
 

 

                                         FICHA DE RECURSO EDUCATIVO 

Nome 

Jogos com Ambiente: Ovos do Parque! 

Sinopse 

Jogo didático de perguntas de escolha múltipla e verdadeiros/ falsos acerca de algumas espécies mais 

emblemáticas de aves dos Açores, com recurso a cartões de identificação de aves para consulta prévia, 

onde se descrevem as suas caraterísticas principais, entre estas a sua distribuição, ciclo de vida, 

morfologia e alimentação. O jogo dá maior destaque para informações sobre a postura e morfologia dos 

ovos.  

Objetivos gerais 

• Reconhecer espécies de aves dos Açores e as suas caraterísticas únicas; 

• Conhecer caraterísticas das aves como: morfologia, habitat, alimentação, reprodução, entre outras; 

• Reconhecer a importância da preservação do património natural a nível local e europeu (tendo em 

contas as Diretivas Europeias existentes – Diretiva Aves e Diretiva Habitats); 

• Explorar os conceitos de biodiversidade, espécie nativa, endémica, residente e migratória; 

• Identificar a importância da conservação de espécies endémicas; 

• Promover a sensibilização e a cidadania ambiental. 

Palavras-chave 

Avifauna; Aves; Ovos; Morfologia; Biodiversidade 

Ciclo de ensino, disciplina e conteúdo curricular em que se aplica 

• 1º Ciclo 

o Estudo do Meio (3º ano): Os seres vivos do ambiente próximo; Deslocações dos seres vivos; 

Aspetos físicos do meio local; O turismo no meio local; 

o Estudo do Meio (4º ano): O contato entre a terra e o mar;  

o Ciências Sociais e Humanas (1º ao 4º ano): Aspetos físicos do meio local; O contato entre a terra e 

o mar – CREB; 

o Educação Artística e Tecnológica (1º ao 4º ano) – Comunicação, forma, espaço – CREB; 

o Português (1º ao 4º ano): Textos descritivos e científicos; Descrições – CREB; 

o Formação Pessoal e Social (1º ao 4º ano) – Diversidade biológica: habitats e floresta Laurissilva – 

CREB; 

● 2º Ciclo 

o Ciências Naturais (5º ano): Diversidade de seres vivos e suas interações com o meio; Unidade 

na diversidade de seres vivos; 

o Ciências Físicas e Naturais (5º e 6º ano): Diversidade de ambientes, diversidade nos animais –

CREB; 

o Línguas Estrangeiras (5º e 6º ano): Carateriza o seu mundo e o de outros – CREB. 

Sugestão de questões a abordar / Conceitos a explorar 

• Tipos de aves; 

• Avifauna dos Açores; 

• Aves Nativas, Endémicas, Residentes e Migratórias; 

• Ciclo de vida; 

• Distribuição geográfica; 

• Ecossistemas. 

Autor 

Parque Natural de São Jorge – Casa do Parque de São Jorge, Parque Natural de São Miguel – Ecoteca e 

Centro de Interpretação de Aves Selvagens do Corvo 

Conceção 

AZORINA, S.A. 

Suporte 
Digital (PDF) 


