Clarisse Ferreira
(bióloga)

07, 08, 09 e 10 de Junho

O enriquecimento das competências dos professores para conceberem,
planificarem e dinamizarem métodos de ensino experimental e saídas de campo,
foi o ponto de partida para a elaboração deste programa de formação. O Parque
Natural da Serra da Estrela, com a sua grande biodiversidade, permite uma forte
componente prática no campo, contribuindo para a dinamização de metodologias
experimentais de ensino, dentro e fora da sala de aula, gratificantes e

enriquecedoras para os alunos.

Centro de Interpretação da Serra da Estrela
(Seia)
Parque Natural da Serra da Estrela
Membros Obio: 110 €
Outros: 130 €
Min: 15 inscrições
Máx: 25 inscrições

Inscrições:

25 horas

Telefones:
218 401 878
961 645 362
Correio electrónico:
formacao@ordembiologos.pt

Conteúdos da Acção:

MÓDULO 1 – 4H
Dia 7 de junho: 18h00-22h00
Local: CISE – Centro de Interpretação da Serra da Estrela
•
•
•
•
•

Apresentação do curso.
Caracterização do PNSE (visita ao CISE)
Enquadramento biofísico, geológico, geomorfológico, fitogeográfico e
fitosociológico do território e identificação de habitats, flora e vegetação do
PNSE.
Apresentação de recursos digitais para identificação das espécies
Preparação das saídas de campo.

MÓDULO 2 – 7H Saída de Campo em autocarro
Dia 8 de junho: 9:00-13:00 e 14:30-17:30
Local: Aldeia Cabeça e CISE
Rota dos Socalcos (Cabeça)
Início/Término: junto à Igreja (Cabeça)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conhecer os habitats da rede natura 2000 presentes no itinerário
Utilizar guias de campo sobre a flora.
Reconhecer a riqueza florística e vegetação do Parque Natural Serra da
Estrela.
Integrar as condições geológicas, geomorfológicas e climatéricas e o
desenvolvimento de espécies endémicas.
Utilizar cartas geológicas simplificada e cartas topográficas
Explorar materiais científico-pedagógicos no campo.
Realizar exercícios de recolha de dados biométricos.
Identificar os principais grupos taxonómicos observados na saída
Recolha de exemplares
Técnicas de herborização;
Identificação em laboratório (CISE);
Integração de exemplares em Herbário

MÓDULO 3 – 7H Saída de Campo em autocarro
Dia 9 de junho: 09:00 – 17:00
Local: Lagoa Comprida, Lagoa Escura, Lagoa do Ângelo

Início/Término: Lagoa Comprida
•
•
•
•
•
•
•
•

Conhecer os habitats da rede natura 2000 presentes no itinerário.
Utilizar guias de campo sobre a flora.
Reconhecer a riqueza florística e vegetação do Parque Natural Serra da
Estrela.
Integrar as condições geológicas, geomorfológicas e climatéricas e o
desenvolvimento de espécies endémicas.
Utilizar a carta geológica simplificada e carta topográfica.
Explorar materiais científico pedagógicos no campo.
Realizar exercícios de recolha de dados biométricos.
Identificar os principais grupos taxonómicos observados na saída.

MÓDULO 4 – 7H Saída de Campo em transporte próprio
Dia 10 de junho: 09:00 -17:00

Local: Torre, Cântaro Magro, Salgadeiras, Chafariz d’El Rei
Início/Término: Torre
Nota: Pode incluir Lagoa do Peixão
• Conhecer os habitats da rede natura 2000 presentes no itinerário.
• Utilizar guias de campo sobre a flora.
• Reconhecer a riqueza florística e vegetação do Parque Natural Serra da
Estrela.
• Integrar as condições geológicas, geomorfológicas e climatéricas e o
desenvolvimento de espécies endémicas.
• Utilizar cartas geológicas simplificadas e cartas topográficas.
• Explorar materiais científico-pedagógicos no campo.
• Realizar exercícios de recolha de dados biométricos.
• Identificar os principais grupos taxonómicos observados na saída.

