As entidades proponentes abaixo referenciadas vêm apresentar uma proposta de atividades
para encerramento do ano letivo 2016/17, a realizar nos dias 16 e 17 de Junho de 2017

TÍTULO – Navegar com a Biodiversidade no Rio Boco
OBJETIVOS
a) Conhecer e dar a conhecer o Património Natural do concelho de Vagos
b) Promover a fruição náutica do Rio Boco, explorando a biodiversidade existente e
sensibilizando os alunos e a população em geral para necessidade da sua valorização e
preservação.
c) Desenvolver uma cultura náutica local, através da sensibilização dos alunos e da
população em geral para a prática de desportos náuticos.
d) Colocar as entidades proponentes como agentes visíveis e ativos do desenvolvimento
local, através de ações com real impacto no meio.
EVENTO PROPOSTO
a) 16 de Junho (6ª feira), último dia de atividades letivas para alunos sem exames, sendo
um dia especialmente dedicado aos alunos, docentes e não docentes do AEV
b) 17 de Junho, Sábado, sobretudo dedicado à população em geral
ESTRATÉGIA DE DESENVOVIMENTO DA ATIVIDADE
a) Duas bases logísticas, instaladas em tendas de campanha, colocadas em duas zonas,
dotadas de cais flutuantes: ponte da Fareja, entre Sosa e Vagos e junto aos Cais do
Moliço.
b) Instalação, em cada tenda, de exposições de fotografia de grande formato, sobre a
biodiversidade local.
c) Instalação, em cada um dos locais, de telescópios, binóculos, guias de campo e
folhetos explicativos, com acompanhamento de especialistas em avifauna da
Associação Ambientalista Charcos & Companhia.
d) O Centro de Formação Desportiva de Desportos Náuticos (CFD) disponibilizará
embarcações que permitam a navegação simultânea de 40 pessoas (6 canoas tipo K3,
11 canoas tipo K1, 2 pranchas de Paddle, 2 barcos à Vela Optimist e um barco a motor
de apoio).
e) Cada grupo fará a deslocação num sentido (montante/jusante), sendo rendido por
outro, que faça o percurso inverso (jusante/montante), durando cada percurso 30
minutos, em média.
f) Os grupos de alunos que não estiverem na água, farão visitas guiadas, a pé, por trilhos
previamente demarcados.
g) A segurança náutica obedecerá a um plano estabelecido conjuntamente com o Serviço
Municipal de Proteção Civil (todos os alunos saberem nadar, vestirem coletes de
flutuabilidade, estarem autorizados e terem o acompanhamento dos Bombeiros
Voluntários de Vagos e serviços de segurança do CFD).

ENQUADRAMENTO DAS ATVIDADES PARA OS PROPONENTES
a) Para o Agrupamento de Escolas de Vagos, constitui o encerramento do ano letivo para
cerca de 600 alunos de anos de escolaridade não sujeitos a exames nacionais,
proporcionando vivências inabituais e momentos de convívio, que poderão incluir as
famílias dos alunos.
b) Para a Associação Ambientalista Charcos & Companhia, representa a promoção de
mais uma atividade de “birdwatching”, entre muitas outras já realizadas para conhecer
e dar a conhecer o património natural local. Vai possibilitar, também, a publicitação e
entrega de prémios do concurso de artes plásticas, dirigido à população escolar, sobre
“a Paisagem e a Biodiversidade do Concelho de Vagos”.
c) A Charcos & Companhia, fundada em 2013, tem promovido diversas “caminhadas” por
zonas de grade riqueza ambiental, no concelho de Vagos, mas sempre com a
expectativa de aceder ao Rio Boco e às suas margens; a criação do CFD em 2015
possibilitou no último ano o acesso de mais de mil e quinhentas crianças e jovens à
prática de desportos náuticos e, conjuntamente com a Charcos & Companhia, vai
permitir a exploração da Biodiversidade do vale do Rio Boco, classificada como Zona
de Proteção Especial.
ENTIDADES PROPONENTES:
a)
b)

Associação Ambientalista Charcos & Companhia (NIPC 510830749)
Clube de Desporto Escolar/Centro de Formação Desportiva de Desportos Náuticos do
Agrupamento de Escolas de Vagos

DIVULGAÇÃO/COBERTURA JORNALÍSTICA
a) Plataformas eletrónicas do AEV, da Associação Charcos & Companhia, da Câmara
Municipal de Vagos, da Direção Geral de Educação/Divisão de Desporto Escolar.
b) Imprensa escrita: Jornal O Ponto, Jornal da Bairrada, Diário de Aveiro, Jornal de
Notícias, Jornal Público.
c) Rádio Voz de Vagos
d) Folhetos de divulgação
e) Canais de televisão
FINANCIAMENTO
a) Candidatura ao Programa PAPERA, da CIRA (Comunidade Intermunicipal da Região de
Aveiro), apresentada pala Associação Charcos e Companhia.
b) Subsídio da Câmara Municipal de Vagos
c) Patrocínios de Empresas Locais
INTERVENIENTES NO 1ª DIA (16 DE JUNHO)
Alunos: 590 e cerca de 100 docentes e funcionários não docentes
5º Ano
133

MARÉS

6ºAno 7ºAno
127
138

8ºAno
118

10ºAno
71

Totais
587

Preia Mar

Baixa Mar

16 Junho
17 Junho
DESENHO DO PROJETO
Manhã
8:30 – 12:30H

5º e 6º Anos
Atividades Náuticas
Almoço
7º, 8º e 10 Anos
Atividades Náuticas

Tarde
12:30H – 16:30H

7º - 8º e 10ºAnos
Ativ na Esc Secund.
Almoço
5º e 6º Anos
Atividades na EB 2,3

a) Outras indicações – De manhãs docentes do 2º Ciclo e func Aux da EB acompanham
os alunos
b) De tarde, os docentes da Escola Secundária e func. Aux da Sec. acompanham os alunos
c) O almoço na EB e da Secundária pode ser desencontrado, para rentabilizar a utilização
do rio, não havendo interrupções – podem ser almoços partilhados, tipo piquenique.
d) De manhã, cada aluno leva o seu lanche.
e) Deslocações feitas em autocarro da CMV
f) A Escola Secundária e a EB organizam atividades complementares à actividade náutica
ou, em alternativa, há aulas de manhã e tarde livre, como habitualmente
g) Os alunos que estão “em espera”, durante as atividades náuticas, desenvolbvem
atividades, para além da observação (caminhadas, jogos pré organizados, etc).
DESLOCAÇÕES NÁUTICAS
Cais da Ponte da Fareja
HORA
TURMAS
9:30 H
5ºA - 5ºB
10:30H
11:30H

12:30H

5ºC - 5ºD
5ºE – 5ºF

SENTIDO
»»»»»»»»
««««««
»»»»»»»»
««««««««
»»»»»»»
««««««««

Cais do Moliço
TURMAS

HORA

6ºA-6ºB

10H

6ºC-6ºD

11H

6ºE – 6ºF
Almoço

12H
12 H

Cais do Moliço
TURMAS

HORA

8ºA – 8ºB

13:30H

8ºC – 8ºD

14:30H

10ºA

15:30H

10ºC

16:30H

Almoço

Cais da Ponte
HORA
13:00H

TURMAS
7ºA – 7ºB

14:00H

7ºC – 7ºD

15:00H

7ºE – 7ºF

16:00H

10ºB

SENTIDO
»»»»»»»
««««««««
»»»»»»»»
«««««««
»»»»»»»
«««««««
»»»»»»»
«««««««

2º DIA DE ATIVIDASDES – 17 DE JUNHO (SÁBADO)
a) Mantém-se a estrutura montada no dia anterior
b) Atividade dirigida à população em geral

