FÉRIAS NO PARQUE
Oficina de Observação de Aves
Data: 22 e 29 de Janeiro de 2012
Horário: das 07h30 às 11h30
Local: Parque Centenário (dia 22) e Leon Feffer (dia 29)
Publico:
Crianças de 06 a 12 anos (20 crianças)
Comunidades (20 pessoas)
Observadores Profissionais (sem limite definido)
Para participar é necessário fazer inscrição antecipadamente
Para as crianças será doado um kit com jogos, um binóculo e certificado de participação
Atividades Infantis
07h30
Apresentação dos equipamentos
. Maquina fotográfica
. Binóculo
. Lunetas
. Guias de Campo
Convidado: Carlos Rizzo (Confirmar participação)
07h50
- Trilha com um observador profissional
As crianças aprenderão a observar aves e registrá-las em seu guia de campo.
Para cada espécie receberão informações sobre sua biologia e papel ecológico.
09h00
Lanche
09h15
Atividade de desenho
As crianças aprenderão a desenhar as espécies observadas.
Os desenhos serão expostos nos parques junto com a exposição de fotos de aves.
Convidados para atividade: Victor Wuo e Antonio Wuo (Participação confirmada)
10h15 às 11h15
Jogos para fixação:
. Jogo da memória
. Teatro infantil
Convidado para o teatro José Robson (confirmar participação)
10h15 às 11h30
Distribuição 20 kits contendo:
. Baralho com aves da Mata Atlântica da Região
. Jogo da memória com aves da Mata Atlântica da Região
. Caça palavras

. Guia de campo (entregue no começo das atividades)
. Binóculo (entregue no começo das atividades)
Atividade com adultos
07h30
Apresentação dos equipamentos
. Maquina fotográfica
. Binóculo
. Lunetas
. Guia de Campo
07h50min
. Trilhas com um observador profissional
. Os participantes aprenderão a observar aves e registrá-las em seus guias de campo. Para cada espécie receberão
informações sobre sua biologia e papel ecológico.
09h30min
Lanche
10h00min
Abertura da exposição de fotos de aves tiradas por fotógrafos da região e visitantes.
Convidados:
Ilhabela
Fabrício Yanes
Marina Morales
Marcelo Dutra
Guido Botto
Ubatuba
Carlos Rizzo
São Sebastião
Beatriz
Mogi das Cruzes
Ricardo Arouca Junior
Antonio Wuo
Victor Wuo
Cristiane de Paula
Felipe
David
Ronaldo
Robson
Marta e Luiz Yabase

