7ª ETAPA
SAÍDA DE FÁTIMA
1. Dos três, apenas um dos pastores, afirmou ter ouvido a voz de N. Senhora
Quem foi?

Devido aos factos que assinalámos na parte final do texto introdutório, há um
animal que foi escolhido para ser o símbolo deste recanto natural.
2. Que animal foi esse?

A misteriosa rota dos castelos
Ainda nos arredores de Fátima, faça uma viagem no tempo, pela rota dos
castelos, um circuito feito de história, mistérios, lendas e tradições.
3. A apenas 12 quilómetros, encontra-se o Castelo de Ourém, considerado um dos
castelos portugueses mais carismáticos. Por estar localizado em um ponto alto,
em cima de uma colina, tem uma vista privilegiada para a vila medieval de
Ourém e até para Fátima.
Por falar em ponto alto, quantos vértices, tem a estrela, que mais noites faz
companhia ao castelo?

4. Relativamente perto de Fátima, há um outro castelo que vale a pena visitar.
Apresenta uma boa conservação e tem a particularidade de apresentar na
fachada principal duas cúpulas piramidais, com acabamento de cerâmica de cor
verde. Inicialmente uma fortaleza de índole árabe, o papel do castelo foi
flagrante durante o período da conquista cristã. Após sucessivas guerrilhas
entre portugueses e mouros, em 1148, D. Afonso Henriques, auxiliado por D.
Fuas Roupinho, acaba por tomar a vila e vencer as tropas sarracenas.
De que castelo estamos a falar?

5. Em plena serra de Aire há um monumento natural com pegadas de
Dinossauros.
Foram descobertas numa antiga pedreira.
Como se chamava?

6. Consideradas uma das 7 Maravilhas de Portugal, as maiores grutas do país
desafiam-te a fazer uma espécie de viagem até ao centro da Terra. Com mais
de 11.500 metros, apenas podemos deambular por alguns deles.
Queremos que nos digas quantos são.

A poucos minutos da Batalha e Fátima, a aldeia recuperada da Pia do Urso é um
local repleto de história e possui um ecoparque sensorial que merece uma
visita.
A Pia do Urso é um espaço que foi reaproveitado, construindo-se um parque
temático e sensorial (adaptado a invisuais), acompanhado de um circuito
pedestre.
Assim, constitui um ótimo local para se passar uma tarde, um dia ou mesmo
residir por lá durante uns tempos, pois será possível alugar casas antigas que,
também, foram reconstruídas.
Ao longo do percurso podem observar-se diversas formações geológicas – as
chamadas “pias” – onde, antigamente, os ursos bebiam água; daí a origem do
nome deste local: Pia do Urso.
Vais ter oportunidade de conhecer um parque para viver, sentir, experimentar
e desfrutar, com magníficos percursos onde a Natureza tem um papel
fundamental. Mas a beleza do parque não se fica apenas pela riqueza da
paisagem. Ao longo dos percursos, os sons, perfumes, e formas despertam os
sentidos para experiências mágicas e renovadoras. O Ecoparque Sensorial da
Pia do Urso é único no Mundo e foi pensado especialmente para proporcionar
novas experiências e sensações aos invisuais. Inserido num cenário natural
absolutamente deslumbrante, onde todas as infra-estruturas foram
preservadas para manter a tradição. Mas apesar disto, tu vais ter de andar com
olho aberto.
7. Qual é a Estação mais próxima da Estação do ciclo da água

8. Na Pia do Urso, além de ursos, conseguimos encontrar
a.
b.
c.
d.

Porcos e Vacas
Porcos, vacas, coelhos e galinhas
Porcos, vacas, coelhos, galinhas e burros
Porcos e burros

9. Em 2020, o programa Incorpora da Fundação “la Caixa”, em colaboração com o
BPI e o Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP, I.P.), permitiu a
criação de alguns postos de trabalho para pessoas em situação de
vulnerabilidade, graças à colaboração do 508 empresas em Portugal.
Quantos foram os postos de trabalho criados?

Agora a pergunta para os mais pequeninos

10. Quanto medirá um angulo de 38º se o ampliarmos 2 vezes, através de um
microscópio?

