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RESUMO: O Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) é uma região com um património geológico 
notável, com alguns geossítios de elevado valor didáctico. Tendo por objectivo a sua 
valorização/divulgação, foram elaboradas propostas vocacionadas para a leccionação das Ciências 
Naturais, no sétimo ano de escolaridade, nomeadamente: um itinerário geológico “Rochas e Formas da 
Paisagem no PNPG” incluindo sete geossítios do PNPG; um folheto informativo e interpretativo; 
marcadores de páginas e um documento multimédia. 
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ABSTRACT: The Peneda-Gerês National Park (PGNP) has geosites of educational interest, for the 
geology teaching. To value and promote this geodiversity, several proposals were developed, addressed 
to the Natural Sciences Course (7th grade). The proposals include: a geological itinerary, named Rocks 
and Forms of the Landscape in the PGNP; an informative and interpretative leaflet; bookmarkers and a 
multimedia document. 
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1. INTRODUÇÃO  

As experiências de aprendizagem em Ciência devem ser integradoras, para que os 
conhecimentos científicos sejam compreendidos pelos alunos em estreita relação com a 
realidade. Para tal, a vivência de experiências de aprendizagem é fundamental. Nestas incluem-
se: i) a observação do meio ambiente; ii) a planificação de saídas de campo; iii) a elaboração de 
roteiros de observação; iv) os registos de campo e a utilização de instrumentos, como a bússola, 
a lupa, entre outros (ME, 2009/2010). Neste âmbito, o estudo do meio ambiente deve incluir o 
reconhecimento da geodiversidade como uma das componentes fundamentais presente no meio 
natural.  

A região que se apresenta neste trabalho, uma área do Parque Nacional da Peneda-Gerês 
(PNPG), possui grande diversidade litológica e morfológica (Moreira, 1984; Moreira e Simões, 
1988; Moreira e Ribeiro, 1991). Alguns dos locais de interesse geológico têm valor acrescido, 
sendo geossítios que testemunham vários tipos de processos geológicos, a diferentes escalas quer 
espacial quer temporal. Esses locais podem ser objecto de exploração didáctica, no âmbito das 
disciplinas de geociências. Com este objectivo subjacente, apresentam-se algumas propostas de 
valorização/divulgação, dirigidas ao ensino das Ciências Naturais, ao sétimo ano de 
escolaridade, relativas a locais do PNPG inventariados para este fim por Fernandes (2008).  
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2. PROPOSTAS DE VALORIZAÇÃO/DIVULGAÇÃO ELABORADAS 
A utilização do património geológico como ferramenta didáctica requer o conhecimento 

prévio da área onde ele ocorre, nomeadamente a identificação, a descrição e a valorização dos 
locais de interesse geológico. 

A valorização/divulgação é o conjunto de acções de informação e de interpretação que 
ajudarão o público a reconhecer o valor dos geossítios (Brilha, 2005). Os geossítios que têm 
interesse pedagógico são locais de excelência para o ensino e a aprendizagem da Geologia 
(Brilha et al., 2006). Deste modo, as actividades pedagógicas ali desenvolvidas têm um papel 
importante ao promoverem a geodiversidade, o património geológico e a atitude de cidadania, 
aberta à necessidade de preservar também este tipo de património. 

As propostas de instrumentos de valorização/divulgação que se apresentam, foram elaborados 
para o ensino básico e constam dos seguintes tipos: itinerário geológico; folheto informativo e 
interpretativo; marcadores de páginas e documento multimédia. 

O itinerário geológico foi intitulado Rochas e Formas da Paisagem no PNPG. É uma 
proposta para uma saída de campo que visa a educação do público escolar, mais concretamente 
do sétimo ano de escolaridade, sobre a geodiversidade existente numa área do PNPG (fig.1).  

 
Figura 1 - Localização do traçado do percurso e dos pontos de paragem (retirado de Fernandes, 2008). 

O trajecto é de 40 km aproximadamente, tendo sido escolhidas oito paragens, distribuídas 
entre as freguesias de Paradela, no concelho de Arcos de Valdevez, e de Castro Laboreiro, no 
concelho de Melgaço. Os locais de paragem propostos apresentam aspectos com interesse para o 
ensino e aprendizagem dos assuntos relacionados com os processos geológicos e os seus efeitos, 
no espaço e tempo, nomeadamente: tipos e características das rochas; minerais constituintes das 
rochas; estruturas tectónicas; morfologia da superfície terrestre; relação entre processos, escala 
de actuação e os efeitos produzidos e diferentes escalas de observação.  

O itinerário tem para cada paragem uma descrição, com os seguintes tópicos: a localização 
(povoação e concelho, coordenadas GPS e altitude aproximada); os acessos ao local, incluindo a 
distância em relação à paragem anterior; a proposta de tempo de permanência, para desenvolver 
as actividades; os conteúdos a serem explorados; fotografia(s) do local e algumas sugestões de 
exploração que podem ser aplicadas, relativamente aos conteúdos apresentados.  
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O desenvolvimento de percursos deve ser acompanhado pela produção de folhetos que 
auxiliem o visitante ao longo dos mesmos (Brilha, 2005), tendo sido por esta razão produzido um 
folheto informativo e interpretativo alusivo ao itinerário.  

 

 
Figura 2 - Folheto informativo e interpretativo do itinerário Rochas e Formas da Paisagem no PNPG.  

Os marcadores de páginas são outro tipo de materiais que permitem a abordagem de vários 
temas. No exemplo apresentado na figura 3, o tema escolhido é alusivo à saída de campo, 
prevendo-se a sua distribuição antecipada. Este pode ser o modo de incentivar os alunos, 
despertando-lhes a curiosidade para um dos geossítios do PNPG, inserido no itinerário 
geológico. 

  
Figura 3 - Exemplo de um marcador de página, tendo, na frente, uma foto panorâmica duma das paragens 
do itinerário geológico e texto no verso. 

As aulas de campo nem sempre são possíveis de serem realizadas. Pensando nessa dificuldade 
de saídas foi elaborado um documento multimédia, um Website, referente ao itinerário. O seu 
principal objectivo é o de ser utilizado na sala de aula, caso não seja possível a realização da 
saída de campo. No entanto, este documento também poderá ser explorado, sob o ponto de vista 
didáctico pelo professor e professor e alunos, como documento de preparação da actividade de 
campo. 
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Figura 4 - Estrutura da página inicial do documento multimédia. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As escolas são importantes pilares de transmissão de valores, tendo a responsabilidade crucial 
de contribuir para a formação global dos jovens. Para tal, é importante que nos níveis de ensino 
básico sejam desenvolvidas actividades que promovam a aquisição global e integrada do meio 
natural, não esquecendo a geodiversidade.  

As propostas de divulgação/valorização apresentadas devem ser encaradas como ferramentas 
didácticas, visando integrar vários conteúdos de Ciências Naturais do sétimo ano de escolaridade 
e fomentar uma aprendizagem mais activa no âmbito das geociências. O itinerário geológico que 
é proposto abrange um conjunto diversificado de conteúdos, contemplando muitos conceitos e 
fenómenos geológicos. Por este motivo, propõe-se que seja realizado após a leccionação dos 
conteúdos, para que permita integrar os conhecimentos adquiridos. Deste modo, permitirá a 
consolidação de conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula, propiciando o conhecimento 
em contacto com o ambiente natural. As propostas apresentadas poderão também ser adaptadas 
ao público em geral.  
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