AMBIENTE E PATRIMÓNIO
BIOLÓGICO LITORAL
Acção de Formação para Professores –
Abril de 2019

Formador: Jorge Paiva
Botânico de renome mundial, orgulha-se de ter
feito investigação em todos os continentes,
excepto na Antártica. Investigador principal na
Universidade de Coimbra, tem várias espécies
descritas e com o seu nome associado, muitas
como reconhecimento de diversos investigadores
e equipas ao seu contributo de uma vida dedicada
à Botânica

.

O nosso país apresenta um património biológico litoral extremamente rico e variado que
urge conhecer e proteger. Impõem-se medidas práticas na conservação dos espaços
naturais, na preservação das espécies de fauna e flora e na manutenção dos equilíbrios
ecológicos, cujo conhecimento é parte integrante da cidadania activa.
A educação ambiental nas escolas assume, a esse nível, um papel preponderante, dada a
receptividade das faixas etárias mais jovens a novos valores e à modificação de atitudes.

Sapais do Tejo e Lezíria Ribatejana: 10 de Abril
Serra da Arrábida:

11 de Abril

Caparica-Fonte da Telha:

12 de Abril

Custo: Membros da Obio (quotas em dia): 50,00 Euros
Outros professores: 70,00 Euros

Objectivos
Actualizar conhecimentos
Aplicar vertentes teórico-práticas numa Educação Ambiental eficaz
Realçar o valor do Património Biológico relativamente aos patrimónios Material e Cultural.
Correlacionar Preservação Ambiental e hábitos sociais
Correlacionar Património Biológico e sobrevivência da humanidade.

Conteúdos
1. Noção de Património Material, Património Cultural e Património Biológico
2. Relevância das dunas, arribas, sapais e pauis
3. O Património Biológico – fauna e flora
4. Património Geológico e Geo-histórico
5. Património Construído
6. O Património Agro-cultural
7. Correlação entre a Actividade Humana e o declínio da Biodiversidades destes
Ecossistemas
8. Acções para a sua preservação

Metodologia
Realização de saídas de campo a áreas de sapal, arribas e sistemas dunares, com
interpretação e reconhecimento taxonómico da flora em percursos pedonais, para contacto directo
com o património natural e passíveis de adaptação ao contexto da aula.
As visitas serão acompanhadas de informação oral, prestada durante os percursos pedestres e
no autocarro, bem como através de textos que serão distribuídos aos formandos.
Avaliação final por trabalho escrito

Locais de Realização
Sapais do Tejo e Lezíria
Ribatejana
Serra da Arrábida
Caparica-Fonte da Telha

Inscrições:
Ficha de inscrição

Telefones:
218 401 878
961 645 362
Correio electrónico:
formacao@ordembiologos.pt

