANLIT ( MAC2/4.6D/302) pelo que são oferecidas gratuitamente às 

escolas da ilha de São Miguel. 
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3.1. Palestra introdutória e sessão de acompanhamento 

“ECOGUARDIÔES” 

Tipo: Atividade teórico-prática 
Público-Alvo: Turmas de 2 º e 3º ciclo (inscritas no concurso Ecoguardiões)  

Duração: 45 minutos 

Modalidades: presencial / Online  

Objetivos:  

 Fomentar a participação no concurso escolar, definir objetivos e metas a cumprir.  

 Incentivar as turmas na pesquisa sobre o lixo marinho e as suas soluções. 

Palestra introdutória e de apresentação do concurso escolar “Ecoguardiões vs Lixo Marinho”, os 

seus objetivos e as ações que a turma irá ter que desenvolver por meio de apresentação visual 

a realizar durante a Fase I do concurso. Esta apresentação poderá ser complementada com uma 

sessão de orientação a calendarizar durante a fase II. 

 

 

 

 

3.2. Palestra “AVES MARINHAS DOS AÇORES”  

Tipo: Palestra interativa 
Público-Alvo: Turmas de 1º, 2 º, 3º ciclo e secundário (palestra adaptada as idades) 

Duração: 45 minutos 

Modalidades: presencial / Online  

Objetivos: 

 Dar a conhecer aos alunos as aves marinhas presentes nos Açores e a sua importância 

nos ecossistemas marinhos.  

 Incentivar as turmas na pesquisa sobre as aves marinhas e as ações que podemos 

desenvolver para as proteger. 

Palestra que dá a conhecer as aves marinhas pelágicas dos Açores, as ameaças que enfrentam 

e algumas ações que estão a ser desenvolvidas e que podemos desenvolver para ajudar a 

proteger estas espécies.  
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3.3. Palestra “POLUIÇÃO LUMINOSA: O QUÊ É ISSO?” 

Tipo: Palestra teórica 

Público - Alvo: 1º , 2 º e 3º ciclo 

Duração: 45 minutos 

Modalidades: presencial / Online  

Objetivos: 

 Dar a conhecer aos alunos a poluição luminosa e os problemas associados; 

 Capacitar aos alunos para identificar tipos de luminárias com maior ou menor impacto 

na poluição luminosa.  

Palestra teórica sobre os efeitos e as consequências da poluição luminosa, o seu impacto sobre 

as aves marinhas e as medidas e soluções que podem ser adotadas para mitigar esta ameaça 

e recuperar o céu noturno natural.  

A atividade pode ser complementada presencialmente com um percurso pela escola/freguesia 

analisando as luminárias existentes (mais 45 minutos) ou com a instalação na escola de um 

fotómetro para medição da poluição luminosa (Quantidade limitada: contactar para avaliar 

disponibilidade e necessidades). 

 

 

Figura 1 – Cagarro afetado pela poluição luminosa 
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3.4 . Crie o seu PROJETO na escola sobre poluição luminosa 

 

A SPEA propõe-lhe tornar a sua escola num laboratório de medição de poluição luminosa através 

da instalação de um fotómetro na sua escola.  

Este equipamento não tem custos para a sua escola mas teve ser instalado com acesso permanente 

a eletricidade e rede wi-fi. Após instalação, este equipamento irá transmitir dados de escuridão 

noturna que são inseridos numa plataforma onde serão utilizados para análise durante o projeto 

EELABS. Recomendamos que seja feita a instalação e sensibilização de algumas turmas através da 

realização da palestra 3.3. 

Uma vez instalado o equipamento na escola poderá desenvolver vários projetos ligados com a 

problemática da Poluição luminosa com os seus alunos. 

 

Para mais informações , contactar 91 8536123 ou através de centropriolo@spea.pt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Figura_2 - Fotómetro  de medição de escuridão noturna.  

mailto:centropriolo@spea.pt
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3.4. Palestra/Atelier “RESIDUO ZERO, COMO FAZER?” 

Tipo: Atividade teórico-prática 

Público - Alvo: 2º e 3º ciclo 
Duração: 45 minutos 
Modalidades: presencial / Online  

Objetivos:  

 Identificar a cadeia de produção e deposição dos produtos que consumimos; 

 Introduzir aos alunos no conceito da economia circular e a sustentabilidade. 

 

A partir da apresentação de vídeo “Story of Stuff“ será promovido um debate da turma sobre a 

problemática do lixo  e a nossa economia atual que será seguido por uma explicação audiovisual 

sobre Economia Circular e as 6Rs na qual se irá interatuando com os alunos para refletirem 

sobre as suas ações e mudanças de hábitos. 

 

3.5. Atelier “BELEZA PLÁSTICA”  

Tipo: Atividade teórico-prática 

Público-Alvo: 2 º e 3º ciclo 

Espaço: Biblioteca escolar ou sala de aula ou online 

Duração: 45 min 

Objetivo: conhecer e descobrir os microplásticos na cosmética desde casa. 

 

Análise dos cosméticos que são frequentes em casa. Pequena experiência com saco de chá e 

pasta de dentes, esfoliante facial, champô, gel. Analise com a ajuda da aplicação 

https://www.beatthemicrobead.org/ . 

 

 

Figura 3_ Microplasticos. 

 
 

https://www.beatthemicrobead.org/
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3.6. Jogo “O EMARANHADO DE OURO”  

Tipo: Atividade teórico-prática 

Público-Alvo: 1º e 2 º  

Espaço: Ginásio ou pátio da escola. 

Duração: 45 min 

Objetivo: sensibilizar os alunos para o impacto do lixo marinho na biodiversidade marinha 

através da vivência prática das dificuldades que a biodiversidade sofre.  

Os alunos vivenciaram as experiências de algumas espécies marinhas em forrageio, passando 
por vários obstáculos devido à presença de lixo marinho, através de jogo didático. Realização de 
análise pelos alunos de 2º e 3º ciclo através da avaliação das vivências dos alunos do jardim de 
infância e 1º ciclo ao longo dos obstáculos criados, com classificação das limitações encontradas 
ao longo dos obstáculos e apresentação gráfica dos resultados para as turmas do jardim de 
infância e 1º ciclo. 

 

3.7. Atividade exterior “LIMPEZA COSTEIRA” 

Tipo: Atividade prática 

Público-Alvo: 2 º e 3º ciclo 

Espaço: Praia/ Orla Costeira a escolha da Escola. 

Duração: 5 h 

Objetivo: Ação de Limpeza, conhecer o lixo marinho com posterior debate e diálogo sobre a 

literacia do oceano e soluções frente a poluição marinha. 

 

Os alunos realizaram uma limpeza de uma orla costeira ou praia. Se recolhera todo o tipo de 

lixo para o seu posterior analises, pesagem e separação. Realização de um debate sobre os 

tipos de lixo encontrados, as maneiras de reduzir a nossa produção de lixo e os nossos hábitos 

de consumo.  

 

 

Figura 4_Limpeza da oral costeira.



PROGRAMA ESCOLAR 2021 /2022  SPEA AÇORES SÃO MIGUEL 

 9 

4. O PRIOLO E A FLORESTA LAURISSILVA 

 

O Programa Escolar do Centro Ambiental do Priolo é composto por uma vasta oferta de 

atividades educativas, na sua maioria palestras escolares, ações no terreno e eventos nos quais 

anualmente participam várias escolas e instituições educativas. Estas tratam de temáticas 

relacionadas com a biodiversidade e recursos naturais dos Açores, em especial avifauna, como 

é o caso do Priolo; habitats naturais, como é o caso da Laurissilva dos Açores e as turfeiras. 

Servem de complemento ao currículo regular e são ações que visam educar e sensibilizar a 

população escolar para as problemáticas da conservação da natureza e a sua importância. 

 

Queremos divulgar o nosso principal objetivo neste canto da Ilha:  a proteção dos habitats 

naturais existentes na Zona de Proteção Especial (ZPE) Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme. 

Assim valorar que nos Açores, na consequência do fenómeno da insularidade, existem espécies 

únicas, que apenas aqui podem ser encontradas (endemismos), não existindo sequer nas outras 

ilhas da Macaronésia (Madeira, Canárias e Cabo Verde). 

 

É por esta razão que este projeto se revela tão importante, pois através das suas ações 

foi possível assegurar a sobrevivência desses valores naturais únicos. Conheça e descubra a 

variedade de atividades que oferecemos sobre o Priolo e a sua Floresta Laurissilva. 

 

 

Figura_5_ Priolos adultos 
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4.1. Conto “AS AVENTURAS DO JAIME”  

 

Tipo: Conto  

Público-Alvo: pré-escolar -escolar e 1º ciclo 

Espaço:  

Duração: 45 minutos 

Modalidades: presencial / Online  

 

Objetivos: 

Permitir um primeiro contacto dos alunos com o 

Priolo e o seu habitat a floresta Laurissilva. Dar a 

conhecer algumas das plantas nativas e endémicas 

dos Açores. Promover a atividade física moderada 

dos alunos.                                                                    Figura_6_ Atividade as Aventuras do Jairme 

 

Conto interativo que permite a dinamização dos alunos e sua participação para aumento do 

conhecimento sobre o Priolo e o seu habitat. Após a narração do conto, poderá completar-se com 

atividades de pintura, construção de fantoches do Jaime, construção do Priolo em cartão e 

representação do conto por parte dos docentes. 

 

Custos: Deslocação do técnico à escola + duração da atividade caso se preveja a repetição da 

atividade com mais turmas (20 euros por hora) 

 

4.2.  Jogo “PICTIONARY DAS AVES/ PLANTAS DOS AÇORES” 

Tipo: Jogo / Atividade teórico-prática 

Público-Alvo: 1º e 2º ciclo 

Espaço: Aula / presencial 

Duração: 45 minutos (Nos anteriores PECAP: 1h) 

 

Objetivos: 

Permitir um primeiro contacto dos alunos com o Priolo e o 

seu habitat a floresta Laurissilva. Dar a conhecer algumas 

das plantas nativas e endémicas dos Açores. Promover a 

atividade física moderada dos alunos.                                 

                                                                                                                              Figura_7_ Priolo Jaime - Mascote 

Num jogo divertido, os alunos serão levados a desenhar e descobrir as aves e plantas dos Açores, 

aprendendo ludicamente a reconhecê-las e às suas principais características. 

 

Custos: Deslocação do técnico à escola + duração da atividade caso se preveja a repetição da 

atividade com mais turmas (20 euros por hora) 
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4.3. Palestra “O PRIOLO E A FUGA À EXTINÇÂO” 

Tipo: Atividade teórica 

Público-Alvo: 2º e 3º ciclo 

Espaço: presencial/ on-line 

Duração: 45 minutos  

 

Objetivos: 

Palestra dinâmica e adaptada à 

idade dos alunos sobre o Priolo, a 

Floresta Laurissilva e as ameaças à 

sua conservação a traves dos 

projetos desenvolvidos pela SPEA. 

Os alunos serão levados a debater 

de forma simples as ações e 

comportamentos que ajudam na 

proteção do Priolo. 
                                                                                                 

                                                                                        Figura_8_Ilustração Priolos 
Custos: Deslocação do técnico à escola + duração da atividade caso se preveja a repetição da 

atividade com mais turmas (20 euros por hora). 
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5.  AVES DOS AÇORES 

A SPEA tem como missão trabalhar para o estudo 

e a conservação das aves e seus habitats, 

promovendo um desenvolvimento que garanta a 

viabilidade do património natural para usufruto 

das gerações futuras. E é por este objetivo que 

criamos este capítulo sobre aves dos Açores para 

que todos os alunos da região possam passar a 

conhecer a Avifauna dos Açores. 

Aqui nidificam cerca de 40 espécies de aves, e 

ocorrem regularmente 20-30 migradores de 

passagem/invernantes, sendo que a lista total de 

espécies observada até à data ronda as 400. Para 

além disto, existem 2 espécies de aves 

endémicas dos Açores: o Priolo e o Painho-de-

Monteiro. 

É também neste arquipélago que encontramos 

42 zonas terrestres e marinhas consideradas 

“Áreas Importantes para as Aves” sendo que em 

todas as ilhas dos Açores existe, pelo menos, 

uma zona identificada como importante para as 

aves, o que é um sinal da importância dada no 

arquipélago à conservação de espécies e 

habitats. Assim torna-se essencial dar a 

conhecer estas zonas importantes para as Aves 

e contextualizar a sua importância em termos de biodiversidade e conservação. 
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5.1. Atelier “AS AVES DA MINHA ESCOLA” 

Tipo:  Atividade teórico-prática  

Público-Alvo: 1º ciclo 

Duração:90 minutos 

Modalidades: presencial  

 

Objetivos: construir alimentadores para aves com os alunos, identificar algumas das aves 

comuns no espaço exterior da escola, acompanhar as espécies que fazem uso dos alimentadores 

colocados 

Descrição: Numa primeira fase os alunos são apresentados a algumas das aves comuns da área 

da sua escola. São, posteriormente, convidados a construir alimentadores recorrendo a materiais 

reutilizáveis que posteriormente espalham no recreio da escola; assim poderão observar e 

aprender a identificar as aves que lá aparecem ao longo dos dias. Os técnicos do Centro 

Ambiental do Priolo fornecem fichas de identificação e de acompanhamento. 

 

Custos: Deslocação do técnico à escola + duração da atividade caso se preveja a repetição da 

atividade com mais turmas (20 euros por hora) 
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5.2. Atelier “DE OSSOS NAS MÃOS”  

Tipo: Atividade teórico-prática 

Público-Alvo: 1º, 2º, 3º ciclo  

Espaço: deve ser realizada em sala de 

aula. 

Duração: 90 min  

 

Nesta atividade, os alunos são 

convidados a procurar ossos de aves ao 

ar livre, simulando o método usado pelos 

biólogos nesta área e a identificá-los com 

o auxílio de material de apoio, 

compreendendo assim as razões das 

diferenças encontradas entre os ossos 

das aves e outros grupos animais, bem 

como aquelas existentes entre as diferentes espécies de aves.  

 

Objetivos :  Obter mais conhecimento sobre as aves, alguns aspetos da sua biologia e ameaças 

à sua conservação.  

 

Custos: Deslocação do técnico à escola + duração da atividade caso se preveja a repetição da 

atividade com mais turmas (20 euros por hora) 

 

 

5.3. Palestra “OS SONS DAS AVES” 

Tipo: Atividade teórico-prática 

Público-Alvo: 1º, 2º, 3º ciclo  

Espaço: deve ser realizada em sala de 

aula  

Duração: 90 min 

Objetivos:  identificar algumas das aves 

dos Açores através do seu nome e algumas 

características. Conhecer conceitos: 

residente, migrador, endémico, 

nidificante. Com esta atividade simples e 

didática, os alunos ficam a conhecer as aves dos Açores principalmente aquelas espécies com 

que se cruzam diariamente, algumas curiosidades sobre cada espécie apresentada e quais as 

suas particularidades.  

 

Custos: Deslocação do técnico à escola + duração da atividade caso se preveja a repetição da 

atividade com mais turmas (20 euros por hora) 



PROGRAMA ESCOLAR 2021 /2022  SPEA AÇORES SÃO MIGUEL 

 15 

5.4.  Atividade exterior “BIRDWATCHING” 

Tipo: Atividade teórico-prática 

Público-Alvo: 1º, 2º, 3º ciclo  

Espaço: deve ser realizada em sala de aula  

Duração: 90 min 

Objetivos: identificar “in sito” as aves 

dos Açores através da sua morfologia, 

tamanhos, cantos e características. 

Conhecer conceitos: residente, 

migrador, endémico, nidificante. Com 

esta atividade didática, os alunos 

iniciam-se por primeira vez na 

observação de aves e aprenderam a 

identificar as espécies com o auxilio de 

uma guia de aves.  

 

Custos: Deslocação do técnico à escola + duração da atividade caso se preveja a repetição da 

atividade com mais turmas (20 euros por hora) 
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6. VISITAS AO CENTRO AMBIENTAL DO PRIOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Centro Ambiental do Priolo, aberto ao público desde 2007, é a porta de entrada para a área 

protegida de maior dimensão das Terras do Priolo, promovendo uma visitação informada e 

sustentável dos concelhos de Nordeste e Povoação.  É coordenado pela Sociedade Portuguesa 

para o Estudo das Aves - SPEA, uma ONG sem fins lucrativos intimamente ligada à conservação 

do Priolo e do seu habitat. 

No Centro, encontra uma exposição apelativa e pode usufruir de um espaço de receção 

acolhedor, dotado de loja e pequeno bar e ainda visitar a "Casa do Priolo". Este é um espaço 

inclusivo de visita obrigatória, onde poderá realizar atividades, tours, visitas guiadas e contribuir 

para a conservação de uma espécie de ave única. 

 

 

6.1. Visita guiada ao CENTRO AMBIENTAL DO PRIOLO 

Com a orientação dos técnicos do Centro Ambiental do Priolo, os alunos poderão explorar os 

painéis interativos existentes na exposição, onde descobrirão aves e plantas existentes na ZPE 

Pico da Vara/Ribeira do Guilherme, o Priolo, os problemas que ameaçam a sua preservação e 

as ações desenvolvidas para a conservação. 

Duração: 1h 

Idades: adaptada para todas as idades 

 

Custos: 1 euro por aluno 

 

6.2. Percurso interpretativo “À DESCOBERTA DA LAURISSILVA” 

Após assistirem um documentário sobre a floresta nativa dos Açores, será realizado um jogo ao 

ar livre, onde os participantes deverão, seguindo um roteiro de dicas, identificar plantas 

endémicas dos Açores, bem como algumas exóticas existentes na ZPE Pico da Vara/ Ribeira do 

Guilherme e que ameaçam a conservação da Floresta Laurissilva.  
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Duração: 2h 

 

Custos: 1 euro por aluno 

 

6.3. Percurso interpretativo “OS SONS DAS AVES” 

Pequeno percurso pedestre a uma área com floresta natural, localizada perto do Centro 

Ambiental do Priolo, com o objetivo de identificar algumas das aves dos Açores através do seu 

som, nome e algumas características. Conhecer conceitos: residente, migrador, endémico, 

nidificante. 

Com esta atividade simples e didática, os alunos ficam a conhecer as aves dos Açores 

principalmente aquelas espécies com que se cruzam diariamente, algumas curiosidades sobre 

cada espécie apresentada e quais as suas particularidades 
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7. EXPOSIÇÕES 

7.1. Exposição escolar “O PRIOLO E A FUGA DA EXTINÇÃO”  
 

 

 

A  Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) propõe-lhe uma retrospetiva de um trabalho 

realizado para a conservação do priolo ao longo de mais de 15 anos de conservação, através da 

criação da exposição ‘’O Priolo e a Fuga à extinção”, uma exposição focada no passado, presente e 

futuro da conservação de uma espécie única nos Açores. Esta exposição estará disponível 

gratuitamente para colocação nas escolas e entidades educativas em São Miguel e estarão 

disponíveis atividades complementares. 

A utilização destas ferramentas educativas é fundamental para o aumento da consciência ambiental 

dos seus alunos e comunidade escolar no geral nos Açores, privilegiando a colocação da exposição” 

O Priolo e a Fuga è Extinção” na sua escola e realizando atividades complementares a esta. 

 

Público-alvo: Público em geral. Público escolar a partir do 2º Ciclo. 

Descrição: A exposição "Priolo e a fuga à Extinção", criada em 2018, no âmbito do projeto LIFE Terras 

do Priolo é uma exposição modular composta por 6 painéis de fácil montagem com o objetivo de 

sensibilizar a comunidade escolar para a importância da conservação de uma espécie única nos 

Açores – o Priolo, relembrando o trabalho realizado ao longo de 15 anos de trabalho para a sua 

conservação e quais as ameaças mais antigas e recentes à sua conservação.  

Características: Espaço a ocupar: Mínimo 45 m2 (comprimento: 9m   largura: 4m   altura máx.: 2,5 

m)  
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Materiais da exposição: 

 

•        5 painéis de 1 X 2,5 

•        1 painel 2,5 X 2,4 m 

Componentes 

A exposição “O Priolo e a fuga à Extinção’’ é modular sendo facilmente adaptável ao espaço 

disponível, consta de 6 painéis: 

 Exposição ‘’ O Priolo e a fuga à extinção’’ | Painel introdutório da exposição e ficha 
técnica 

 O Priolo | O que é o Priolo, onde se pode encontrar o Priolo e estimativa da 
população 

 SPEA | O que é a SPEA 

 Ameaças à sobrevivência do Priolo | quais as principais ameaças à conservação do 
Priolo, revendo as ameaças antigas e as mais atuais 

 Salvar o Priolo | como é realizada a conservação do Priolo, projetos de conservação 
e ações mais importantes 

 Conheces o habitat do Priolo | Biodiversidade que pode ser encontrada no habitat 
do Priolo. 

 

Condições de cedência da exposição: 

Duração: 1 semana (semanas suplementares mediante acordo) 

Calendarização:  janeiro - abril e setembro – dezembro 

 Responsabilidades:  

 A cargo do Centro Ambiental do Priolo: 

 Todo o equipamento e materiais da Exposição descritos neste projeto; 

 Responsável para acompanhamento e montagem da exposição no local. 

 Ação de formação para monitores locais (3h); 

 Material de divulgação e para a realização das atividades (preferivelmente enviado 
em formato digital para produção no local) 
 

  A cargo de cada organização/local: 

 Paredes e/ou suportes adequados para colocar lonas e cartazes. (se não houver 

espaço para todos os cartazes ou lonas a exposição poderá ser colocada com menos 

elementos). 

 Seguro para equipamentos e materiais ou garantia da sua conservação. 

 Vigilantes ou responsáveis da abertura ao público da exposição; 
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  Monitores para realização das visitas de grupos escolares (Na ilha de São Miguel, 

poderão ser os técnicos do Centro Ambiental do Priolo, dependendo da sua 

disponibilidade, pelo que se recomenda marcação antecipada). 

 

Custos: Deslocação do técnico à escola para montagem e desmontagem + duração da atividade 

caso se preveja a repetição da atividade com mais turmas (20 euros por hora) 
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8. COMO AGENDAR A SUA ATIVIDADE 

 

Para agendar a sua atividade, prepare todas as informações necessárias para o agendamento: 

nº de alunos, idades, a atividade escolhida, data e horário proposto  e o seu contacto. Tenha bem 

presente o objetivo com que pretende realizar a sua atividade e caso não encontre a atividade que 

pretende, dentro dos temas apresentados neste programa escolar, diga-nos e nós adaptamos. 

 

Todas as atividades devem ser agendadas através do email centropriolo@spea.pt e qualquer 

informação adicional através do contacto 918536123. 

mailto:centropriolo@spea.pt

