ATIVIDADES COM
ESCOLAS

Programa
BIOMARES

INTRODUÇÃO
Ao longo dos últimos anos o Programa Biomares tem vindo a desenvolver
conteúdos e atividades sobre o Parque Marinho dirigidos aos públicos da
comunidade escolar. Estas iniciativas ajudam a que alunos e professores se
tornem mensageiros de boas-práticas e desenvolvam uma ligação emotiva ao
Parque Marinho. O envolvimento destes públicos é muito importante para a
valorização natural e cultural desta área marinha, e contribui para a recuperação
de biodiversidade, hoje e no futuro.

OBJETIVO

Sensibilizar e envolver a comunidade escolar na proteção do Parque
Marinho.

RECURSOS EDUCATIVOS DO PROGRAMA BIOMARES

O Programa Biomares tem vindo a desenvolver recursos que podem ser usados
pelos professores e educadores para trabalhar este tema com os alunos de
diferentes idades.
Pré-escolar e 1º ciclo
•

O meu primeiro guia da vida marinha: pequeno guia dirigido a crianças,
abordando aspetos gerais do Parque Marinho e curiosidades sobre os seus
habitantes.

•

Fichas de campo: roteiro digital, dirigido a professores, pais e educadores de
crianças do 1º ciclo do ensino básico pretende pôr as crianças em contacto com o
Parque Marinho Prof. Luiz Saldanha e com uma das atividades socioeconómicas
mais importantes da região do Parque Marinho – a pesca.

•

Atividades: fichas digitais para professores, educadores e pais de crianças do 1º
ciclo do Ensino Básico. As sessões têm como objetivos trabalhar conceitos
associados biodiversidade, principalmente do Parque Marinho Prof. Luiz Saldanha
assim como trabalhar competências pessoais e sociais, contribuindo para o
desenvolvimento de futuros cidadãos conscientes e responsáveis.

2º ciclo ao secundário
•

Folhetos praias e mergulho.

•

Brochura “Implementação do Parque Marinho Prof. Luiz Saldanha – Parque
Natural da Arrábida”.

Materiais físicos que foram disponibilizados às escolas mediante pedido
•

Poster com 60 das espécies mais emblemáticas do PMPLS

•

DVD sobre o projeto Biomares.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA BIOMARES

O Biomares vai à escola
Ações pontuais de sensibilização direta do público escolar através da presença
de técnicos do projeto na escola.
Ações para professores
Os professores são mensageiros de boas-práticas de conservação e gestão do
Parque Marinho. Foram realizadas ações pontuais de formação ou sensibilização
de professores, envolvendo a descoberta da riqueza do parque marinho em
atividades aquáticas (ex. snorkelling ou passeio na praia) e/ou na visita guiada ao
Museu Oceanográfico.
Ações de voluntariado
O Parque Natural da Arrábida pode ser contactado no sentido de avaliar a
realização conjunta de atividades de voluntariado nas praias do Parque Marinho

(ex. ações de limpeza de praia, ações de remoção de plantas invasoras, visitas
acompanhadas por vigilantes da natureza).
Visita ao museu oceanográfico
Para que alunos e professores venham preparados, e possam usufruir ao máximo
da experiencia, é possível contactar previamente o Museu Oceanográfico para
organizar uma visita e escolar e adaptá-la à turma.

Implementação da tarefa:
2007
Última atualização desta
ficha de tarefa: outubro
2020

