
25 horas 

Clarisse Ferreira 

(bióloga) 

 

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 enorme 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 

- Contacte o CFOBio caso necessite de dormida - 

Membros Obio: 80 €  

Outros:  100 €  

Min:  15 inscrições 

Máx: 25 inscrições 

 

Inscrições: 

Telefones:  

218 401 878 

961 645 362 

 Correio electrónico:  

formacao@ordembiologos.pt 

07, 08, 28 e 29 de Julho 

https://goo.gl/wuBB9g


Conteúdos da Acção: 

MÓDULO I –7H – 07 de Julho 

Caracterização do PNSE com visita ao Centro de Interpretação da Serra da Estrela 

1. Enquadramento biofísico, geológico, geomorfológico, fitogeográfico e fitossociológico do território, 

identificação de habitats, flora e vegetação do PNSE.  

2. Apresentação de recursos digitais para identificação das espécies da flora de Portugal Continental.  

3. Saída de Campo – Herborização 

Colheita de exemplares 

Técnicas de herborização 

Identificação em laboratório (do CISE) 

Integração de espécimes no Herbário do CISE. 

MÓDULO II – 7H – 08 de Julho 

Saída de Campo – percurso pedestre no Andar intermédio/superior 

Itinerário: Lagoa Comprida, Lagoa Escura, Lagoa do Ângelo, Lagoa comprida 

Objectivos: 

 Conhecer os habitats da rede natura 2000 ao longo do itinerário. 

 Utilizar guias de campo sobre 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 de exercícios de recolha de dados biométricos. 

 Identificar os principais grupos taxonómicos observados na saída. 

MÓDULO III - 7H – 28 de Julho 

Saída de Campo – percurso pedestre no Andar superior 

Itinerário: Torre, Cântaro Magro, Salgadeiras, Chafariz d´El Rei, Torre. (Pode incluir Lagoa do Peixão) 

Objectivos: 

 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 de exercícios de recolha de dados biométricos. 

 Identificar os principais grupos taxonómicos observados na saída. 

 



 

MÓDULO IV - 4H – 29 de Julho 

Parque Natural da Serra da Estrela 

Saída de campo: percurso pedestre no andar basal - Rota dos Socalcos e CISE” 

 
Objectivos: 

 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 de exercícios de recolha de dados biométricos. 

 Identificar os principais grupos taxonómicos observados na saída. 

 

Finalização, apresentação dos trabalhos e avaliação da acção (CISE) 

Locais de Realização 

Centro de Interpretação 

da Serra da Estrela 

Parque Natural da 

Serra da Estrela 

 

Inscrições: 

Telefones:  

218 401 878 

 961 645 362  

Correio electrónico:  

formacao@ordembiologos.pt 

Ordem dos Biólogos 
Rua Cidade de Rabat, 38, R/C 1500-164 Lisboa 

https://goo.gl/wuBB9g

