SAÍDA DE CAMPO AO CABEÇO DA NEVE
NA

SERRA DO CARAMULO
(disciplina de Ciências da Naturais – 5º ano de escolaridade)

Trabalho de Campo

VAMOS CONHECER AS FOLHAS DA SERRA DO CARAMULO

Observar a natureza

Respeitar a natureza

Aprender com a natureza

Conservar a natureza
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SUPORTE TEÓRICO
1. Introdução

A Serra do Caramulo, situada no concelho de Tondela, distrito de Viseu, é uma
zona de montanha de origem granítica e xistosa. As urses e a carqueja predominam a
sua flora.
A serra é povoada por aldeias com casas e espigueiros em granito típicos desta
região. Tendo sido esta zona povoada por romanos, ainda se podem encontrar alguns
vestígios dessa época, como os trilhos de pedra. Quem visita esta serra, pode
observar os campos verdes e a beleza das árvores junto à água cristalina dos ribeiros
quea atravessa por todos os lados e desfrutar da deslumbrante paisagem enquanto
respira um ar realmente puro e saudável.
Um ponto de interesse da serra é o Cabeço da Neve, onde se pode avistar em
dias sem nebulosidade a Serra da Estrela.

2. A flora como recurso natural da região
A flora do Caramulo é muito variada, com carvalhos, castanheiros, pinheiros,
azevinhos, cedros, carqueja, urze, eucaliptos, acácias, loureiros, camomilas,
salgueiros, alecrim, bétulas, entre outros. De salientar

ainda que na Serra do

Caramulo existem espécies da flora protegidas pois são espécies únicas em Portugal.
Aqui estão alguns locais da maior importância no que respeita à flora da Serra
como por exemplo a “Reserva Botânica do Cambarinho”. Aqui encontra-se a maior
concentração de Loendros (Rhododendronponticum) da Europa.
Igualmente interessantes são as muitas espécies que se encontram e que são
utilizadas com fins curativos, conforme a tradição popular.
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Por exemplo, a camomila, já era conhecida pelos antigos egípcios, gregos e
romanos que a utilizavam para tratar febres, doenças de fígado e dores intestinais.
Vamos conhecer a constituição de uma folha.
3. Conhecer a constituição de uma folha.

Função:
A folha é fantástica! É por ela que
a planta respira, transpira e faz
a fotossíntese (produz o seu
alimento).

Nas

folhas

existe

um

pigmento(substância que dá a
cor) que capta a luz e que se
chama clorofila. É por terem
clorofila que as plantas são
verdes.

Diz-se que a folha é completa quando tem limbo, pecíolo e baínha. Caso
contrário, diz-se incompleta.

Como poderás observar facilmente na natureza, existem folhas com muitas
formas. Podemos classificar as folhas tendo em conta a forma do limbo ou o recorte
da sua margem, como podes observar nas imagens seguintes. As nervuras podem
estar dispostas de várias formas e as folhas podem ser classificadas de acordo com a
sua nervação.
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CLASSIFICAÇÃO DA FOLHA QUANTO À FORMA DO LIMBO

Retirado de Clube da Terra, 5º ano, Ciências da Natureza, Anabela de Sales, Isabel Portugal, 2010, pág.108

CLASSIFICAÇÃO DA FOLHA QUANTO AO RECORTE DA MARGEM

Retirado de Clube da Terra, 5º ano, Ciências da Natureza, Anabela de Sales, Isabel Portugal, 2010, pág.108
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PREPARAÇÃO DA SAÍDA DE CAMPO

Objectivos:
● Conhecer as regras a seguir
● Decidir as atividades
● Preparar os materiais e equipamentos
1 – PARA QUE VAIS AO CAMPO?
Para tentares compreender, com base nas amostras de folhas das plantas da
região da Serra do Caramulo a constituição da folha e a sua classificação tendo em
conta algumas características.
2 – ONDE VAIS?

A saída no campo que vais
efetuar conduzir-te-á ao Cabeço da
Neve

na

Serra

do

Caramulo,

localizada a 996 metros de altitude.
No mapa da figura seguinte
encontra-se o percurso que vais
efetuar desde a escola até ao
Cabeço da Neve.
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3 – QUAIS SÃO OS OBJETIVOS DA SAÍDA DE CAMPO?

- Relacionar a variedade morfológica das folhas das plantas com a diversidade de
ambientes.
- Conhecer diferentes tipos de nervação da folha;
- Reconhecer que os fatores do meio influenciam as plantas;
- Indicar recursos naturais (biológicos) utilizados localmente;
- Conhecer diferentes modos de utilização dos recursos naturais (biológicos);
- Revelar uma atitude responsável face à protecção dos seres vivos;
- Desenvolver atitudes investigativas que ajudem a compreender e a interpretar as
paisagens;
- Desenvolver atitudes e valores inerentes ao trabalho colaborativo em ambiente
natural.
4 – QUE MATERIAL VAIS UTILIZAR?

Vais precisar de levar:
- Pano branco
- Lápis de cera
- Martelo de madeira
- Folhas brancas de papel (várias)
- Bloco de registo
5 – COMO VAIS TRABALHAR?

NO LOCAL
- Regras a cumprir:
- Deslocar-se sem fazer ruído, falando baixinho;
- Não ir sozinho(a) para sítios desconhecidos;
- Não se afastar do grupo sem autorização da professora;
- Respeitar as regras de segurança;
- Caminhar pelos trilhos, tentando não pisar seres vivos (animais, plantas,
cogumelos…);
- Só recolher os materiais que são indispensáveis para o estudo;
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- Não deitar no chão nem esquecer nada no local ( lenços, garrafas, sacos
plásticos, …)
- Deixar como marcas apenas pegadas;
- Vestir roupa confortável e adequada à estação do ano (incluindo boné ou
chapéu, se estiver sol).
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SAÍDA DE CAMPO
Nome: ________________________________________________ Nº___ Turma____
Objetivos:
● Respeitar o ambiente visitado
● Recolher dados e tratá-los
● Transportar os materiais recolhidos

Encontras-te no Cabeço da Neve em plena Serra do Caramulo.
Atividades:
Atividade 1 – OBSERVAÇÃO/RECOLHA

a) Observa com atenção a vegetação que te
rodeia.

b) Indica quatro exemplos de plantas abundantes neste ambiente.
_____________________________________________________________________

c) Recolhe folhas de plantas com diferentes texturas, nervações e cores. Regista o
nome da planta da respetiva folha. Quando recolheres as folhas das árvores, opta por
folhas jovens caídas no chão.
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Atividade 2 - REGISTO DA NERVAÇÃO DAS FOLHAS

Como proceder:

a) Coloca sobre a folha da planta a folha de papel branca e decalca-a com lápis de
cera.
b) Repete este procedimento para cada uma das folhas de plantas que recolheste.
c) Classifica as folhas decalcadas quanto ao tipo de nervação, usando a seguinte
chave dicotómica:

d) Regista o nome das folhas que acabaste de classificar, tendo em conta o seu tipo
de nervação:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Observações:

a) O decalque foi capaz de registar a forma e o desenho das nervuras das folhas?
_____________________________________________________________________
b) As folhas têm todas a mesma forma?
_____________________________________________________________________
c) As folhas têm todas o mesmo tipo de nervação?
_______________________________________________________________
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Atividade 3- REGISTO DA COLORAÇÃO DAS FOLHAS?

Como proceder

a) Coloca a folha da planta entre o pano branco dobrado em dois.
b) Com o martelo de madeira amaça o pano, sobre a folha.
c) Repete este procedimento para todas as folhas de árvores que recolheste.

Observações:

a) As folhas têm todas a mesma coloração?
_____________________________________________________________________
b) O que aconteceu ao pano quando se bateu com o martelo sobre as folhas?
_____________________________________________________________________

O que posso concluir?

Conclusão n.º1: Qual a classificação das folhas que recolheste, quanto à nervação?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Conclusão n.º 2: De que forma é possível guardar o registo da nervação, da forma e
da coloração das folhas?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Atividade 4 - APROVEITAMENTO DOS REGISTOS EFETUADOS
Os registos que foram realizados em papel e no tecido vão ser devidamente
guardados a fim de serem utilizados para fazer quadros e painéis, nas aulas de
Educação Visual ou Educação Tecnológica. Podes transportar as folhas das plantas
no saco plástico sem as estragar.

Oficina de Formação: A Serra do Caramulo como Recurso Didático: Recursos Naturais, Desenvolvimento Local e Sustentabilidade
Trabalho de Grupo: Elsa Correia, Fernanda Pereira, Luís Costa, Maria Cecília Matos; Maria João Jacob

10

Guião de saída de campo

Escola Básica

Parte IV

2,3 do Caramulo

Ciências da natureza – 5º ano

2012 /13

INQUÉRITO DE AVALIAÇÃO

Atividade: _______________________________________________

Objetivos:
● Avaliar a atividade desenvolvida
● Desenvolver o espirito crítico
● Ser capaz de dar uma opinião fundamentada
● Divulgar a atividade

Nota: cada aluno responde a um inquérito

Assinala com um X a tua opção (1 corresponde a mau e 5 a excelente)

1. Qual a tua opinião acerca da organização da atividade desenvolvida?

1

2

3

4

5

2. Como classificas a interligação dos saberes nesta atividade?

1

2

3

4

5
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3. Qual a tarefa que mais gostaste de fazer?
_____________________________________________________________________

4. Indica o aspeto que mais tenhas gostado nesta atividade.
_____________________________________________________________________

5. Indica o aspeto que menos gostaste.
_____________________________________________________________________

6. Gostarias de fazer mais actividades deste tipo? (Assinala uma opção)

Sim

Não

Porquê?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7. Classifica globalmente esta atividade:

1

2

3

4

5

Oficina de Formação: A Serra do Caramulo como Recurso Didático: Recursos Naturais, Desenvolvimento Local e Sustentabilidade
Trabalho de Grupo: Elsa Correia, Fernanda Pereira, Luís Costa, Maria Cecília Matos; Maria João Jacob

12

FICHA DE TRABALHO / PESQUISA
Quem
Alunos do
5.º ano

O quê
Fazer uma pesquisa sobre a aplicação/utilização Nas

Onde
aulas

de

das plantas que se encontram na Serra do Apoio ao Estudo.
Caramulo (Cabeço da neve).

Nome: _____________________________________ N.º ___ T.ª: ____
Todos os seres vivos merecem o nosso respeito e consideração. É
importante que cada um de nós tome um compromisso para com o
desenvolvimento da sustentabilidade na Terra (Carta da Terra).
Tendo em conta a visita de campo que efetuaste ao Cabeço da Neve, pesquisa
sobre a utilização das plantas que encontraste, preenchendo o quadro seguinte como
mostra o exemplo.
Planta

Utilização

Folha

A casca mais interna da Bétula, fina e quase
transparente, constitui o pergaminho de Bétula que
antigamente era usado para escrever e recebia, em
Bétula alba

latim, o nome de librum.
É usada tanto como matéria-prima na indústria
de serração e folheado como na produção de pasta
de papel. É também adequada para o fabrico de
objectos como bobinas e sapatos de madeira e
vulgarmente utilizada como lenha.
As propriedades terapêuticas da bétula são mais
recentes devido à acção cicatrizante das suas flores.
Hoje em dia, utilizam-se também as folhas, a casca,
as gemas e a seiva como remédio natural.

……
……
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