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“A TERRA QUE HOJE USAMOS NÃO É NOSSA
FOI-NOS APENAS EMPRESTADA PELOS NOSSOS FILHOS”
Provérbio africano

Quando sonhei o Parque Ribeira Primeira tive muito em consideração a mensagem
contida no provérbio em cima transcrito.
Agradeço à Natureza toda a Beleza que é capaz de nos oferecer, quando com ela
trabalhamos e não, contra ela lutamos.
Obrigado!
Paulo Rodrigues

Vista aérea do Parque Ribeira Primeira
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Caminho da Levada da Serra do Faial, 9.100 – 249 Santo António da Serra – Santa Cruz
www.facebook.com/parqueribeiraprimeira/
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INTRODUÇÃO E BREVE RESUMO

O Parque Ribeira Primeira tem como lema "Cuide da
Natureza; A Natureza Cuidará de Si" e pretende
possibilitar um contacto de muito perto com essa
mesma Natureza. Assim, a pesca da truta é a principal
atividade mas o simples passear pelo espaço onde tudo
foi cuidado para ser como a Natureza é, respeitar o
ciclo natural dos diversos seres vivos bem como o
normal fluir das estações é, por si só, uma experiência
extremamente agradável e inspiradora.
A possibilidade de se ter uma refeição no Parque
existe e é sempre explicada como sendo uma forma de
provar o peixe mais fresco da região e fazê-lo num
ambiente muito descontraído e preferencialmente ao
ar livre. Essa situação pode ser suportada sempre na
visita guiada ao Parque (duração de 30 a 45 minutos)
onde aproveitando o ciclo biológico das trutas se
explica muito da nossa ilha nas suas vertentes naturais e humanas. A ecologia e o respeito
pelos ciclos naturais é sempre considerada e tudo é feito nessa envolvência científica mas
com uma comunicação capaz de ser entendida por todos. Dai que a ida ao Parque Ribeira
Primeira é muito mais do que simplesmente almoçar, pois isso em qualquer lugar vizinho
poderão fazer.
PARTICIPANTES

Alunos do 1º e 2º ciclo
Professores
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PROGRAMA
10:30 h –CHEGADA AO PARQUE RIBEIRA PRIMEIRA

O acesso ao Parque
Ribeira Primeira é
feito pelo Caminho
da Levada da Serra
do Faial, existindo
espaço

para

estacionamento
viragem

e
de

autocarros grandes.
Normalmente, fazemos sempre uma fotografia de grupo à chegada.
As crianças podem trazer os seus lanchinhos da manhã e da tarde para comerem quando
o grupo achar mais apropriado.
Na

chegada

explicado

é

sempre

como funcionará o dia
bem como explicamos
algumas
considerações
segurança

que

de
são

necessárias.
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10:45 h -TRABALHANDO COM A NATUREZA”: VISITA GUIADA AO PARQUE
Nesta

visita

serão

dadas

explicações sobre tudo o que
tem a ver com as trutas e a sua
biologia. Igualmente muitas
noções de ecologia serão
ensinadas, explicado o ciclo
dos nutrientes.
Mostrar-se-á como o Parque
funciona

e

é

gerido,

introduzindo a ideia de que é
muito melhor trabalhar com a
Natureza do que Lutar contra
ela. Serão vistos e explicados
diversos

exemplos

desta

situação.
Na visita, os alunos terão
oportunidade de dar de comer às trutas e vê-las de muito perto e quem muito bem procurar
pode sempre um trevo de 4 folhas encontrar.
11:30 h – CONCURSO PESCA DE TRUTA
Este concurso destina-se a três crianças que deverão
ter sido previamente selecionadas pelos professores
(sugerimos um concurso na escola sobre um tema
alusivo à natureza). Primeiro, todo o grupo deverá ir
caçar gafanhotos para serem usados como isco na
pesca. Os gafanhotos a mais podem ser lançados à
água para se observar o comportamento natural dos
peixes (dar o tempo necessário para que todos pelo menos tentem conseguir o seu bicho).
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Caso a visita seja feita fora da época dos gafanhotos (Primavera/Verão) recorreremos a
outras

iscas

alternativas

explicando o seu porquê e
como funcionam.
A pesca será feita “à vez”
numa

das

lagoas

retangulares onde existem
trutas com peso aproximado
de 350 g. Logo se verá
quem ganha e pesca o maior
peixe.
12:00 h – A BIOLOGIA DAS TRUTAS E SUA COMPARAÇÃO COM A NOSSA
BIOLOGIA

Os peixes pescados serão
usados

para

o

grupo

observar a biologia interna.
Será feita a explicação do
funcionamento dos diversos
órgãos e a sua comparação
com a nossa própria biologia
humana.
Após a limpeza do peixe,
faremos a demonstração da
preparação e surgimento das
“trutas zombie”.
Neste espaço de tempo as
fotografias

são

muito

importantes e, de certeza, as
mais engraçadas.
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12:30 h – A IDADE E IMPORTÂNCIA DAS ÁRVORES E A MACARRONADA

No Recanto do Pescador Mentiroso, um local construído recorrendo a um cedro com mais
de cem anos que pereceu nos incêndios
florestais

recentes,

explicar-se-á

a

importância das árvores e como se pode saber
a sua idade. Daremos a cada mesa um tronco
para que possam contar quantos anos tem.
Igualmente será explicada a forma de

funcionar da zona de grelhados e o
porquê de ser uma Cozinha Amiga do
Ambiente (neutra em CO2).
Depois e terminada a “alimentação do
cérebro” passar-se-á à “alimentação do
corpo” com a macarronada que será
servida com pão, manteiga e sumo em
jarro.
14:15 h - VISITA GUIADA À FLORESTA ENCANTADA

A floresta encantada é muito especial sendo um povoamento florestal misto de Laurissilva
e Espécies Exóticas que corresponde exatamente à imagem que todos nós temos da
floresta

“Disney”

das fadas, duendes,
gigantes ou outros
quaisquer

seres

encantados.

Aqui,

com a ajuda dos
professores,

é

perfeitamente
possível dar uma
pequena
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ecologia e perceber as diferenças entre a Laurissilva e as plantas/árvores exóticas que
existem na Madeira, regime hídrico da Ilha, ciclo dos nutrientes, a importância da água,
etc…
Caso haja interesse faremos o concurso do “Saltar da Fogueira”, concurso esse que
permitirá correr, saltar e brincar muito numa floresta sem que exista qualquer tipo de
perigo ou incêndio.
15:00 - PASSEIO NA FLORESTA LAURISSILVA

Há a possibilidade de fazer um pequeno passeio na levada da Serra do Faial (45 - 60
minutos) para visitarem e perceberem o quanto é importante a Floresta Laurissilva. Para
chegar à levada apenas temos que percorrer perto de 500 metros no caminho florestal,
mas vale muito a pena. Caso a pequenada ainda esteja com força este passeio é muito
interessante.
DIAS DISPONÍVEIS

Sextas feiras (grupos com menos de 60 crianças)
Segunda-feira e Terça-feira (grupos com mais de 60 crianças e até 80 crianças)
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VALOR & PAGAMENTO

Programa com almoço incluído – 9,00 € por crianças
Programa sem almoço (crianças trazem o seu almoço) – 6,00 € por criança
Os professores acompanhantes são oferta (considerando 1 professor por cada 20 alunos)
pois considero que a sua profissão é extremamente importante e só nos podem ajudar no
que desejamos cimentar nas mentes dos mais pequenos. O pagamento é feito a pronto no
local.
CANCELAMENTOS E OUTRAS INFORMAÇÕES

Até três dias antes, sem qualquer indeminização.
Será faturado o número de crianças definido aquando da confirmação final.
Caso as condições climáticas não permitam a visita, não há lugar a qualquer pagamento.
Acessos a autocarros grandes.
MAPA DE COMO CHEGAR AO PARQUE

“Um lugar mágico onde as Crianças brincam como Crianças e
os Adultos voltam a ser Crianças novamente”
Venham conhecer pois há muito para ver e aprender!
Muito Obrigado!
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