ATIVIDADE “BurroMobil”
Itinerário do passeio:

O BURRO

Data | 21 de setembro de 2017
Local | Parque Verde Alfândega da Fé
Público-alvo | Pré-escolar
Distância: 300 m

DUA—SETOR DE AMBIENTE
Telefone: 279468120
E-mail: gabinetepresidencia.cmaf@gmail.com

Origem...

Estábulo...

Alimentação...
 Alimentação rica em nutrientes, vitaminas, sais minerais e

 O burro é um mamífero de médio porte que está ligado

fibras;

ao Homem desde os tempos mais remotos.

 O regime de alimentação é adaptado a cada animal tendo em

conta a idade e o peso, entre outras características ;

 As características do mundo rural português fizeram

 Deve ser composta por feno ou palha (fonte natural de fibra);
 Ração própria para equinos (tendo em conta o peso e a ida-

com que o animal se tornasse indispensável aos pequenos proprietários na agricultura.

de);
 Pastos;
 Cenouras, nabos ou maçãs (em moderação);
 As refeições devem ser administradas a horas regulares 2 a

 Os burros eram também muito utilizados para serviços

de carga e transporte, assim como na produção de
híbridos.

3 vezes por dia;

Fé nos burros...

Manjedouras

 Projeto lançado por iniciativa do Município juntamente

com a AEPGA, (Associação para o Estudo e Proteção do
Gado Asinino.

 Zona coberta e arejada;

 Consistiu no levantamento e registo do gado asinino e

que o animal se deite;

muar do Concelho de Alfândega da Fé e registo fotográfico, demonstrando a relação existente entre o homem e o
animal;
 Objetivo de preservar e valorizar aspetos de uma rurali-

dade que teima em resistir no Concelho.

 Pavimento não escorregadio e com uma área de palha para

 Em casos especiais (fêmeas gestantes ou lactantes ou burros

idosos), a alimentação deverá ser reforçada com compostos
vitamínicos apropriados.

Higiene (instrumentos essenciais)...
1. Almofaça;
2.Cardoa;
3.Escova de cabeça;
4.Ferro de cascos.

 Fácil acesso para a retirada de estrume acumulado

(manutenção de um ambiente higiénico e preventivo de
doenças;
 Devem existir manjedouras (cerca de 1 metro do solo);
 As manjedouras devem ser limpas com regularidade;
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Limpeza do casco...

 O fornecimento de água fresca e limpa durante todo o dia,

bem como alimentação adequada.

A PARTILHAR CHEGAMOS MAIS LONGE

