
PLANO DE AÇÃO

APADIF – Escola Secundária Manuel Arriaga 

Nome da atividade Descrição da atividade

Duração 

aproximada da 

atividade

Local de Encontro Temática Data

Vem conhecer o Jardim Botânico
Visita Guiada ao Jardim Botânico e acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos 

neste espaço.
2h30 Jardim Botânico do Faial Biodiversidade

16 de outubro de 

2019

Salvamento, anilhagem e libertação de cagarros -

Campanha SOS Cagarro 
Ação de anilhagem e libertação de cagarros (ave marinha protegida). 2h30 Casa do Parque Biodiversidade

23 de outubro de 

2019

Salvamento, anilhagem e libertação de cagarros -

Campanha SOS Cagarro 
Ação de anilhagem e libertação de cagarros (ave marinha protegida). 2h30 Casa do Parque Biodiversidade

30 de outubro de 

2019

Salvamento, anilhagem e libertação de cagarros -

Campanha SOS Cagarro
Ação de anilhagem e libertação de cagarros (ave marinha protegida). 2h30 Casa do Parque Biodiversidade

06 de novembro de 

2019

Conhece a biodiversidade do teu Parque com os 

Vigilantes da Natureza

Saída de campo para observação e caraterização da flora e fauna de uma área 

protegida. Realização de um percurso para interpretação dos elementos da 

natureza.

2h30 Charcos de Pedro Miguel Biodiversidade
13 de novembro de 

2019

Vamos cultivar uma Floresta de Vida
Sessão educativa sobre as formas de como reduzir o desperdício, construindo a 

Árvore da Vida. Integrado na Semana Europeia de Prevenção de Resíduos.
2h30 APADIF Resíduos

20 de novembro de 

2019

Arte com Resíduos - Natal 
Sessão informativa sobre lixo marinho e elaboração de uma árvore de Natal  a partir 

de resíduos recolhidos na Praia de Porto Pim.
2h30 Casa dos Dabney Resíduos

27 de novembro de 

2019

Participação no LIFE VIDALIA
Sessão de jardinagem - reprodução por estacaria de espécies endémicas e 

aromáticas.
2h30 Porto de Castelo Branco

Conservação da  

Natureza

04 de dezembro de 

2019

Participação no LIFE VIDALIA Remoção de espécies invasoras e plantação de endémicas no Monte da Guia. 2h30 Monte da Guia
Conservação da  

Natureza

11 de dezembro de 

2019

Participação no LIFE VIDALIA Remoção de espécies invasoras e plantação de endémicas no Caldeirão. 2h30 Cabeço Verde
Conservação da  

Natureza

08 de janeiro de 

2020
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Participação no LIFE VIDALIA Remoção de espécies invasoras e plantação de endémicas no Caldeirão. 2h30 Cabeço Verde
Conservação da  

Natureza

08 de janeiro de 

2020

Participação no LIFE VIDALIA
Remoção de espécies invasoras e plantação de endémicas no Morro de Castelo 

Branco.
2h30 Morro de Castelo Branco

Conservação da  

Natureza

15 de janeiro de 

2020

Cuida da nossa ilha com os Vigilantes da Natureza Atividade de monitorização e observação de lixo marinho na Praia de Porto Pim com 

abordagem sobre a importância de conservação do habitat "Dunas Cinzentas" 

seguida de uma visita à Casa do Parque.

2h30 Monte da Guia

Geodiversidade e 

Biodiversidade; 

Resíduos

22 de janeiro de 

2020

Participação no LIFE VIDALIA
Sessão de jardinagem - reprodução por estacaria de espécies endémicas e 

aromáticas.
2h30

Viveiro do Jardim Botânico 

do Faial

Conservação da  

Natureza

29 de janeiro de 

2020

Monitorização e recolha de lixo marinho
Atividade de monitorização e recolha de lixo marinho junto à orla costeira da 

freguesia de Feteira.
2h30 Porto da Feteira

Resíduos e 

Biodiversidade Marinha

05 de fevereiro de 

2020

Tartaruga Roseta Sessão educativa sobre tartarugas marinhas e principais ameaças. 2h30 Aquário de Porto Pim Biodiversidade Marinha
19 de fevereiro de 

2020

Sessão educativa sobre "Orquídeas"
Visita Guiada ao Orquidário do Jardim Botânico e acompanhamento dos trabalhos 

desenvolvidos neste espaço.
2h30 Jardim Botânico do Faial

Conservação da 

natureza

04 de março de 

2020

Limpeza da ribeira dos Flamengos 
Ação de limpeza e remoção de resíduos num troço da ribeira dos Flamengos, 

alertando para as causas e consequências do seu abandono na natureza.
2h30 Jardim Botânico do Faial Resíduos

11 de março de 

2020

De olhos postos no Parque Natural
Saída de campo para monitorização de uma área protegida ou sítio classificado. 

Identificação de ameaças e registo fotográfico.
2h30 Monte da Guia

Geodiversidade e 

Biodiversidade

18 de março de 

2020

Percurso pedestre Cabeço Verde

Caminhada que pretende promover o conhecimento do Parque Natural, de modo a 

permitir o contacto dos jovens com a natureza, dando a conhecer a bio e 

geodiversidade local.

2h30 Capelo
Geodiversidade e 

Biodiversidade

25 de março de 

2020


