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ALCANENA – Quiroptário Fora de Portas
10:00 - 21 Agosto 2016

A partir de setembro de 2016, o Centro Ciência Viva do Alviela leva “fora de portas” o

conhecimento sobre os morcegos e a importância da sua conservação. Alertar para a necessidade

de mudança de atitudes e comportamentos negativos associados a estes animais é uma das

principais finalidades do projeto. O desenvolvimento de conteúdos relativos à sensibilização para a

conservação dos morcegos dirigidos à comunidade jovem e escolar é uma das vertentes do

projeto “Quiroptário Fora de Portas”. Estes conteúdos serão disponibilizados através de:

https://www.aktive.pt/
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– Portal com informação científica em diversos formatos, tais como textos informativos,

multimédia e suportes pedagógicos dirigidos a professores;

– Exposição Itinerante “Morcegos às Claras”, dirigida especialmente a alunos dos 2º e 3º ciclos do

ensino básico;

– Livro infantil “Vida de Morcego”, dirigido a alunos do 1º ciclo do ensino básico.

É também objetivo deste projeto implementar ações de sensibilização para a conservação dos

morcegos junto da comunidade jovem e escolar, nomeadamente:

– Campos de trabalho científico a realizar com alunos do Ensino Secundário, envolvendo a

participação ativa dos jovens em ações de conservação dos morcegos promovidas por

investigadores em Áreas Protegidas relevantes em termos de conservação e gestão destas

espécies;

– Concurso nacional para a produção de um vídeo (em stop motion) de uma campanha de

sensibilização para a conservação dos morcegos;

– Ações de sensibilização realizadas por investigadores em estabelecimentos de ensino;

– Desenvolvimento de ações da “Noite dos Morcegos”.

O Projeto “Quiroptário Fora de Portas” é financiado pelo Programa Operacional Sustentabilidade e

Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) e tem como parceiros a Câmara Municipal de Alcanena, a

Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura

Científica e Tecnológica. Para mais informações, contacte o Centro Ciência Viva do Alviela, através

do telefone 249 881 805 ou do email info@alviela.cienciaviva.pt.
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