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Os morcegos vão visitar as escolas de todo o país. No âmbito da
exposição intera va do Centro Ciência Viva do Alviela, em Alcanena, os
morcegos vão circular pelas escolas de todo o país a par r deste mês de
outubro com a mostra “Morcegos às Claras”, recentemente inaugurada
como o projeto “Quiroptário Fora de Portas”.
A exposição i nerante “Morcegos às Claras”, uma das vertentes do
projeto, pode ser solicitada por escolas de todo o país que pretendam dar a conhecer aos seus alunos o
“mundo dos morcegos”. Dirigida especialmente a alunos do 2º e 3º ciclos do ensino básico, é composta por
vários módulos intera vos que permitem explorar, de forma diver da e ca vante, algumas das caracterís cas
dos morcegos que mais despertam a curiosidade do público escolar. O que comem, qual o seu tamanho ou o
po de ameaças que enfrentam são alguns dos conteúdos que os alunos vão poder desenvolver através de
jogos educa vos e outras a vidades exploratórias.
Além da nova exposição i nerante, este projeto de sensibilização ambiental contempla também um portal
dirigido às escolas, com informação cien fica e recursos educa vos em diversos formatos, e um livro infan l
para alunos do 1º ciclo do ensino básico. É também obje vo deste projeto implementar ações de
sensibilização para a conservação dos morcegos junto da comunidade escolar: campos de trabalho cien fico
com alunos do ensino secundário, um concurso nacional para a produção de um vídeo, ações de sensibilização
realizadas por inves gadores nas escolas ou as já conhecidas “Noites dos Morcegos”.
O projeto “Quiroptário Fora de Portas” é financiado pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência
no Uso de Recursos (PO SEUR) e tem como parceiros a Câmara Municipal de Alcanena, a Comunidade
Intermunicipal do Médio Tejo e a Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Cien fica e Tecnológica.
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