Reserva de Burros
Programa Escolar 2018/2019

Atividades 2018/2019
Programa Escolar: A, B, C do Burro
Tapada D.Fernando II na Serra de Sintra, junto ao
Convento dos Capuchos.
De natureza afável os burros serão as personagens
principais desta aventura ao longo da qual os
participantes serão apresentados a estes
simpáticos animais, cuja existência se encontra
seriamente ameaçada em resultado do abandono
das atividades agrícolas tradicionais e da
modernização dos transportes.
Serão dados a conhecer vários aspetos da sua vida,
tais como hábitos alimentares e de higiene, modo
de comunicação, reprodução, entre outros. Haverá
ainda lugar à realização de atividades práticas
relacionadas com a manutenção e utilização destes
animais, tais como a escovagem do pelo,a
alimentação e o aparelhamento. Para finalizar, os
participantes terão a experiência de aprender a
montar o burro e os mais crescidos seguem à
descoberta da floresta, num divertido passeio de
burro!
Conteúdos pedagógicos abordados: Taxonomia,
conceito de espécie e de raça; vida selvagem vs.
domesticação (as várias utilizações pelo Homem);
nome comum e nome científico; biodiversidade;
extinção (causas e medidas para a evitar);
conservação de espécies; morfologia (fisionomia,
revestimento,
sentidos,
dentição,
sistema
digestivo);
características
comportamentais;
reprodução e maneio.

Atividades pedagógicas e de interação com o burro

Torgal encantado com as rosas.

Nota:
– A realização da atividade depende das condições
meteorológicas;
– Aconselha-se reserva prévia para todas as
atividades;

Junquilho preparado para o passeio

– Aconselha-se uso de calçado confortável
(preferencialmente
fechado),
indumentária
adequada às condições climatéricas (não usar saia),
chapéu, protetor solar, água e lanche (não existe
cafetaria);
– As crianças devem utilizar capacete de bicicleta
ou toque (fornecido pela reserva ou trazido de
casa);

A Reserva de Burros é uma entidade sem fins lucrativos que zela pelo conhecimento
sobre estes animais e pela sua proteção e preservação. O programa desenvolvido na
Tapada D. Fernando II resulta de uma parceria com a empresa Parques de Sintra –
Monte da Lua.

Programa Escolar “A Reserva de Burros vai à Escola”
Já diz o antigo provérbio: Se Maomé não vai à montanha…vai a montanha a Maomé”; “Se a
escola não vai à Reserva de Burros…vai a Reserva de Burros à escola”.
Este programa é composto por uma atividade pedagógica em sala de aula em que se aborda
a problemática dos animais em vias de extinção e os motivos que levaram à diminuição do
número de animais desta espécie no nosso país. Segue-se uma breve apresentação do
projeto da Reserva de Burros e a exibição de uma apresentação multimédia. Em seguida
passamos à parte prática em que os alunos interagem com o burro, aprendem a escová-lo,
a alimentá-lo, a tratar dos cascos e a aparelhá-lo. Caso a escola apresente condições para
isso poderá ser realizado um pequeno volteio.

Para além dos conteúdos específicos sobre o burro, são ainda abordados os seguintes temas:

- Animais domésticos e animais selvagens
- A extinção das espécies
- Características externas e modo
de vida dos mamíferos
- Herbívoros vs carnívoros
- Comportamento e bem-estar animal
- O nosso património cultural

Preçário:

Programa

Atividades

Preço

Duração

1

ABC do Burro nível 1

Atelier de aprendizagem e
interação com os animais,
pintura de desenhos temáticos,
volteio no burro.

7€ por
participante 2h

2

ABC do Burro nível 2

Atelier de aprendizagem e
9€ por
interação com os animais,
participante 2h30 a 3h
pintura de desenhos temáticos
ou jogos tradicionais e passeio de
burro pelo bosque.

3

A Reserva de Burros vai Atelier de aprendizagem
à Escola
interação com os animais.

4

A Reserva de Burros vai Atelier de aprendizagem e 7€ por
Dependente
à Escola + volteio
interação com os animais, participante do nº de
seguido de volteio no burro.
participantes

5

Evento de Natal

6

Especial Final do Ano Programa composto por diversas Sujeito a
Letivo.
atividades que inclui ateliers orçamento
ambientais, jogos tradicionais e
programa com os burros.

e 4,5€ por
2h
participante

Atelier de aprendizagem e Sujeito a
interação com os animais; burro e orçamento
animador
caracterizados
de
acordo com a quadra Natalícia.

A definir

A definir

Nota: Os programas apresentados estão sujeito a um número mínimo de participantes e poderão
acrescer custos de deslocação.

Contactos:

reservadeburros@gmail.com
Tel. 917725262 / Tel. 912276550
https://www.facebook.com/ReservaBurros/

Localização da Reserva de Burros
Junto ao Parque de Estacionamento do Convento dos Capuchos, na Serra de Sintra.
Coordenadas: 38.782325, -9.435284
Googlemaps:
https://www.google.pt/maps/place/38%C2%B046'56.4%22N+9%C2%B026'07.1%22W/@3
8.782329,-9.4358452,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d38.7823284!4d9.4352978?hl=pt-PT

