
Actividades de Exploração da Natureza no Gerês 

No próximo dia 02 de Abril realizar-se-á uma actividade com os Formandos 

do Curso de Educação e Formação de Operadores de Informática e com os 

discentes da turma C do 9.º ano, que transportará para o exterior vários elementos 

desta comunidade educativa, no sentido de abrir a escola a outros espaços e a 

outras estratégias de ensino e aprendizagem. Esta terá início às 08.30h e terminará 

por volta das 19h.00m, portanto será uma jornada repleta de novas experiências, 

levando os alunos a viver momentos de convívio salutar, de cooperação e 

entreajuda entre eles, pelos obstáculos que terão que enfrentar, sem esquecer a 

aplicação de conhecimentos que têm 

vindo a adquirir nas várias disciplinas, 

promovendo-se, assim, a 

transversalidade entre as várias áreas de 

ensino. 

Os alunos referidos supra foram 

orientados pelos professores 

responsáveis pela actividade, levando os 

mesmos a planificar toda a actividade, 

através da elaboração de cartazes 

informativos sobre a mesma, e produção 

de folhetos, que exigiram várias 

pesquisas na Internet sobre os cuidados 

a ter em conta quando se fazem 

actividades deste género, do material necessário quando se parte à aventura pela 

natureza, incluindo os hábitos alimentares que este tipo de práticas exige. Este 

trabalho foi desenvolvido na disciplina de Educação Física destas turmas. Ademais, 

os Formandos do CEF – OI, na disciplina de Inglês, realizaram trabalhos no âmbito 

do Módulo 5, o qual têm vindo a estudar, que se refere essencialmente às 

profissões e tudo o que isso implica. Deste modo, foram, também, efectuadas 

inúmeras pesquisas sobre as profissões que se praticam na natureza, como é o 

caso dos Biólogos, Guardas Florestais, Bombeiros, Veterinários e outros, 

elaborando folhetos redigidos em Inglês, no sentido de desenvolverem as suas 

competências nesta área. 



 

Deste modo, os alunos foram levados a adquirir conhecimentos e a aplicá-

los de um modo muito objectivo, pois a finalidade destes trabalhos é a realização 

de uma actividade no exterior da escola, e que os motiva de um modo visível, pelo 

empenho que têm demonstrado. 

Esta actividade não foi idealizada por acaso, mas sim por se compreender a 

importância que a motivação dos nossos alunos constitui para o ensino, e para o 

sucesso escolar, por vivermos numa actual realidade em que as nossas crianças 

rejeitam, muitas vezes, a escola e as actividades que nela se realizam. O facto de 

se possibilitar aos alunos a saída para o exterior é essencial, pois abre-se a 

escola a outro meio, claramente mais lúdico, mas não necessariamente menos 

pedagógico, uma vez que se efectuou um trabalho prévio, que respeitou o 

cumprimento de programas e conteúdos a leccionar, que foram aplicados pelos 

alunos e sê-lo-ão no próprio dia das Actividades de Exploração da Natureza no 

Gerês. Além disso, salienta-se que são actividades deste género que promovem o 

desenvolvimento de várias inteligências. Esta ideia é reforçada pelo psicólogo e 



cientista Gardner, H., (1993, 2000), quando afirma: “Em quase todas as 

pessoas, as inteligências funcionam juntas para resolver problemas, para 

produzir vários tipos de estados finais culturais – ocupações, passatempos 

e assim por diante”. 

“Na minha opinião, o propósito da escola deveria ser o de desenvolver 

as inteligências e ajudar as pessoas a atingir objectivos de ocupação e 

passatempo adequado ao seu espectro particular de inteligências. As 

pessoas que são ajudadas a fazer isso, creio que se sintam mais motivadas 

e competentes, e portanto mais inclinadas a servir a sociedade de uma 

forma construtiva”  

 Em suma, esta actividade aposta na construção mais sólida e completa do 

intelecto da criança/jovem, que será uma mais-valia na sua vida prática futura. 

 

 

 

Biologist 

 

A Biologist is a professional who studies life in 

all aspects, works in research laboratories, laboratories for clinical 

routine as biology, open fields and grasslands, 

forests and any place where there's life to be studied. 

He has an almost infinite area of activity: studies 

the origin, structure, evolution and functions of living 

beings, classifies different plant and animal species and establishes 

their relationship with the environment. 

Biologists may, depending on their training, to act in different areas, 

and are at least 50 areas of action of Biology. 

The biologist is a skilled professional. He not only performs but also thinks 

about issues related to research in the area of Biological. 

This includes techniques applied in medicine, pest 

management, biotechnology and environmental preservation. 



Colour profession is blue and the stone of the profession is seawater. 

Biology is the science that studies living beings that is studying life in all 

aspects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


