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Educação Física 

Ciências Naturais 

C.Desenvolvimento 

Percursos realizados em terrenos distintos, recorrendo 
a sinais de orientação, em colaboração com os colegas 
e respeitando as regras de segurança e de preservação 
do ambiente. 

 
Desafios do percurso de Orientação 

1- Assinala o número de pilares que suportam a estrutura em ferro da parede da escola. _____________ 

2- Quantos pilares suportam a via rápida. _____________ 

3- Qual é o ano de criação da freguesia do Campanário. _____________ 

4- A frente do edifício da sede da Associação Desportiva do Campanário tem _______ janelas e  _______ 

ornamentadas com rocha basáltica (cantaria). 

4- Que tipo de pavimentação se encontra à frente da sede da Associação Desportiva do Campanário? Calçada: 

(portuguesa / madeirense de pedra rolada / madeirense de pedra partida). _____________________________ 

5- Na estátua”Dádiva” encontram-se fósseis. Regista fotograficamente e em pormenor os fósseis aí existentes.  

6- Neste local encontras 2 sinais de identificação de localidades. Qual é o nome que se repete nos 2? _____________ 

7- Que tipo de pavimentação se encontra à frente da Igreja do Campanário? Calçada: (portuguesa / madeirense de 

pedra rolada / madeirense de pedra partida). ___________________________ 

7- Qual é o ano de construção do adro da Igreja do Campanário? _____________ 

8- Assinala o nome completo da escola. _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

9- Indica o número de riscas da passadeira. _____________ 

10- Assinala  o número de  poços que estão descobertos nesta área. _____________ 

11- Qual é o número da porta construida de cantaria vermelha. _____________ 

12- Quantas janelas dá para sul, na antiga casa desabitada. _____________ 

13- Que plantação encontras no lado oeste da casa ao cimo da ladeira. _____________ 

14- Assinala o nome da praceta. _____________________________________________________________________ 

15- Indica o nome da flor que se encontra no canteiro direito ao entrar na capela. _____________ 

15- Fotografa a cruz de basalto no cimo da capela. 

16- Identifica o nome da quinta que existe neste local. ____________________________________________________ 

17- No sentido da Ribeira Brava e ao olhar para o mar, quantos viveiros de piscicultura encontramos? _____________ 

18- Indica o Nº de degraus que são necessários descer, para chegar ao fundo do poço. _____________ 

19- Quais os ecopontos existentes neste local? _________________________________________________________ 

20- Qual é o Nº da casa antiga  que se encontra abaixo da estrada? _____________ 

21- Identifica os 3 melhores benefícios que sentistes na realização deste percurso:  

Bem-estar físico ____; bem-estar mental ____; fortalecimento dos músculos ____; melhoria na interação ____;  

sensação de calma ____; aumento da concentração ____; aumento da capacidade cardiorespiratória ____. 


