
 

 

Saída de Campo E: Os segredos escondidos no Vale Mourão e a  Floresta no      
CCViva  

 Nível de Ensino: 1º Ciclo do Ensino Básico 

 Disciplinas: Estudo do Meio 

 Duração: 5h 

 Conteúdos programáticos a explorar: 

1º ao 4º Ano - Estudo do Meio 

BLOCOS CONTEÚDOS EXEMPLOS  

Bloco 3: 
À descoberta do 
Ambiente Natural 

Os astros; Conhecer os pontos cardeais. 

Aspectos físicos do meio. O Ciclo da água. 

Bloco 4: 
À descoberta das inter-
relações entre espaços 

Os seus itinerários; Itinerário Escola  - CCV da Floresta – Escola. 

Localizar espaços em relação a 
um ponto de referência; 

Utilização da bússola. 

Os aglomerados populacionais; Localizar no mapa do Geopark: Proença-a-
Nova (e restantes sedes de concelho do 
geoparque). 

Portugal na Europa e no Mundo. Localizar o Geopark Naturtejo e outros 
Geoparks no mapa da Europa e do Mundo. 

Bloco 5:  
À descoberta dos 
materiais e objectos 

Realizar experiências com alguns 
materiais de uso corrente 

Comparar o peso de diferentes tipos de 
madeira; testar a resistência mecânica da 
madeira; cheirar e identificar aromas da 
floresta.  

Realizar experiências com 
ímanes; 

Construção de uma bússola; Uso da bússola. 
 

Manusear objectos em situações 
concretas. 

Bússola. 

Bloco 6:  
À descoberta das inter-
relações entre a 
Natureza e a Sociedade 

A exploração florestal do meio 
local; 

Pinheiros e eucaliptos. 

O turismo no meio local; 
 

Factores de atracção turística: geomonumento  
Portas de Vale Mourão e Geopark Naturtejo.  

As construções do meio local; 
 

Uso do xisto. 

A qualidade do ambiente. Importância da floresta para a qualidade do ar;  
Incêndios florestais; poluição atmosférica;  
Importância da protecção e conservação da 
Natureza. Desenvolvimento sustentável.  
 
 

   

Outros Temas Geoparque; Geopark Naturtejo. 

Geomonumento; Portas de Vale Mourão 

Rochas; Xisto. 

GUIÃO DO PROFESSOR  

PROGRAMA EDUCATIVO 

A Escola vai ao Geopark 

 



 

 Sugestões de Actividades para a aula pós-saída de campo: 
(Individualmente, em grupos ou por turma): 

 
- Desenhos e pinturas 
- Escrever composição até 10 linhas sobre a Saída de Campo 
- Escrever uma história ou conto  
- Fazer um relatório da saída de campo com colagem de fotografias/desenhos 
- Fazer um trabalho de expressão plástica (barro, plasticina, materiais reutilizáveis) 
- Fazer uma apresentação em Powerpoint 
- Escrever poemas 
- Fotografias legendadas 
- Elaborar maquetes 
- Escrever canções 
- Fazer uma banda desenhada 
- Escrever uma peça de teatro 
 
Agradecemos que os trabalhos ou fotografias dos mesmos sejam enviados para o email: 
pergunta@geonaturescola.com  
 

Nota:  

Os trabalhos ou fotografias dos mesmos enviados para o Geopark serão alvo de selecção e poderão ser 
publicados no microsite da Geonaturescola em www.geonaturescola.com. 

 

 

 

 

 

Minerais; Quartzo. 

Utilização das rochas pelo 
Homem. 

Utilização das rochas nas construções.  

http://www.geonaturescola.com/

