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PROGRAMA EDUCATIVO 
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MISSÃO 
Promover o conhecimento sobre a 
biodiversidade, em especial as aves 
estepárias, o seu habitat e os 
recursos naturais (solo e água). 

ESCOLAS 

GRUPOS 

 
FESTAS DE 

ANIVERSÁRIO 



As atividades decorrem de terça a sábado, entre as 9h e as 18h no 
CEAVG ou noutros espaços a definir previamente, desde que dentro 
do concelho de Castro Verde.  
 
As atividades deverão ser marcadas com o mínimo de 2 semanas de 
antecedência, ficando sujeitas a confirmação, mediante 
disponibilidade de agenda.  

Contactos para marcação de atividades:  
Tel:+351 286 328 309 | Tlm:+351 925 068 990 | e-mail: lpn.cea-castroverde@lpn.pt 

HORÁRIOS 



PREÇÁRIO 

ESCOLAS  ALUNO  

Até 15 alunos 60€ (Preço fixo) 

Mais de 15 alunos 4,00€/aluno 

GRUPOS ORGANIZADOS ADULTO CRIANÇA (6 – 12 anos) 

Até 10 pessoas 80 € (Preço fixo) 

Entre 10 e 20 pessoas 8 € 4 € 

Mais de 20 pessoas 7 € 3,5 € 

Nota: Inseridas em grupos organizados, crianças até aos 5 anos não pagam e crianças entre os 6 e 
os 12 anos usufruem de 50% de desconto. 

Nota: Os valores tabelados aplicam-se de igual forma a todos os níveis de ensino, estando os 
professores e outros acompanhantes isentos de pagamento. As atividades são gratuitas para escolas 
do concelho de Castro Verde, ao abrigo do Programa Castro Verde Sustentável.  



PROGRAMA  
PARA ESCOLAS 

O CEAVG dinamiza atividades 
para crianças do Ensino Pré-escolar  
e alunos do Ensino Básico e Secundário.  



ATIVIDADES  
PRÉ- 

ESCOLAR 

1º  

CICLO 

2º  

CICLO 

3º  

CICLO 
SECUNDÁRIO 

“As Aventuras de D. Berta, Sansão e Julião” x 

“As Aventuras de Manchas & Bui” x 

“As Aventuras de Aquiles e Albertina” x 

Um dia com as Aves na Estepe x  x   

Biodetetives em Ação  x x 

Cuidar do Solo e da Água x x 

O que comem as Corujas? x x x  x 

De olho nas Aves Estepárias x x 

PROGRAMA PARA ESCOLAS 



“AS AVENTURAS DE DONA BERTA, SANSÃO E JULIÃO” 

Esta é a história das três aves mais emblemáticas da estepe 
cerealífera: a Abetarda Dona Berta, o Sisão Sansão e o Peneireiro-
das-torres Julião. A Primavera chega à estepe alentejana e com ela 
as aves começam a preparar-se para criar uma vez mais os seus 
filhotes. Porém, a notícia de uma ameaça ao seu habitat vem 
inquietar as aves estepárias… 

Descrição:  A sessão inicia-se no exterior com um jogo de descoberta das réplicas 
de aves no espaço envolvente ao CEAVG, continua no auditório com a 
visualização da versão animada do conto e termina com jogos didáticos sobre as 
espécies. 
Destinatários: Crianças do Ensino Pré-escolar  
Duração: c. de 1h 





“AS AVENTURAS DO MANCHAS & BUI”  

O que é que um lince-ibérico e um abutre-negro têm em comum? O 
Manchas e o Bui têm o incrível desafio de sobreviver nos seus 
territórios cada vez mais alterados pelo Homem. As aventuras 
destas duas personagens mostram-nos como é a sua vida nos 
bosques mediterrânicos e que ameaças enfrentam.  

Descrição: A sessão inicia-se com a apresentação das espécies protagonistas do 
conto e leitura da história. Segue-se uma atividade de produção de máscaras de 
Lince-ibérico e de Abutre-preto. No final, as crianças são incentivadas a 
reinventar a história, interpretando as personagens com as suas máscaras. 
Destinatários: Crianças do Ensino Pré-escolar 
Duração: c. de 1h 





Aquiles e Albertina são um dos raros casais de águias-imperiais-
ibéricas que vivem em Portugal. Até encontrarem um bom território 
para se instalarem, terão de enfrentar algumas adversidades. Mas, 
como grandes águias predadoras que são, mostram-nos como vão 
superando os desafios.  

“AS AVENTURAS DE AQUILES E ALBERTINA” 

Descrição: Breve dramatização inspirada no conto infantil “As Aventuras de 
Aquiles e Albertina”, promovendo a interação das crianças com as personagens. 
As crianças são depois incentivadas a recontar a história com novos elementos. 
Segue-se um pequeno passeio pela estepe para descobrir o que come a Águia-
imperial e no final há uma silhueta de águia-imperial para levar para a escola. 
Destinatários: Crianças do Ensino Pré-escolar  
Duração: c. de 1,5h 





UM DIA COM AS AVES NA ESTEPE 

Que aves habitam a estepe? O que comem? Como se reproduzem? 
Onde fazem os ninhos? Que sons fazem? Percorrer os caminhos da 
estepe é a melhor forma de conhecer este habitat e a sua 
biodiversidade.  

Descrição: Realização de um percurso pedestre (1 a 2 km) na herdade do Vale 
Gonçalinho para observação de aves estepárias com recurso a binóculos e 
telescópio. A atividade continua com a dinamização de jogos didáticos sobre as 
espécies. 
Destinatários: Alunos do 1º e 2º ciclo do Ensino Básico 

Duração: c. de 2h    





BIODETETIVES EM AÇÃO 

Um biodetetive é um investigador da biodiversidade! A ribeira é o 
local ideal para iniciar esta investigação.  Devidamente equipados 
com o “Kit de biodetetive”, vamos desvendar os segredos da 
Biodiversidade do Vale Gonçalinho! 

Descrição: Realização do percurso ao longo da ribeira* na herdade do Vale 
Gonçalinho para descobrir animais e plantas, recolher amostras, utilizar 
diferentes materiais e registar as observações como um verdadeiro investigador. 
Destinatários: Alunos do 1º e 2º ciclo do Ensino Básico  
Duração: c. de 1,5h  

* Atividade realizada apenas no período em que a ribeira contém água. 





CUIDAR DO SOLO E DA ÁGUA 

Os solos são todos iguais? Como é constituído o solo? Quanto 
tempo leva a formar-se? Qual a sua importância e funções? Quais 
as ameaças à conservação do solo? O que pode afetar a qualidade 
da água? Quais os problemas associados à seca? O solo e a água 
são importantes recursos naturais que urge preservar!  

Descrição:  Recolha de amostras, observação e análise de diferentes tipos de 
solos. Experiências sobre a textura, permeabilidade e erosão do solo. Construção 
de um modelo de um aquífero. 
Destinatários:  Alunos do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico 
Duração: c. de 2h  





O QUE COMEM AS CORUJAS? 

O que comem as corujas? Onde vivem? Quais as suas adaptações 
ecológicas? Qual a sua importância no equilíbrio do ecossistema? 
Devido aos seus hábitos noturnos, as corujas são aves ainda pouco 
conhecidas, estando associadas a alguns mitos. Vamos conhecer 
melhor estes fascinantes caçadores da noite!  

Descrição: A sessão inicia-se com uma apresentação sobre as aves de rapina 
noturnas e continua com a análise de regurgitações de coruja-das-torres e outras* 
com diferentes dietas. 
Destinatários: 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário 
Duração: c. de 1,5h  

*Sujeito à disponibilidade de regurgitações  
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DE OLHO NAS AVES ESTEPÁRIAS 

Munidos de binóculos, telescópios e guias de campo, iniciamos o 
percurso pedestre do Vale Gonçalinho pela estepe adentro. Ao longo 
do percurso é possível avistar as aves estepárias mais emblemáticas 
da região de Castro Verde – Abetardas, Sisões, Peneireiros e 
Tartaranhões entre outras.  

Descrição:  A sessão inicia-se com a visualização de um pequeno filme sobre a 
Zona de Proteção Especial de Castro Verde e o trabalho da LPN na região. Após 
uma breve apresentação, inicia-se o percurso pedestre (2 km) na herdade do Vale 
Gonçalinho para observação de aves estepárias. 
Destinatários:  3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário  
Duração: c. de 2 h  





PROGRAMA  
PARA GRUPOS 



PROGRAMA PARA GRUPOS 

A LPN organiza passeios para observação de aves no Vale 
Gonçalinho para grupos organizados . Outras atividades temáticas 
poderão ser organizadas, de acordo com os interesses e 
características do público-alvo. As atividades estão sujeitas à 
disponibilidade de agenda e marcação prévia com um mínimo 2 
semanas de antecedência.  
 
Nota: As atividades para grupos organizados é exclusiva para associados da 
LPN. 

 





FESTAS DE 
ANIVERSÁRIO 



FESTAS DE ANIVERSÁRIO 

A LPN dinamiza atividades para festas de aniversário no CEAVG 
de crianças dos 3 aos 12 anos, mediante disponibilidade de agenda 
e marcação prévia com um mínimo de 2 semanas de antecedência. 
As atividades são organizadas de acordo com os interesses das 
crianças e/ou encarregados de educação.  

 
 
Nota: A animação de festas de aniversário é exclusiva para associados da LPN. 
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