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Regras do jogo 

1. O jogo é realizado em equipa pelo que todos os membros do grupo devem andar 
sempre juntos.  
2. As tarefas apresentadas devem ser realizadas pela ordem indicada e não se podem 
saltar tarefas.  
3. Cada grupo deverá nomear um secretário que regista as respostas do grupo.  
4. A prova deve ser feita calmamente para não prejudicar os outros grupos.  
 
 
 

Estação 1 – Sertão  
 

1. Observa com atenção a zona à tua volta. 
2. No próximo ponto de paragem terás que responder a algumas perguntas sobre a 
paisagem envolvente do parque de merendas Pedras Negras. 
 

 

Ponto de paragem para responder às Questões 

 
É entregue a cada equipa um cartão com questões. 
 
Questões 
 

1. Quantas casinhas de merendas tem o parque? 
2. Quais as cores do barco que se encontra no parque? 
3. Quantos degraus tem o acesso até ao barco? 
4. Quantos caixotes de lixo se encontram perto do barco? 

 

 

 



 

 

Estação 2 – Porto das Capelas 

 
Nesta estação cada equipa vai ter de fazer uma série de exercícios de atividade física. 
 
Exercício 1 – Correr até à ponte e voltar para trás. 
Exercício 2 – Transportar uma bola de ténis entre as costas de dois elementos da 
equipa ao longo de 5 metros. 
Exercício 3 – Saltar à corda (20 saltos) 
Exercício 4 – Corrida de dois elementos com elásticos/cordas nos pés. 

 
 

Estação 3 – Fábrica de Baleação 

 
É entregue a cada equipa um cartão com questões. 
 
Questões 

1. Indica o nome de 5 oceanos. 
2. Indica o nome do oceano que banha os Açores. 
3. Quantas toneladas de plástico existem atualmente nos oceanos? Seleciona a 

opção correta: 
A – 150 mil toneladas 
B – 150 milhões de toneladas 
C – 100 milhões de toneladas 
 

4. Indica dois problemas causados pela existência de plástico nos oceanos 
 

5. Indica 3 tipos de artigos de plástico descartável, mais encontrados nas 
margens do mar.  

 
 



 

Estação 4 – Pias das Capelas 

 
É entregue a cada equipa um cartão com questões. 
 
Questões 
 

1. Qual o nome do presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada mandou 
construir estas pias? 

 
2. Quantas pias de lavagem de roupa foram construídas? 

 
3. Qual a década do séc. XIX que se iniciou a caça à baleia? 

 
4. Qual o nome do moinho que aproveitava águas perdidas para fazer andar a 

mó de farinhas? 
 
 
 

 
 
 
 
FIM 
 
 

 


