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Trabalho de Grupo
Introdução

SERRA DO CARAMULO – LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS
No âmbito da Oficina de Formação “A Serra do Caramulo como recurso didático: recursos
naturais, desenvolvimento local e sustentabilidade” foram apresentadas metodologias diferenciadas
que contribuem para a conceção de materiais didáticos numa perspetiva interdisciplinar que,
simultaneamente, valorizam a Serra do Caramulo e enriquecem a consolidação de conhecimentos
de quase todas as áreas do saber, senão todas.
Embrenhados neste espírito e atendendo à diferente origem académica dos elementos
constituintes do grupo de trabalho (Biologia, Físico-Química, Matemática e Economia) e
sensibilizados pela abordagem da temática ao longo da oficina de formação, concretizámos uma
primeira visita de estudo à Serra do Caramulo, devidamente contextualizada e justificada pelas
disciplinas envolvidas (Área de Integração, Física e Química, Tecnologia Química, Qualidade
Segurança e Ambiente, Desenho Técnico, Design de Comunicação e Audiovisuais, Técnicas de
Multimédia e TIC) mas, também encarada como estratégia didática avaliadora das potencialidades
do conhecimento da Serra numa perspetiva de exploração enquanto recurso por o maior número de
áreas curriculares possível.
Assim, apresentamos a planificação da visita, bem como os materiais didáticos concebidos
para a sua concretização, mas também outros possíveis guiões de visitas de campo dirigidas a
diferentes grupos etários e diferentes áreas curriculares.
No trabalho apresentado foram elaborados planificações e guiões dirigidos às disciplinas
lecionadas pelos elementos do grupo, mas, e tal como se previa concluiu-se ser possível abordar
qualquer temática no Laboratório de Ciências Naturais, Sociais e Exatas que a Serra do Caramulo,
naturalmente, oferece.
Da avaliação desta atividade, entretanto a decorrer, concluiu-se ser possível organizar um
Debate, no âmbito das diferentes disciplinas, em que cada turma envolvida apresente o seu “olhar”
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sobre a Serra, a sua perspetiva no âmbito das respetivas disciplinas. Considerando que um dos
níveis lecionados por um dos elementos do grupo é Ciências Naturais ao 5ºAno de escolaridade,
admitiu-se a hipótese da sua presença no Debate como estratégia de motivação prévia para a visita
dirigido a este grupo etário.
Ainda, sob a premissa da integração de materiais didáticos nos conteúdos programáticos das
diferentes disciplinas e da máxima envolvência dos discentes nas atividades será proposto aos
alunos do Curso Profissional de Técnico de Análise Laboratorial que elaborem um guião de visita
para os seus colegas do 5ºAno e, eventualmente, os acompanhem como tutores na visita a realizar
no 3ºPeríodo, aquando da abordagem do tema: Rochas e Minerais. Entretanto, ao longo do ano
letivo, estes alunos estarão envolvidos num projeto de recolha de tampinhas fundamentado pela
necessidade de fortalecer valores como a solidariedade e na sensibilização para a problemática da
Sustentabilidade. Este projeto paralelo culminará com a avaliação desta atividade e a visita à Serra
do Caramulo, organizada e dinamizada pelos professores envolvidos no projeto e alguns dos alunos
participantes na primeira visita (tutores).
Assente na necessidade de valorizar a importância de estratégias de aprendizagem
diferenciadas, consideramos ter contribuído para o reforço da interdisciplinaridade, o
reconhecimento da importância de saberes adquiridos, a importância da partilha, a interiorização da
problemática da sustentabilidade e o reconhecimento da Serra do Caramulo como UM
LABORATÓRIO VIZINHO DA ESCOLA.
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Apresentação sumária do trabalho de grupo realizada em sessão:
Diapositivo 1

Diapositivo 2

A SERRA DO CARAMULO
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

Diapositivo 4

Diapositivo 3

Com quem?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Alunos dos Cursos Profissionais:
– de Técnico de Frio e Climatização;
– de Técnico de Análise Laboratorial;
– de Técnico de Multimédia.

Diapositivo 5

O que fizemos?

• Planificações
Disciplinas A.I. e Q.S.A.

• Guiões
Disciplinas A.I. e Formal do Agrupamento

Diapositivo 5

Porquê?

Para consolidar conhecimentos das diferentes disciplinas:
Área de Integração;
Física e Química;
Tecnologia Química;
Qualidade Segurança e Ambiente;
Desenho Técnico;
Design e Comunicação de Audiovisuais;
Técnicas de Multimédia;
Tecnologias da Informação e Comunicação.
E motivados pela oficina de formação “A Serra do Caramulo como recurso didático:
recursos naturais, desenvolvimento local e sustentabilidade”

Diapositivo 6

O que visitámos?

•
•
•
•
•

Empresa de Águas do Caramulo
Museu de Arte e do Automóvel
Posto de Turismo
Igreja românica de Guardão e Calçada românica
Fábrica artesanal de compotas de amido de
milho com frutos
• Aldeias do Ceidão, Cadraço e Cabeço da Neve -MIX

Diapositivo 6
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Diapositivo 7

Diapositivo 8

O que estamos a fazer?
• Avaliar a atividade!
Questionários: 1 e 2, gráficos e relatório

• Implementar uma campanha de recolha de tampinhas
com os alunos do 5ºAno
• Preparar a próxima visita
Planificações: C.N.5 e C.N.7
Guiões: C.N. 5 , C.N. 7 e Q.S.A.
Questionários: C.N. 5 e C.N. 7

Diapositivo 9

O que vamos fazer?
• Preparar um “Debate” em que cada curso
apresente o seu “olhar” sobre a Serra para
motivar os alunos do 5ºAno que concretizarão
a sua visita no final do ano, quando estudarem
o tema: Rochas e Minerais – Ciências da
Natureza

Diapositivo 10

Agradecimentos
• Dra. Margarida Morgado
• Grupo vencedor do Prémio Escolar Montepio
• Sr. Vereador José António de Jesus do pelouro
da cultura da Câmara de Tondela
• Dra Natália Figueiredo

Diapositivo 11

Trabalho realizado:
•
•
•
•

Maria Idália Brás Henriques
Maria Lurdes Reis L. Jardim
Maria José de Castro Pinto
Paulo Egídio Gomes Jardim
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Listagem de HIPERLIGAÇÕES
Relativa ao meu contributo para o trabalho de grupo e ao trabalho individual.

Diapositivo 5: O que fizemos
Destes materiais elaborados pelo grupo de Física e Química (510), serão aproveitados por mim os
dados obtidos para posterior tratamento e informação dos alunos do 7º ano, relativos aos dados da
análise das águas e dos solos, enquanto características inerentes aos tipos de rochas em cada local.

Diapositivo 6: O que visitámos
Empresa / Nascentes das Águas do Caramulo

Museu

Compotas Won

Igreja

MIX
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Diapositivo 7: O QUE ESTAMOS A FAZER
Instrumentos de avaliação das aprendizagens dos alunos

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MORTÁGUA

Avaliação da Visita de Estudo
Questionário 1, aplicado aos alunos:
Agradecemos que preenchas, com atenção, o questionário que se segue, porque a tua
opinião é muito importante.
Obrigado pela colaboração!
Nome da Visita de Estudo: _________________________________________________________
Local: _______________________________________________ Data_______________________
1. Em relação à visita de estudo, considero que a informação prestada antes da sua
realização foi:





Muita
Suficiente
Insuficiente
Não sei/ Não tenho opinião

2. Considero que o que foi feito / realizado durante a visita foi:





Muito Interessante
Interessante
Pouco Interessante
Não sei / Não tenho opinião

3. Durante as explicações que foram sendo dadas, estive:





Muito atento(a)
Atento(a)
Pouco atento(a)
Distraído(a)
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4. Esta visita ajudou-me a compreender bem / a consolidar os meus conhecimentos.





Concordo Plenamente
Concordo
Discordo
Não sei / Não tenho opinião

5. Considero que o meu comportamento foi:





Bom
Satisfatório
Pouco Satisfatório
Não sei / Não tenho opinião

6. Considero que o comportamento geral da turma foi:





Bom
Satisfatório
Pouco Satisfatório
Não sei / não tenho opinião

7. O tempo dispensado para a visita foi:





Excessivo / Exagerado
Adequado
Reduzido / Curto
Não sei / não tenho opinião

O que mais gostei:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
O que menos gostei:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
As minhas sugestões:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Gráficos (estes dados referem-se ao questionário, da escola, anteriormente apresentado e aplicado às
turmas participantes na visita de estudo já realizada).
___________________________________________________________________________________
Paulo Jardim, 2012

7

[Escrever o título do documento]

___________________________________________________________________________________
Paulo Jardim, 2012
8

[Escrever o título do documento]

___________________________________________________________________________________
Paulo Jardim, 2012
9

[Escrever o título do documento]

Relatório
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Relatório da visita de Estudo à Serra da
Caramulo

No dia 24 de Outubro de 2012, os alunos dos Cursos
Profissionais de Técnico de Frio e Climatização,
Análise Laboratorial e Multimédia realizaram uma
visita de estudo, no âmbito das disciplinas Área de
Integração, Física e Química, Tecnologia Química,
Qualidade Segurança e Ambiente, Desenho Técnico,
Design de Comunicação e Audiovisuais, Técnicas de
Multimédia e TIC à Serra do Caramulo. Foram
definidos os objetivos da visita, por disciplina
(conforme planificação). A avaliação desta atividade
consistiu na realização de uma ficha de trabalho no âmbito de algumas das disciplinas envolvidas,
nomeadamente Área de Integração e Físico-Química, e na resposta a um questionário sobre o grau de
satisfação da atividade. A avaliar pelos resultados obtidos nas fichas de trabalho, poder-se-á admitir
que a visita contribuiu para a consolidação dos conteúdos abordados nas diferentes unidades
didáticas. Dos resultados dos questionários (conforme gráficos, anexos) concluiu-se que a
informação prestada antes da visita (cf. planificação)
foi suficiente para alguns e bastante para outros e
que as atividades foram interessantes.
O grupo que visitou a Empresa das Águas do
Caramulo gostou da explicação relativa à parte
laboratorial e da linha de engarrafamento; por sua
vez, o grupo que foi visitar o Museu do Automóvel
do Caramulo, salientou este momento como um dos
mais enriquecedores da visita. Os alunos do Curso
de Técnico de Análise Laboratorial, embora, ainda, no
___________________________________________________________________________________
Paulo Jardim, 2012
11

[Escrever o título do documento]

primeiro ano do curso gostaram do trabalho de campo, concretamente da recolha de águas e respetiva
análise e da recolha de solos; salientaram, também, a possibilidade de realizar a formação em
contexto de trabalho nesta empresa. Os alunos do curso de Multimédia salientaram, essencialmente,
a riqueza do museu, quer ao nível dos automóveis expostos, quer devido ao grande número de obras
de arte ali existentes e que desconheciam, muito embora se trate de um concelho vizinho (a escassos
quilómetros de distância). Curiosamente, os alunos não admiraram tanto a visita a uma empresa
familiar, de tipo artesanal, que fabrica compotas à base de geleia de milho (sem açúcar) embora
reconheçam nesta experiência uma forma de aproveitamento de recursos naturais existentes e de
investimento reduzido, um tipo de empreendedorismo ao alcance de quase todos, bastando para tal,
ter ideias originais. Durante as diferentes exposições, os alunos estiveram atentos e consideraram que
a visita os ajudou a consolidar conhecimentos no âmbito das disciplinas envolvidas. Admitiram que
este tipo de estratégia é motivadora e facilita a aquisição de conhecimentos, bem como permite o
melhor conhecimento do mundo que os rodeia e,
neste caso, a sensibilização para a problemática da
Sustentabilidade – tema aglutinador e transversal das
várias disciplinas envolvidas.

Implementar campanha das tampinhas
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