REPOLHO ECOLÓGICO

Objetivo: estimular a aprendizagem; fixar os temas abordados durante a visita.
Público: Ensino fundamental; Ensino médio; adultos.
Material: cinco folhas de papel A4, som portátil e áudio com música adequada
à faixa etária.
Desenvolvimento: cortar as cinco folhas ao meio e escrever uma pergunta em
cada metade. Amasse a folha com a 10ª pergunta, formando uma bolinha. Em
torno desta, amasse a 9ª pergunta, e assim sucessivamente, envolvendo as
perguntas umas nas outras como um repolho. Para iniciar a dinâmica, forme
um círculo com os participantes e, durante a música o “repolho ecológico” vai
passando de mão em mão. Assim que a música parar, o participante que
estiver com o “repolho” deve abrir uma folha, ler o que estiver escrito e
responder a pergunta.
Observações: montar os repolhos adequando as perguntas com a faixa etária
e com o tema a ser abordado. No repolho dos menores inserir dicas.

Temas e perguntas:

Restinga


Qual a principal transformação humana no ambiente de restinga?



Por que muitas espécies da restinga estão ameaçadas?



Cite um animal que ocorre na restinga?



Se removermos a restinga o que poderá acontecer?



Porque não devemos pisar na restinga?



Quais os benefícios do turismo na região?



Quais os malefícios do turismo na região?



Cite dois animais que ocorrem na praia?

Praia

Manguezal


Por que os manguezais são importantes à vida marinha?



Que impactos a destruição do manguezal pode trazer à vida
marinha?



No manguezal existem muitas espécies de árvores?



Porque algumas raízes do mangue são voltadas para cima?



Porque o mangue tem um cheiro característico?



Cite um animal que ocorre no mangue?



Podemos caçar caranguejo em qualquer época do ano?



Onde encontramos o manguezal?

Fundo do mar


O que é pesca acidental?



Quem vive no fundo do mar?



Como a Toninha respira?



Quem salta a Toninha ou o Boto-cinza?



Você sabe o que é um estuário?



De que formas o ser humano pode poluir as águas da Babitonga?



Como o lixo pode afetar as espécies que vivem no fundo do mar?



Porque não devemos jogar lixo fora das lixeiras?

Poluição

Lixo

Mata Atlântica


Existem muitas espécies de árvores na Mata Atlântica?



Existem muitas espécies de animais na Mata Atlântica?



Cite uma espécie que ocorre na Mata Atlântica?



Porque a Mata Atlântica está se acabando?



O que é ecossistema?



O que devemos fazer quando encontrarmos um animal vivo na

Geral

praia?


O que é extinção?

