
 

 

 

 

 

 

 

A brincar também se aprende! 

Oficina                 
“Salta-pocinhas” 

 

Centro de Monitorização e Interpretação  

Ambiental de Vila do Conde 

 

Av. Marquês Sá da Bandeira nº 320 

4480-916 Vila do Conde 

Tel. 252 637 002 

cmia@cm-viladoconde.pt 

 

http://www.cmia-viladoconde.net 

http://www.facebook.com/cmia.viladoconde 

Coordenadas GPS:                

41º21’14,83’’N; 8º44’35,55W 

 



As zonas costeiras são regiões de interface 

entre os ecossistemas terrestres e marinhos, 

importantes pela enorme diversidade 

biológica que suportam e pela vasta gama de 

funções ecológicas reguladoras e 

depuradoras que desempenham. 

O efeito das marés sobre as comunidades 

vivas da orla costeira é imenso, estando na 

origem de biótopos extremamente ricos. 

As comunidades que habitam as costas 

rochosas são profundamente condicionados 

pela altura a que se encontram e pelo tempo 

que ficam expostas alternadamente ao ar ou 

à água salgada. 

Na zona intertidal, sujeita às variações diárias 

dos níveis da maré, vão-se sucedendo 

organismos altamente dependentes das 

marés e do movimento das ondas. Nas 

rochas costeiras formam-se poças e 

pequenas piscinas naturais, em que a vida 

abunda, e que constituem também elas 

habitats muito particulares. 

Descrição da atividade 

Esta atividade consiste na exploração da 

biodiversidade existente entre marés, onde 

os participantes poderão observar diferentes 

espécies de algas e animais marinhos.  

 

Objetivos 

Identificar e classificar as diferentes espécies 

de algas e animais marinhos observados 

durante a atividade e sensibilizar para a 

poluição a que estes seres vivos estão 

sujeitos e a importância da sua conservação. 

 

Conteúdos a abordar 

- Identificação de espécies da fauna e flora do 

intertidal. 

- Poluição dos oceanos e seus efeitos na 

biodiversidade marinha. 

- A importância da conservação da 

biodiversidade. 

Custo 

Gratuito 

 

Informações/Marcações através de 

Tel:252637002  

E-mail: cmia@cm-viladoconde.pt 

Frente Urbana Sul - Praia do Turismo  

14 julho | 11h00 - 12h30 

Frente Urbana Sul - Praia do Turismo 

11 agosto | 11h00 - 12h30 

Mindelo - Praia de Mindelo 

12 agosto | 11h00 - 12h30 

Frente Urbana Norte - Praia do Barco  

15 julho | 11h00 - 12h30 

Vila Chã - Praia da Congreira 

13 agosto | 11h00 - 12h30 

Labruge - Praia de Labruge 

14 agosto| 11h00 - 12h30 


