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I. Nota explicativa 

 

 
 

O Agrupamento de Escolas de Manteigas tem vindo a desenvolver várias dinâmicas que 

independentemente da origem onde são pensadas têm resultado em boas práticas vocacionadas 

para a observação/interpretação do meio onde o mesmo se insere, isto é a Serra da Estrela. 

Ainda que noutros tempos apenas algumas disciplinas fizessem o interface cientifico entre a escola 

e meio, demonstrando no terreno com exemplos práticos ou experimentais o que em teoria tinha 

que ser ensinado por obrigação dos curricula, a verdade é que hoje em dia a maior parte das 

disciplinas tem vindo a utilizar, como ferramenta, a Serra, enriquecendo a prática pedagógica o 

que resulta nas diferentes interpretações do mesmo objeto. 

Desta combinação de fatores tem vindo a desenvolver-se um espírito comum onde todos 

contribuem para consciencializar a comunidade para a importância das ciências. 

Estas dinâmicas, cada vez mais assumidas pelos atores deste Agrupamento, passam pela utilização 

de práticas ativas, como por exemplo, o método de resolução de problemas, e têm levado ao 

desenvolvimento da curiosidade científica dos alunos e ao gosto pela ciência. 

É fácil perceber que o agrupamento tem realizado, fora da sala de aula tradicional, imensas 

iniciativas vocacionadas para o saber científico mobilizando o meio, por forma a tornar mais 

atrativa a transferência de conhecimento. Com base nesta realidade sentimos a necessidade de 

inventariar estas iniciativas, fazer a articulação entre elas e reuni-las em torno da ideia comum – 

Centro Interpretativo Escolar da Serra Estrela, com início no ano escolar 2019/2020 e sem prazo 

para terminar.  
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II. Iniciativas existentes, vocacionadas para o saber científico, 

mobilizando o meio 

 

•   Clube Ciência Viva na Escola (com financiamento próprio), o qual 

aglutina/articula:  

•  Dois projetos da Fundação Ilídio Pinho (com financiamento próprio); 

• Reciclagem e produção de energia; 

• Roteiro para a Serra da Estrela (Valorização do Património Natural); 

• Eco-escolas;   

• Academia Júnior de Ciência;   

• Ações do Geopark Estrela;       

• Formação no CFAEBI1;  

• Biblioteca escolar;  

• Cidadania e desenvolvimento: 

• Formação para alunos promovida pelos Bombeiros Voluntários de Manteigas – 

Incêndios florestais;  

• Projetos de Cidadania e Desenvolvimento de turmas do 2º, 3ºciclo e ensino 

secundário vocacionados para o ambiente; 

• Brigadas para Pró-Ambiente; 

• Ciências experimentais no primeiro ciclo; 

• PNPSE na educação pré-escolar e no primeiro ciclo; 

• Estufa pedagógica; 

• Clube Na Ribalta; 

• Aulas de Educação Moral e Religiosa Católica; 

 
1 O Agrupamento, já há algum tempo, através do CFAEBI tem vindo, no âmbito da formação docente, a desenvolver sessões de formação que 

apostam no contacto com o meio. Os formandos têm oportunidade de conhecerem a Serra da Estrela não em contexto de sala de aula, mas a céu 

aberto. As sessões estão sempre esgotadas e preenchidas por docentes de diferentes agrupamentos dos distritos da Guarda, Castelo Branco e 

pontualmente Coimbra e Viseu. Esta é mais uma iniciativa que converge e potencia a ideia de Centro Interpretativo. 
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• Domínios de Autonomia Curricular (projetos desenvolvidos em turmas do 2º, 3º ciclo e 

ensino secundário/Cidadania e desenvolvimento) 

 

III. Algumas ações a desenvolver: 

 
• Criação de um logotipo; (concurso para a criação do logotipo; os alunos desenvolverão as 

suas ideias no âmbito das disciplinas de EV, ET; CN, que serão posteriormente analisadas 

por um júri que escolherá o vencedor) 

• Utilização de plataformas informáticas para difundir as boas práticas; 

• Organização de eventos regionais/nacionais vocacionados para a interpretação da Serra da 

Estrela; 

• Projetos Erasmus+ (parcerias estratégicas) sob a temática ambiental, em parceria com 

escolas de outros países;  

• Projetos eTwinning; 

• As artes e as ciências; 

• A serra com Vivaldi. Abordagem aos mesmos locais nas com as 4 estações do ano; 

• Criação de vários kits itinerantes ( em fase de desenvolvimento); 

• Operation Wallacea - Conservation research through academic partnerships (em fase de 

análise); 

• UBI experiências , com a realização de visitas e atividades laboratoriais no âmbito das 

disciplinas de Química, Biologia, Geologia, para os alunos do 11º e 12º ano; 

• Atividades no âmbito do Clube Ciência Viva na Escola em colaboração com os vários 

parceiros ( Fábrica da Ciência de Aveiro, IPCB, Resistrela, FISUA, UBI, IPG, CMM. 

PNSE, Geopark, Juntas de Freguesia) 

 

IV. Algumas ações já desenvolvidas/ em desenvolvimento: 

• Atividades desenvolvidas com o Geopark dentro da sala de aula, com turmas de 7º, 8º 

e 9º ano, para identificação de rochas e minerais; 

• Na sequência desta atividade, alunos do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico, realizaram uma 

saída de campo para identificação no terreno de rochas e minerais; 
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• Participação, por parte dos alunos do 2º ciclo no Campeonato Nacional de Literacia 

3Di, no âmbito das disciplinas de Matemática e Ciências Naturais;  

• Palestra para a apresentação do Plano Municipal de combate aos incêndios florestais ( 

Gabinete Florestal da Câmara Municipal de Manteigas) 

• Aula sobre combate biológico às pragas para alunos do 10º e 12º ano pelo Eng. Almeida 

do núcleo da Guarda da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC); 

• Semana da Ciência e Tecnologia 2019 (atividades promovidas pelo Clube Ciência Viva 

na Escola envolvendo todos os ciclos de ensino):  

➢ Workshops temáticos realizados pelo Exploratório - Centro de Ciência Viva de 

Coimbra; 

➢ Plantação de árvores com alunos do 7º ano de escolaridade (Geopark, CMM e 

PNSE) 

➢ Corporização de cientistas (com a colaboração do clube de teatro e do 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais); demonstrações de 

atividades; experimentais; exposições de trabalhos; 

➢ Palestra sobre Alterações Climáticas para os 2º, 3ºciclo e Ensino Secundário 

(Geopark) 

• Participação em concursos escolares  promovidos pelo Geopark Estrela para o 3º ciclo 

e Ensino Secundário, (em desenvolvimento); 

• Participação nas Olimpíadas da Biologia Sénior, da Geologia, da Química mais e 

Química Júnior; 
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V. Nota explicativa (continuação) 

 

Respeitando os propósitos, objetivos e agendas individuais de cada iniciativa, pretendemos 

implementar um espírito unificador, por forma a dar escala aos projetos já iniciados e criar outros 

para proporcionar ambientes de aprendizagem inovadores aos alunos, docentes e ao publico em 

geral, do nosso agrupamento e não só. Pretende-se dar a conhecer o território e valorizar o 

património cultural e natural. Neste esprito, e como o agrupamento tem poucos alunos, são 

envolvidas todas as turmas e todas a disciplinas. 

Esta ideia de centro interpretativo não pretende afirmar-se como um conceito museológico, pelo 

contrário, na realidade pretende utilizar/interpretar o território tal como ele é, deslocando para isso 

os atores ao terreno. Com os registos realizados no meio natural, sem danificar/alterar os locais de 

interesse, poder-se-á constituir, com alunos e professores, uma memória do património cultural e 

natural desta região.  

Com esta iniciativa pretendemos despertar a curiosidade científica dos alunos e professores e 

incentivar a valorização do território. Como o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, se nos 

apresenta como uma ótima ferramenta de trabalho, podemos proporcionar aulas mais dinâmicas e 

sedutoras capazes de envolver os alunos e consequentemente obter mais sucesso.  

 


