
    FICHA DE RECURSO EDUCATIVO 

Nome 
 

Atividades com Ambiente: Só cá estamos de passagem! 
 

Sinopse 
 

Atividade de observação de aves no seu meio natural para identificação das espécies migratórias e/ou 

ocasionais mais frequentes nos Açores, durante as estações do outono e do inverno. Esta ação pretende 

promover a observação regular de aves, o contato direto com a natureza e a conservação da avifauna.  
 

Objetivos gerais 

• Divulgar algumas aves migratórias e/ou ocasionais mais comuns do arquipélago dos Açores; 

• Sensibilizar acerca da importância das ilhas dos Açores para a passagem de aves migratórias; 

• Divulgar uma boa conduta de observação de aves no seu habitat natural; 

• Promover a utilização de guias de observação da natureza. 
 

Palavras-chave 
 

Aves migratórias; Aves ocasionais; Observação de aves; Identificação de espécies 
 

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

Pré-escolar 
o Conhecimento do mundo; 

o Seres vivos; Preservação do meio ambiente – CREB; 

1º Ciclo 
o Estudo do Meio (1º e 2º ano): Os seres vivos do seu ambiente; 

o Estudo do Meio (1º ano): Aspetos físicos do meio local; Identificar cores, sons e cheiros da natureza; 

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

físicos do meio local; 

o Estudo do Meio (4º ano): Aspetos físicos do meio; 

o Ciências Sociais e Humanas (1º ao 4º ano): Aspetos físicos do meio local – CREB; 

o Educação Artística e Tecnológica (1º ao 4º ano): Comunicação, espaço, estrutura, forma, luz/cor – 

CREB; 

o Formação pessoal e social (1º ao 4º ano): Pedestrianismo como promoção do património natural; 

Diversidade biológica: habitats e floresta Laurissilva – CREB; 

2º Ciclo 

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

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; 

3º Ciclo 

o Geografia (7º ano): O meio natural; 

o Línguas Estrangeiras (7º ao 9º ano): Carateriza o seu mundo e o de outros – CREB; 

o Educação Artística e Tecnológica (7º ao 9º ano): Comunicação, forma, espaço – CREB; 

o Educação Física (7º ao 9º ano): Atividades de exploração da natureza – CREB. 
 

Sugestão de questões a abordar / Conceitos a explorar 

• Aves migratórias e/ou ocasionais;  

• Importância dos habitats costeiros e zonas húmidas para as aves migratórias e/ou ocasionais; 

• Caraterísticas morfológicas e ecologia das espécies apresentadas; 

• Boa conduta de observação e identificação de espécies de aves no seu habitat natural. 
 

Autor 
 

Parque Natural de São Miguel – Ecoteca 
 

Conceção 
 

AZORINA, S.A. 
 

Suporte 
 

Digital (PDF) 


