Programa Escolas 2021/2022
A comunidade dos Roazes do Sado (Tursiops truncatus) constitui um dos poucos exemplos de
populações residentes a nível europeu, sendo a única existente num estuário em Portugal.
Para o ano letivo de 2021/2022, a Vertigem Azul convida alunos e professores a viajarem até
ao estuário do Sado e participarem neste programa especialmente preparado para as escolas.
Este programa de educação ambiental é destinado a alunos do ensino primário, básico
e secundário e tem como objetivo principal dar a conhecer esta comunidade residente
de golfinhos, o modo como vivem e os problemas que os afetam.
O programa tem a duração de meio-dia, ou de dia inteiro quando complementado por
uma atividade opcional.
Para as escolas aderentes ao programa disponibilizamos uma apresentação sobre os
Golfinhos do Sado.
.

Programa: Observação de Golfinhos
Inclui:
• Recepção do Grupo na sede da Vertigem Azul, em Setúbal.
• Viagem no veleiro Catamaran “O Esperança”- embarcação Bandeira Azul
(bandeiraazul.abae.pt)
• Percurso pelo estuário do Sado, costa de Tróia e Arrábida.
• Procurar os golfinhos com a ajuda dos monitores.
• Preencher o Diário de Bordo com o registo de observação dos Golfinhos.
• Procurar identificar os golfinhos residentes.
Período e Duração:
• Março a Junho - 2.5/3 horas passeio de barco
Preço (PVP):
• Viagem de barco: 15€ por participante (IVA incluído) - Os professores ficam isentos de
pagamento desde que o seu número não ultrapasse 1 professor por cada 10 alunos.
• Atividade complementar: consultar verso do programa

Atividades Complementares
• Visita do Museu Oceanográfico: Situado na Fortaleza de Nossa Senhora da Arrábida,
junto à praia do Portinho da Arrábida. O museu oferece uma rara coleção de
exemplares e aquários com espécies existentes no Parque Marinho Luiz Saldanha
(encerra à segunda). Tel.: 265009982
• Visita do Convento da Arrábida: O Convento foi fundado em 1542 por Frei Martinho
de Santa Maria, da Ordem de S. Francisco. Inserido no Parque Natural da Arrábida, foi
habitado, durante 3 séculos, pelos monges franciscanos arrábidos. Tel.: 212197620
• Visita às Ruinas Romanas de Tróia: O maior centro de produção de salga de peixe
conhecido no mundo romano. Tel.: 265499413 / 939031936
• Visita ao Centro Interpretativo do Roaz do Estuário do Sado, na Casa da Baía, em
Setúbal (entrada gratuita) – Tel.: 265 545 010
Para marcação da visita complementar por favor contactar diretamente.
Segurança:
As embarcações estão equipadas com todo o material de segurança previsto por lei.
A Vertigem Azul está assegurada pelos seguros de Acidentes Pessoais, Apólice n.º 4430492, e
de Responsabilidade Civil, Apólice nº 55.42177.
Notas:
• A realização das visitas está sujeita às condições climatéricas.
• As marcações devem ser feitas através do telefone ou e-mail.
• Condições de pagamento: 50% no acto da marcação, 50% no dia da visita.
• 0 transporte dos participantes entre Setúbal e o local de realização das atividades opcionais
será da responsabilidade da escola.
• Almoço não incluído: Os participantes devem trazer merenda.
• Recomendamos: protetor solar, óculos de sol, chapéu, sapatos com sola de borracha, um
agasalho, máquina fotográfica ou de filmar.
Contactos:
Vertigem Azul, Turismo de Natureza Lda.
Edifício Marina Deck - Rua Praia da Saúde, 11 D, Loja 10. 2900-572 Setúbal
Tel.: 265238000
vertigemazul@mail.telepac.pt
www.vertigemazul.com
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