Proposta de um guia de campo
Serra do Caramulo
A Serra do Caramulo como recurso didático
Ciências Naturais – 5º ano de escolaridade

O Rio de Castelões – da nascente à foz

Oficina de Formação: A Serra do Caramulo como Recurso Didático: Recursos Naturais, Desenvolvimento Local e Sustentabilidade
Setembro-Novembro 2012
Formadora: Dra. Margarida Morgado
Formando: Cláudia Vasconcelos / José Rocha Lavadouro

PARA QUE VAIS AO CAMPO?
Para compreenderes, com base nas observações que efetuares, algumas das caraterísticas da Serra do
Caramulo, as alterações que têm vindo a ocorrer na região ao longo do tempo e um pouco da
dinâmica de um rio.
ONDE VAIS?
A saída de campo que vais efetuar conduzir-te-á à Serra do Caramulo (localizada a W da vila de
Campo de Besteiros e que pode ser observada da escola), ao local onde se situa a nascente do Rio de
Castelões (junto ao Caramulinho, local mais alto da Serra) e seguir o seu trajeto até à sua foz.
N

No mapa da Figura 2 encontra-se o percurso que vais
seguir desde a nascente do Rio de Castelões até à sua foz.
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ITINERÁRIO PRINCIPAL:
Saída da Escola (8h30min) – Campo de Besteiros – Caramulo – Caramulinho – Caramulo – Campo de
ITINERÁRIO PRINCIPAL
Besteiros (almoço na cantina) – Cortiçada – Barreiro – Tarrastal – Regresso à Escola (17h).
Na imagem 3 podes observar o percurso do rio, que nem sempre é coincidente com o trajeto rodoviário. Estão
assinaladas as paragens (P1 a P7) onde irás efetuar observações e fazer registos.
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OBJETIVOS DA SAÍDA DE CAMPO:
ITINERÁRIO PRINCIPAL
- Reconhecer aspetos da intervenção humana na paisagem;
- Identificar rochas existentes nos locais de paragem;
- Observar o perfil dos solos e fazer alguns esboços dos seus horizontes;
- Relacionar a ação dos agentes erosivos e de transporte com a caraterização da paisagem e a formação dos
solos;
- Desenvolver atitudes investigativas que ajudem a compreender e a interpretar a paisagem natural;
- Reconhecer a importância de preservar o meio ambiente;
- Desenvolver atitudes e valores inerentes ao trabalho colaborativo.

QUE MATERIAL VAIS UTILIZAR?
- Guia de campo

- Sacos de plástico para recolha de amostras

- Bloco de notas

- Etiquetas

- Lápis

- Máquina fotográfica

- Marcadores

- Borracha

COMO VAIS TRABALHAR?
I - Em grupo de quatro alunos. Trabalhas com o teu grupo, fazendo e discutindo as tarefas que são propostas;
II – Posteriormente à visita, cada grupo apresenta, na aula, as atividades realizadas.

QUE CUIDADOS DEVES TER?
- No autocarro deves manter-te sempre sentado no teu lugar;
- Presta atenção às informações dadas pelo professor;
- Anda com calma, sem correrias. Está sempre atendo a outros veículos que passam;
- Em cada paragem observa tudo com muita atenção e realiza a/as tarefas/s proposta/s.
- Se tiveres dúvidas, solicita ajuda ao teu professor.
- Não te esqueças de tirar fotografias que te ajudem, na sala de aula, a explicar melhor os aspetos principais
desta saída de campo.
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= LOCAIS DE PARAGEM =
P1 – CARAMULINHO
1.1 – Observa com atenção as rochas que encontras nesta paisagem. Faz a sua identificação e algumas das suas
propriedades, preenchendo a tabela I.
PROPRIEDADES

OBSERVAÇÕES

COR
CONSTITUIÇÃO
TAMANHO DOS CRISTAIS
(OBSERVÁVEIS À VISTA DESARMADA)

GRAU DE ALTERAÇÃO DA ROCHA
IDENTIFICAÇÃO DA ROCHA
Tabela I

1.2 – Classifica o grupo a que pertencem as rochas observadas nesta paragem através do preenchimento da
Tabela II, assinalando com X na quadrícula correspondente.

ROCHAS SEDIMENTARES

ROCHAS M AGMÁTICAS

ROCHAS METAMÓRFICAS
Tabela II

1.3 – Sabendo que a rocha predominante neste local se forma em profundidade, apresenta uma explicação para
o facto de a mesma aparecer exposta.
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

1.4 – Aproveita a barreira junto da estrada para fazeres um esboço do perfil do solo.

1.5 – Observa a vegetação do local. Atendendo ao porte, que tipo de vegetação predomina? Indica o nome de 3
plantas.
________________________________________________________________________________________________
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1.6 - Apresenta uma explicação para o facto de apenas predominarem o tipo de plantas que observaste.
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

1.7 – Diz o que entendes por “bacia hidrográfica”?
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

1.8 – Estás junto à nascente do Rio de Castelões. Compara a vegetação predominante com a observada
anteriormente. Apresenta uma justificação para esse facto e refere o nome de três plantas que aqui encontras.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
1.9 – Refere um aspeto positivo e outro negativo que revele a intervenção do Homem na natureza.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
P2 – CABEÇO DA NEVE
2.1 – Estás no miradouro. Tenta identificar alguns dos locais que observas.
_________________________________________________________________________________
2.2 – Perto do miradouro, há uma floresta de pinheiros/cedros muito densa. Que podes dizer em relação à
diversidade de plantas rasteiras no seu interior? Apresenta uma justificação para o facto.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.3 – No regresso em direção ao Caramulo, identifica a primeira povoação
que aparece na margem esquerda do Rio de Castelões.
____________________________________________________________
P3 – ETAR. FORNO DE INCINERAÇÃO
3.1 – Qual é a finalidade/importância de uma ETAR?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3.2 – Que tipo de tratamentos são levados a cabo neste local?
_________________________________________________________________________________
3.3 – Perto do local da ETAR, existe um forno incinerador inativo. Procura a data da sua construção.
_________________________________________________________________________________
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3.4 – Relaciona a existência de uma incineradora de lixos com a Estâncias Sanatorial do
Caramulo.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

P4 – MINI-HÍDRICA
4.1 – Explica a função e como é acionada a mini-hídrica.
___________________________________________________________

4.2 - Por que razão é considerada mini-hídrica?
_________________________________________________________________________________________________

4.3 – Ao aproximares-te do local da mini-hídrica, observaste o vale por onde desce
o rio. Qual a letra (maiúscula) do alfabeto que te faz lembrar?
_______________________________________________________
4.4 – Compara o caudal de água que corre no leito do rio com o observado no seu início.
__________________________________________________________________________________

= PAUSA PARA ALMOÇO =
P5 – CORTIÇADA
5.1 – Nesta paragem, junto à ponte do rio há uma barreira. Identifica o tipo de rocha existente e duas
características que a identificam.
__________________________________________________________________

5.2 – Classifica o grupo a que pertencem as rochas observadas nesta paragem
através do preenchimento da Tabela III, assinalando com X na
quadrícula correspondente
ROCHAS SEDIMENTARES

ROCHAS M AGMÁTICAS

ROCHAS METAMÓRFICAS
Tabela III

5.3 – Procura dar uma explicação para o facto de se encontrarem nesta paragem árvores de grande porte.
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

5.4 – Observa o vale onde corre o rio. Que diferenças encontras em relação à P4?
_________________________________________________________________________________
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P6 – BARREIRO (nesta paragem tem um cuidado redobrado com o trânsito na estrada)
6.1 – Na barreira que observas neste local aparecem depósitos grosseiros por cima de uma rocha. Identifica
essa rocha. _________________________________________________________________________
6.2 – Identifica alguns dos materiais que fazem parte do depósito.
_________________________________________________________________________________
6.3 – Apresenta uma possível justificação para a presença deste depósito.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6.4 – Faz um esboço do perfil da barreira, desde a base ao topo.

6.5 - Propõe uma explicação para a diferença de espessura da camada de solo observada nesta paragem
comparativamente à observada na P1.
_________________________________________________________________________________
P7 – TARRASTAL – FOZ DO RIO DE CASTELÕES
7.1 – Os terrenos mais próximos da foz são mais férteis. Porquê?
_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
7.2 – Em que rio desagua o Rio de Castelões. Em que margem?
__________________________________________________________
7.3 – Em que oceano acabam por desaguar as águas do Rio de Castelões? Em
que cidade?
___________________________________________________________________________________
7.4 – “A intervenção do Homem na paisagem é visível”. Explica esta afirmação.
_________________________________________________________________________________
7.5 – Identifica três plantas existentes no local, sendo uma delas, aquática.
_________________________________________________________________________________
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7.6 - Observa, com muita atenção, as rochas que se encontram no leito do rio. Recolhe algumas amostras.
Identifica-as. Regista a sua forma. Apresenta uma explicação para a forma e para a sua existência neste local.
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
7.7 – Que nome se dá ao fenómeno que fará voltar de novo a água ao topo da
Serra do Caramulo para alimentar a sede, não só do Rio de Castelões, mas a de
todos os outros rios?
___________________________________________________________________________________

“Concluíste a tua viagem no campo... Espero que agora possas sentir que conheces
melhor a Serra do Caramulo e que tenhas consolidado e alargado os conhecimentos
adquiridos durante as aulas. Só assim valeu a pena o teu esforço...”
(Adaptado de: Margarida Morgado. Guia de campo à Serra do Caramulo- C. Naturais, 7º ano)

Nome dos elementos do grupo:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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