Os Exploradores

da Ribeira de S. Domingos
- caderno de campo -

“A RIBEIRA DE SÃO DOMINGOS A GOSTAR DELA PRÓPRIA”

www.ribeiradesaodomingos.ubi.pt

Sou um Guardião da Ribeira de S. Domingos e vou jogar aos “Exploradores”!:
Um verdadeiro Guardião da Natureza deve ser cuidadoso e atento:

Guia do Mini - Guardião
da Ribeira de São Domingos

Na Natureza,
não tire nada para além de fotos
não deixe nada para além de pegadas
não mate nada para além de tempo
não leve nada para além de saudades.

Desta forma e para que a nossa presença não deixe marcas, temos de seguir as seguintes
regras:
1. Caminhar pelos trilhos/caminhos demarcados, sempre que eles existam;
2. Fazer o mínimo de barulho possível de forma a não assustar os animais ;
3. Não deixar lixo, e se encontrar lixo pelo caminho, recolher e deixar no caixote de lixo mais
próximo;
4. Não perturbar os seres-vivos (por exemplo: não mexer em ninhos ou tocas, não destruir
teias de aranha ou formigueiros, etc);
5. Não arrancar flores, sementes, ramos ou folhas de espécies pouco comuns. Existem espécies
à beira de extinção que dependem destes elementos para se reproduzir. Em caso de dúvida,
não mexer!)
6. Não colher frutos, sementes ou cogumelos para comer se não os conhecer muito bem, em
caso de dúvida, não comer!
7. Se recolher algum elemento, não recolher todos (Por exemplo: se só houver uma flor, não
colhê-la, para que continue a reproduzir-se e a existir na natureza).
8. Deixar tudo como encontrou (por exemplo: se levantar uma pedra deixe-a no mesmo local).

TATO
 Vamos copiar texturas?

TATO
 Vamos desenhar folhas?

TATO
Vamos medir a temperatura na Ribeira de S. Domingos?

Local

Temperatura

Ar
Água - cascata
Água - poço
Água – zona corrente

VISÃO
 Quem vive na ribeira?

Quem é?

Onde estava?

Visão
 Que árvores são estas?

Árvore 1

Visão
 Quem passou por aqui?

Árvore 2

Visão
 Onde estão os animais comilões?

AUDIÇÃO
 Que barulho é este?

OLFATO
 De que cor é este cheiro?
Elemento

Folha
Casca de uma árvore
Musgo
Pedra

Cor

RECOLEÇÃO
 Folha a folha enchemos o saco.

 Arca do tesouro.

 O que descobriste e não conhecias?

 O que faltou explorar?

 Estás com vontade de voltar?

Pelo projeto:
“A RIBEIRA DE SÃO DOMINGOS A GOSTAR DELA PRÓPRIA”
www.ribeiradesaodomingos.ubi.pt

