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1.Introdução 

 

Reconhece-se à formação contínua de professores um papel crucial na valorização da profissão 

docente, no desenvolvimento organizacional das escolas e na melhoria das aprendizagens dos alunos (DGAE, 

2014). A formação contínua permite uma atualização de conhecimentos, uma renovação a nível das práticas 

e metodologias e desafia o docente, através das experiências vivenciadas ao longo da formação, a fazer mais 

e melhor pelos seus alunos e afinal por todos nós, pois vão eles ser os cidadãos de amanhã. O tema “Encontros 

de Cidadania e Responsabilidade Sócio Ambiental” suscitou-me interesse por saber do meu papel enquanto 

formadora, enquanto mãe e, principalmente enquanto defensora ambiental. Sei que o futuro deste país passa 

por conseguirmos formar, hoje, cidadãos ativos, conscientes, responsáveis e críticos. Sei que a tarefa não é 

fácil atendendo aos problemas sociais, familiares e de valores, que a atual crise veio agravar, mas a formação 

continuada, a reflexão e a partilha de vivências proporcionadas por estes momentos de formação são uma 

mais-valia e, com toda a certeza, aproximam-me mais de alcançar esses objetivos, conduzindo ainda à 

essencial reflexão e a uma autoavaliação em termos de competências pessoais e profissionais.  

Segundo o Professor Doutor Luís Alcoforado, uma sociedade será melhor se os seus cidadãos tiverem 

mais formação e a Escola tem, portanto, um papel crucial na educabilidade humana, a nível do progresso mas 

também a nível da superioridade da democracia e segundo o Professor Doutor António Pedro Pita, não se 

nasce cidadão, a cidadania não é natural, daí a responsabilidade da Escola e dos professores na formação de 

cidadãos informados, ativos e conscientes do (s) seu (s) papel (eis) na sociedade. E educar para a cidadania 

implica não só aumentar a literacia mas proporcionar situações e vivências que preparem os nossos alunos 

para a vida, para a tomada de decisões, realização de escolhas e para uma cidadania ativa, tais como a 

problematização, a resolução de problemas, o debate, a reflexão. Segundo o Doutor Ary da Cunha, a escola 

do presente e que cuida do futuro, deverá promover o debate, pois educar deve implicar os alunos numa 

procura constante de informação, na defesa e confrontação de ideias para obter aprendizagens com significado 

e significativas e o desenvolvimento desta metodologia é crucial para o crescimento de uma cidadania 

consciente pois proporciona aos nossos alunos situações nas quais são obrigados a ocupar o lugar do outro, a 

pensar nos dificuldades dos outros, no certo e no errado. E um dos problemas atuais é o do consumo 

desenfreado, sem limites, de uma sociedade que pouco pensa nos recursos que consome e nos resíduos que 

produz, aumentando a fragilidade desta minúscula casinha planetária tão especial, a nossa casinha Terra. Uma 

sociedade focada no próprio. E, segundo o Professor Doutor Marinho Pinto, tratar bem da casa onde moramos 

é uma questão de cidadania, e eu, enquanto docente de Biologia sinto que cada vez é mais urgente 

consciencializarmos para a mudança e sei que é crucial para o desenvolvimento do país a salvaguarda do seu 

património natural e ambiental e promover o desenvolvimento de práticas e atividades que preservem a 

biodiversidade, aproximando o cidadão ao meio natural. E sei que a escola tem esse papel, o de formar 

cidadãos capazes de promover um desenvolvimento sustentável, recuperando tradições, lugares, produtos 



naturais e empregando novos conhecimentos nomeadamente a nível da biotecnologia e das tecnologias de 

informação e comunicação.  

A minha escolha recaiu imediatamente pelo percurso pedagógico “A Biodiversidade e a História da 

Floresta Portuguesa”, por ser uma docente de Biologia do Agrupamento de Escolas de Arganil e por saber do 

valor inestimável que a Mata da Margaraça pode ter na minha prática letiva, mas também por me sentir 

privilegiada por poder participar numa formação com o Professor Doutor Jorge Paiva, um exemplo 

reconhecido de profissionalismo e brilhantismo.  

Ao visitar a Mata da Margaraça no presente ano, com uma turma do 3ºciclo do ensino básico, os 

Técnicos ambientais responsáveis revelaram-me que, na atualidade, menos alunos do Agrupamento de Escolas 

a que pertenço visitam a Mata. A Mata que o Professor Doutor Jorge Paiva e outros ilustres cidadãos 

reconheceram como um património de valor incalculável, único em Portugal e no Mundo, tendo sido, em 1982 

(Dec. Lei 67/82), atribuído à Mata da Margaraça o estatuto de Reserva Natural Parcial, integrada na Área de 

Paisagem Protegida da Serra do Açor e que, pela presença de espécies de grande interesse científico e de valor 

hortícola e ornamental, levou à sua classificação como Reserva Biogenética do Conselho da Europa. Ora, 

visitar a Mata da Margaraça com o Professor Doutor Jorge Paiva, fez-me pensar nas potencialidades deste 

magnífico lugar para o ensino. Um ensino que aproxime as pessoas do meio natural, um ensino que permita 

conhecer para valorizar, que promova o interior do país, que promova o desenvolvimento sustentado, e esse é 

um ensino que passa obrigatoriamente pelo trabalho de campo, pela descoberta e problematização e que 

assenta no princípio “Ciências para todos”. A Educação em Ciências deve promover o desenvolvimento 

pessoal e permitir que os alunos sejam capazes de pensar por eles próprios, enfrentar a vida e alcançar uma 

participação esclarecida e racional numa sociedade democrática. A Educação em Ciências deve ajudar todos 

os alunos a desenvolverem os conhecimentos, as atitudes e as capacidades de pensamento requeridos para a 

promoção de um desenvolvimento sustentável a nível local, nacional e internacional para que todos possam a 

ter vidas produtivas e gozar de qualidade de vida (Holbrook et al, 2000).  

 A Mata da Margaraça é pois um local de excelência para a Educação, um local de valor natural 

incalculável, um verdadeiro oásis de biodiversidade, e que tem imenso potencial para a promoção de valores 

científicos e para a educação ambiental. O contacto direto com a Mata possibilita assim uma oportunidade de 

cativar as crianças e adolescentes, promovendo a apetência pelo conhecimento e veiculando a educação num 

lugar excecional em atividades nas quais os alunos podem e devem ser chamados a intervir, a questionarem-

se acerca dos desafios deste espaço no futuro, a sentirem este lugar como seu, um lugar de todos, e esta deve 

ser uma das temáticas privilegiadas na Educação para a Cidadania, segundo as orientações da DGE: “Um dos 

grandes desafios que se coloca ao cidadão do século XXI consiste na preservação do ambiente, sendo cada 

vez mais assumida a necessidade de salvaguarda da equidade entre gerações, assente num modelo de 

desenvolvimento sustentável. O objetivo da Educação Ambiental para a Sustentabilidade consiste na 

promoção de valores, na mudança de atitudes e de comportamentos face ao ambiente, de forma a preparar os 

jovens para o exercício de uma cidadania consciente, dinâmica e informada face às problemáticas ambientais 

atuais. Para o efeito, pretende-se que os alunos aprendam a utilizar o conhecimento para interpretar e avaliar 



a realidade envolvente, para formular e debater argumentos, para sustentar posições e opções, capacidades 

fundamentais para a participação ativa na tomada de decisões fundamentadas, numa sociedade democrática, 

face aos efeitos das atividades humanas sobre o ambiente.” 

 Assim, é essencial que os alunos vivenciem experiências de forma ativa e contextualizada, numa 

perspetiva global e interdisciplinar. Neste contexto as metodologias usadas para a operacionalização do 

currículo devem ser de cariz questionante, através de estratégias como o recurso ao trabalho de campo na 

resolução de situações-problema que aproximam a escola do mundo real. No recurso às atividades de campo, 

o aluno é o protagonista, é encorajado a formular problemas a partir de dúvidas observáveis na natureza, é 

convidado a refletir, a pensar e a tomar decisões integrando conhecimentos, tornando-o mais preparado para 

uma intervenção crítica de acontecimentos do quotidiano. O trabalho de campo, também aproxima o aluno do 

meio ambiente e, aproximando-o vai torná-lo mais interventivo face às problemáticas ambientais criando 

intencionalidade na aprendizagem, fomentando a sua implicação como sujeito na resolução dos problemas do 

nosso planeta e, portanto catalisando a sociedade para um desenvolvimento sustentável. O trabalho de campo, 

por incluir uma imprescindível componente de discussão e confronto de ideias em ambiente natural, 

desenvolve igualmente atitudes e valores inerentes ao trabalho colaborativo e de respeito pela opinião dos 

outros, a flexibilidade para aceitar o erro ou seja, contribui para o exercício de uma cidadania ativa crítica e 

democrática.  

A Mata da Margaraça é pois um local prodígio para desenvolver atividades de campo no âmbito dos 

programas do ensino básico e secundário e, portanto para a concretização da Educação para a Cidadania.  

 

2. Desenvolvimento 

2.1 A Mata da Margaraça 

Mata da Margaraça…um local para amar e admirar! 

“Amar é admirar com o coração; admirar é amar com o espírito.”  

Gautier 

A Mata da Margaraça é o ex-líbris da Serra do Açor no concelho de Arganil. Na sua extensão, esta 

reserva biogenética encerra uma enorme beleza natural. Situada na vertente norte da Serra da Picota, a Mata 

da Margaraça está sob proteção do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, salvaguardando os 

valores naturais, culturais, científicos e recreativos existentes. Considerado o último reduto da floresta nativa 

que cobriu toda a região da Beira Serra, estes 68 hectares de mata impõem-se como uma verdadeira relíquia 

da primitiva floresta portuguesa. A Mata da Margaraça é ainda um fantástico laboratório natural devido à sua 

elevada biodiversidade. Dominam o estrato arbóreo da Mata da Margaraça os carvalhos (Quercus robur) e o 

castanheiro (Castanea sativa). Embora menos abundantes, podemos encontrar outras caducifólias como 

aveleiras, ulmeiros, cerejeiras e nogueiras. A Mata da Margaraça apresenta ainda populações de folhado1 



(Viburnum tinus) e  uma população de azereiro2 (Prunus lusitanica), uma relíquia da floresta laurilenhosa 

subtropical do terciário. Entre as espécies florísticas, encontram-se espécies interessantes e, algumas raras, 

como o martagão3 (Lilium martagon), o narcissus (Narcissus triandus), o selo de salomão (Polygonatum 

odoratum), o Eryngium duriaei 4 e a linaria (Linaria triornithophora).5  

 

É ainda possível observar espécies de orquídeas, entre as quais, a Orchis mascula6, e, devido à elevada 

humidade e ainda a uma boa qualidade do ar, é possível encontrar uma enorme variedade de musgos e líquenes.  

 

A Mata da Margaraça propícia ainda o desenvolvimento de uma flora micológica diversificada, o que a torna 

num local particularmente interessante para observação e classificação de cogumelos.   

 

Relativamente à história, a partir do reinado de D. Afonso III, esta mata, então Quinta de Margaraz, foi 

propriedade dos Bispos Condes de Coimbra, altura em que o então titular, D. Egas Fafe, a adquiriu. No séc. 

XIX, foi incluída na lista de "bens nacionais", após a derrota dos Miguelistas. Em finais do mesmo século foi 

adquirida por particulares, entrado na posse do Estado em 1985. Na quinta de Margaraça chegaram a trabalhar 

16 famílias de rendeiros, o que indica a boa fertilidade do solo e a exploração intensiva a que foi sujeita. Dessa 

presença humana são testemunho vários edifícios, nomeadamente a Casa Grande, onde pernoitava o 

proprietário, a Casa da Eira, a Casa das Lamaceiras, a azenha, o forno de refugo e a Casa dos Caseiros. 

No que respeita a aspetos físicos e humanos, algumas áreas de terrenos agrícolas apresentam socalcos, ou 

quelhadas, separados por pequenos muros de xisto. É possível observar ainda uma antiga represa de água que 

acautelava água para esses terrenos agrícolas.  

A casa da Eira, que funcionava como casa de apoio à agricultura, é hoje um pequeno núcleo museológico 

onde é possível observar artesanato e onde se pretende retratar o quotidiano das gentes e aldeias serranas. 

Nesta existem duas exposições permanentes dedicadas à etnografia serrana, uma mostra de artesanato - 
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colheres de pau, gamelas e cestas e uma réplica de cozinha e quarto de dormir 

de uma casa de xisto da serra do Açor. Pode-se observar, ainda, um forno de 

refugo, uma construção em xisto onde se preparava a madeira de castanho para 

a manufatura de cestas e um moinho de água.  

Um local de interesse para ficar a saber mais sobre a da Mata da Margaraça é o Centro de Interpretação Casa 

Grande, espaço onde os visitantes fazem um apanhado dos pontos mais fortes da mata e a partir do qual partem 

para a sua aventura na natureza. O centro está aberto de segunda a sexta-feira das 09h00 às 12h30 e das 13h30 

às 17h30 e pode ser contactado através dos telefones: 235741329 ou 239497062. 

 

2.2 Atividades na Mata da Margaraça 

 “Professor deve ser aquele que ensina a gostar de aprender.” 

Professor Doutor Marinho Pinto, 10.04.2014 

Os exemplos de atividades que a seguir apresento foram idealizados para servir de ponto de partida 

para o trabalho docente na preparação e consecução de uma saída de campo na Mata da Margaraça, adaptados 

para docentes de várias áreas disciplinares, e podem traduzir-se em trabalhos com impacto nas populações 

potenciando uma maior valorização e proteção deste lugar único. Anexo ainda (anexo 1) um guia de campo 

desdobrável com algumas informações úteis e facilmente adaptável ao trabalho /atividade a desenvolver. 

2.2.1.Alguns objetivos:  

• Localizar a Mata da Margaraça, percursos pedestres e locais a visitar, em representações cartográficas, 

desenvolvendo a capacidade de perceção do espaço; 

• Promover o contacto com a natureza e o conhecimento in loco, potenciadores da “consciência” ambiental;  

• Observar / conhecer aspetos físicos característicos da Mata e áreas envolventes (formas de relevo, 

influências climáticas, hidrografia, materiais geológicos, solo, fauna e flora); 

• Observar / conhecer aspetos humanos característicos da Mata e áreas envolventes (povoamento, 

morfologia agrária, sistemas de cultura, práticas de regadio, técnicas agrícolas, construções humanas, 

arquitetura local (casas de xisto), antigos usos e costumes e artesanato); 

• Compreender a existência de inter-relações entre diferentes fenómenos físicos e humanos responsáveis 

pelas paisagens únicas da Mata; 

• Compreender as alterações provocadas pelos incêndios e, consequentemente, a necessidade de medidas de 

prevenção;  

• Reconhecer / sensibilizar para a importância da preservação da Natureza, e em particular da Mata, como 

património natural e cultural; 

• Compreender a importância da inclusão da Mata da Margaraça na rede europeia de reservas biogenéticas; 



• Consolidar conhecimentos adquiridos nas aulas das disciplinas envolvidas na visita; 

• Desenvolver e adquirir outros métodos e técnicas de trabalho de campo; 

• Fomentar atitudes de sociabilidade, trabalho colaborativo e de respeito mutuo 

 

2.2.2 Atividades 

 

1. Construir um herbário 

Construir um herbário é uma forma de conhecer melhor as plantas, o seu ciclo de vida e também de tomar 

consciência da diversidade de plantas da Mata da Margaraça. Os alunos farão um passeio pela Mata para 

recolha de material a herborizar. Posteriormente, aprenderão a organizar e construir um herbário, para 

conservação das plantas recolhidas.  

Níveis de escolaridade: 2ºe 3º ciclos e secundário 

Disciplinas: Ciências Naturais, Biologia 

2. De que cores é feito o verde? 

Nesta atividade os alunos serão levados a percorrer os caminhos da Mata e a recolher folhas de diversas árvores 

e plantas. No final do passeio será explicada a técnica de cromatografia simples (em papel) e os alunos 

realizarão esta técnica para a separação dos pigmentos das folhas das plantas que recolheram. 

Níveis de escolaridade: 3º ciclo e secundário 

Disciplinas: Biologia, Ciências Físico-Químicas 

3. Aromas da Mata 

Os alunos, após uma sessão teórica sobre as plantas aromáticas da região, percorrem a Mata no sentido de 

recolher exemplares. Após a saída de campo, e com o material recolhido, poderão extrair as essências dessas 

plantas aromáticas através da técnica de destilação por arrastamento de vapor. Essas essências podem servir 

de base para diversos trabalhos posteriores: marcadores de cheiro para livros, para armários ou produção de 

sabonete artesanal. 

Níveis de escolaridade: Secundário 

Disciplinas: Físico-Química 

4. Casas para passarinhos 

A degradação de habitats e a expansão das atividades humanas conduziram a uma diminuição de locais de 

nidificação. Com esta atividade pretende-se sensibilizar para a proteção da biodiversidade, construindo e 

aplicando caixas-ninho para algumas espécies da Mata.  

Níveis de escolaridade: 2ºe 3º ciclos e secundário 

Disciplinas: Ciências Naturais, Biologia 

5. Detetives de mamíferos 

Os mamíferos constituem uma classe de vertebrados com uma enorme diversidade de morfologia, de hábitos 

e de atividades. A maioria é muito difícil de observar. Então como fazer para os detetar? É preciso seguir 



pistas. Nesta atividade pretende-se demonstrar diversas metodologias de identificação de mamíferos e explicar 

técnicas de indícios da sua presença recorrendo a excrementos, pegadas, regurgitações, etc… 

Níveis de escolaridade: Todos 

Disciplinas: Estudo do Meio, Ciências Naturais, Biologia 

6. Detetives de anfíbios 

Devido aos inúmeros cursos de água de água permanentes ou temporários, a Mata da Margaraça alberga uma 

enorme diversidade de anfíbios. Com esta atividade pretende-se alertar para a preservação do ambiente e das 

espécies de anfíbios existentes na Mata, bem como dar a conhecer alguns dados dos seus ciclos de vida e 

vulnerabilidades. Podem desenvolver-se alguns jogos e saídas de campo para a deteção e identificação. 

Níveis de escolaridade: Todos 

Disciplinas: Estudo do Meio, Ciências Naturais, Biologia 

7. Quanto medem as árvores? 

Os alunos serão convidados a utilizar a matemática e a geometria em diversas operações com árvores, tornando 

estas disciplinas divertidas e práticas. Será feita identificação das diversas árvores e arbustos utilizadas, 

alertando para a importância da biodiversidade. 

Níveis de escolaridade: 1º e 2º ciclos 

Disciplinas: Matemática 

8. Sementes da Mata 

Nesta atividade os alunos serão conduzidos a recolher sementes ao longo do percurso realizado na Mata após 

a qual irão desenvolver sessão teórico /prática de identificação, processamento e possível sementeira. Servirá 

para alertar para a importância das sementes na conservação da biodiversidade. 

Níveis de escolaridade: Todos 

Disciplinas: Estudo do Meio, Ciências Naturais e Biologia 

9. Gnomos, fadas e muito mais… 

A variedade de flora que se encontra neste sítio transporta o visitante para um lugar mágico. A mata encerra 

todos os ingredientes para suscitar o sonho e a aventura de crianças ou jovens ao embrenharem-se por trilhos 

místicos, entre árvores seculares num espaço único, com uma vegetação luxuriante. Pode ser pedido aos alunos 

que inventem uma história sonhada para este lugar e pode servir de ponto de partida para a sua dramatização, 

ilustração, etc. ou partir de um texto ou poema e imaginar que decorre na Mata. 

Níveis de escolaridade: Todos 

Disciplinas: Português, Filosofia,… 

10. Chás da Mata e outras mezinhas 

Após uma sessão informativa, os alunos serão conduzidos pela Mata numa sessão de recolha e identificação 

de plantas aromáticas, medicinais e condimentares. Nesta sessão serão alertados para importância das PAMC 

para o Homem e a importância da conservação da biodiversidade. No final serão convidados a degustar 



infusões de plantas recolhidas e como trabalho posterior, poderão pesquisar tradições, mezinhas, etc. das 

plantas da região. 

Níveis de escolaridade: Todos 

Disciplinas: Estudo do Meio, Ciências Naturais, História,… 

11. Caminhos da Mata 

O espaço da Mata da Margaraça tem posição privilegiada pelo contacto com a natureza. As possibilidades de 

percursos pedestres na Mata da Margaraça são inúmeros e podem ser facilmente adaptáveis a diferentes 

públicos-alvo, faça chuva ou faça sol, são um passeio imperdível. Sabe-se que o incentivo ao pedestrianismo 

é, para além dos enormes benefícios para a saúde, uma forma de aproximação ao meio natural. Nestes 

percursos pode existir ainda recurso a orientação através de mapas, GPS ou simplesmente pistas, recorrendo 

a pedipaper, consoante o público-alvo. 

Níveis de escolaridade: Todos 

Disciplinas: Estudo do Meio, Educação Física, Geografia 

12. Olhares da Mata 

Após uma breve sessão teórica, os alunos serão conduzidos a passear pela mata e a captarem através de 

fotografia imagens da Margaraça. Com o material selecionado será possível realizar diversos trabalhos: 

exposição fotográfica, álbuns digitais, pintura, etc. 

Níveis de escolaridade: Todos 

Disciplinas: Educação Visual, Educação Tecnológica, Educação para a Cidadania,… 

 

 

3. Conclusão 

 

Com esta ação de formação foi possível atualizar substancialmente os meus conhecimentos, partilhar ideias e 

experiências, realizar reflexões e, mais importante ainda, fazer crescer o sentido de querer fazer mais e melhor 

em prol da educação, da preservação de uma área protegida que é essencial para a conservação da 

biodiversidade e para o desenvolvimento sustentável da região do Açor. E, esta ação de formação foi 

essencialmente importante também, no querer ter cada vez mais um papel ativo na formação de cidadãos mais 

informados e conscientes reconciliando-os com o meio natural, pois a Mata da Margaraça é …um local para 

amar e admirar! 
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Arganil, 12 de junho de 2014 

 

A formanda,  

Maria da Conceição Fortunato Ribeiro de Assunção 
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Anexo 1 

Guia de Campo Desdobrável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


