Educação Ambiental nas Escolas (Ação E3)
Nível de Ensino: 2º ciclo
Questionário inicial
Escola B 2,3 de _____________________________________ Ano:____ Turma:______
Data: ___/___/___
1 – Conheces algum Charco Temporário Mediterrânico (CTM)?
a) Sim. Onde se situa?_______________________________________________________
b) Não!
c) Não mas já ouvi falar dele.
d) Talvez mas não sei bem se é um CTM. Situa-se em_________________________________
2 - O que entendes por Charco Temporário?
a) É uma charca que dá para tirar água ou regar os campos agrícolas
b) É uma poça de água que dura o ano inteiro
c) É uma piscina natural
d) É uma zona que só fica encharcada por um pequeno período de tempo
3 – E porque achas que os charcos temporários são mediterrânicos?
a) Porque só existem em Portugal
b) Porque só existem no mediterrâneo
c) Porque existem na América
d) Porque existem nos países que têm clima mediterrânico
4 – Os Charcos Temporários Mediterrânicos só existem:
a) Nas áreas protegidas como a do Parque Natural
b) Pode existir um pouco por todo o lado
c) Nos campos agrícolas
d) Não existe em sítios onde o ser humano está presente
5 – Quando é que um Charco Temporário Mediterrânico tem água?
a) Quando chove muito no inverno
b) No verão
c) Todo o ano
d) Em Abril

6 – Os Charcos Temporários Mediterrânicos são um habitat prioritário. O que entendes por isto?
a) É um habitat que está na primeira linha
b) É um habitat muito comum
c) É um habitat cheio de piolhos
d) Dá-se preferência a este habitat para a conservação da natureza
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7. O que come cada animal?
(Faz corresponder os animais A), B) e C) com os alimentos 1), 2) e 3)

A)

B)

C)

1)

2)

3)

8. Quais são as principais ameaças que os Charcos Temporários Mediterrânicos enfrentam?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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