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UMA AÇÃO COM O 6º ANO DE ESCOLARIDADE  

 

 

 

OS SUPER - HERÓIS DO AMBIENTE DA LPN 

“MISSÃO DO PROJETO DESPERTAR PARA A NATUREZA EM 
SINTRA- MAFRA” 

 

Capitão- Planeta 

 

 
    

 

Lady Flora 

KID Geógrafo 
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Prepara- te para colaborar com os super-heróis do ambiente nesta viagem de luta 
contra o crime ambiental. Apresentamos-te os nosso heróis: 

O Capitão Planeta é um Geólogo. Os Geólogos são “criaturas” muito curiosas que 
gostam de andar por muitos sítios. Alguns geólogos permanecem mais tempo junto 
aos vulcões e gostam de estar a trabalhar nessas áreas, outros viajam por vários 
locais, alguns até quase desérticos, em busca de vestígios de atividades e restos 
de seres vivos (fósseis). Muitos acabam em apoiar a indústria em busca de 
matérias-primas (minerais por exemplo) para a indústria. O Capitão Planeta busca 
caraterizar as regiões para conservar o ambiente servindo de apoio à Lady Flora, 
(dizem as “más línguas” que são namorados), no entanto por vezes, como esta é 
muito emocional e ele é duro têm discussões porque ele não quer que cresça a 
vegetação para não tapar os afloramentos das rochas e ela não tem essa opinião.  

Caraterísticas: Duro como o granito e plástico como a argila.    

 

Qual é o itinerário 

da missão? 

Locais de ação: 

1ª Estação – Santuário da Peninha 

2ª Estação – Praia do Magoito 

3ª Estação – Penedo do Lexim 
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Lady Flora – Bióloga especialista em Flora mas que tirou um mestrado em recursos 
Faunísticos. Alguns trabalham em laboratórios colaborando com a medicina e 
outros andam pelo campo na identificação e caraterização dos seres vivos. Os 
biólogos são sensíveis com os seres vivos. Para eles a sua defesa é uma missão 
valorosa e necessária para que se tenha um Mundo melhor e sustentável. 

Caraterísticas: Aprisiona os inimigos do ambiente como um bugalho, especialista em 
mimetismo (disfarça-se bem) e utiliza como arma poções de plantas venenosas  

Kid Geógrafo – O Kid Geógrafo tem muitas parecenças com o Capitão Planeta e 
também gosta muito de viajar preocupando-se em defender o ambiente. Descreve a 
superfície do planeta e as suas paisagens. 

Caraterísticas: Elástico nas matérias e especialista em orientação. 

Os super-heróis do Ambiente precisam da tua ajuda para eliminar o vil e sinistro 
Demon Fire que incendeia estas paisagens bonitas que vais visitar. 

 Figura: Demon Fire  

Para isso terás de respeitar as seguintes regras: 

• Estar atento às explicações dos orientadores e professores. 

• Manteres-te em grupo e nunca te afastares, qualquer que seja o motivo, sem 
pedir autorização ao professor;  

• Não gritar ou falar alto: 
• Cumprir os horários;  
• Respeitar o ambiente não sujando o chão e não danificando plantas ou animais 
• Ler e responder às questões deste caderno de campo bem como participar nas 

atividades propostas. 
• Usar o telemóvel para tirar fotografias. 
•  
Enquadramento geológico:  

Durante a saída de campo irá visitar vários locais que ilustram aspetos da geologia, 
flora e fauna da região de Sintra e Mafra.  

Na zona a visitar destaca-se o Maciço Eruptivo de Sintra. Este corpo de 
rochas magmáticas instalou-se há cerca de 80 Milhões de anos durante o Cretácico 
superior e afetou as rochas sedimentares de idade Jurássica e Cretácica que se 
tinham formado nesta zona, provocando a sua deformação e metamorfizando as 

Tenho de lutar para que os jovens não se liguem à 
natureza e tenham desconhecimento para alastrar 

os meus poderes e chamas maléficos eheheh 
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que se encontravam mais próximas do contacto – figura 1. A Serra de Sintra é 

também um paraíso botânico, devido ao clima ameno. Tem sido, por isso, escolhida 
por poetas, reis e monges para inspiração, repouso e meditação. 

 Nesta região houve ainda outro episódio magmático há cerca de 72 M.a. que deu 
origem ao Complexo Vulcânico de Lisboa. Este é composto por uma variedade de 
estruturas, como por exemplo, edifícios vulcânicos com escoadas e níveis de 
piroclastos a eles associados e filões de natureza básica. Deste complexo irás 
observar no Penedo do Lexim uma chaminé vulcânica. 

 

 

 

Figura 1: Serra de Sintra - litologias 

1º Paragem – Santuário da Peninha 

 

A Serra de Sintra, primeiro Área de Paisagem Protegida e atualmente integrada no 
Parque Natural de Sintra-Cascais, é um bom exemplo de uma zona a conservar não 
tanto pela proteção de espécies em perigo – que também as há, incluindo alguns 
endemismos (espécies que ocorrem exclusivamente em uma determinada região 



5 

 

geográfica– ou de comunidades naturais raras, mas principalmente pela salvaguarda 
do seu coberto protetor, natural ou introduzido, pela manutenção de um espaço 
aprazível de recreio e lazer e, sobretudo, pelo seu valor enquanto património 
cultural, nas vertentes biológica, geológica, paisagística, histórica e arquitetónica. 

 

1 – Indica nesta região qual o Tipo de Paisagem (ex.: caos de blocos em regiões 

graníticas, modelado cársico e grutas em regiões calcárias, paisagem vulcânica, 

montanha, vales, etc.)  

_____________________________________________________________ 

2. Menciona qual a rocha predominante que aflora neste local. 

_____________________________________________________________ 

3. O Demon Fire introduziu algumas espécies invasoras para aumentar o poder 

calorífico e incendiar a Serra de Sintra. Ajuda os nossos super-heróis respondendo 

à seguinte questão: 

3.1 - Nas imagens seguintes (Doc. 1 a 5) assinala com uma cruz (X) as 
duas plantas intrusas que consideras que não fazem parte da flora autóctone e 
até são consideradas espécies invasoras. 
 

 
Trovisco      Carvalho Cerquinho   Pitósporo ondulado   Urze             Acácia 

□ Doc1         □ Doc.2       □Doc.3                             □Doc. 4    □Doc.5 

 

 

4 – Elabora as atividades propostas de trabalho de campo sobre o estado de saúde 
do bosque/floresta 
 

 

2º Paragem – Praia do Magoito 

Na praia do Magoito podes observar uma duna consolidada: 

As dunas são sistemas de pequenas colinas de areia que constituem uma 

barreira natural entre o mar e a paisagem humanizada, impedindo o avanço das 
águas sobre os continentes. 
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Se os obstáculos não forem significativos e os ventos que sopram do lado do 

mar aumentarem constantemente, estas acumulações dunares progridem para o 

interior – Dunas Vivas –, provocando a formação de dunas secundárias (Fig. A e B). 

Sempre que a velocidade do vento abranda e portanto a sua capacidade de 

transporte diminui, a vegetação vai-se instalando, podendo iniciar a sua fixação, o 

que constitui um entrave à deflação (diminuição da velocidade do vento), 

estabilizando as formações dunares – Dunas Fixas (Fig. C). 

Com o tempo, as areias poderão ser cimentadas, originando Dunas Consolidadas 

(ou Fósseis). 

       

  

 

1. O Demon Fire pretende construir na zona da duna consolidada. Por que razão se 
deve preservar as dunas litorais? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Esta duna consolidada, duna fóssil ou paleoduna, foi formada há cerca de 10 mil 
anos e deve-se a uma: 
 
a) transgressão marinha  
b) subida do nível do mar  
c) regressão  
d) pós-glaciação  
(assinala a opção correta) 

Aqui, vamos fazer uma paragem para o ALMOÇO. 

Não te esqueças que a Natureza deve ser respeitada. Não contribuas para a sua poluição. 
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3º Paragem – Penedo do Lexim  
  
O Penedo de Lexim é atualmente um local classificado como Imóvel de Interesse 
Público e foi em tempos uma pedreira onde se explorava a rocha que aqui aflora.  
Nesta região observam-se diversas elevações topográficas que se destacam na 
paisagem, entre as quais podemos referir o Penedo de Lexim, os Cabeços de 
Alcainça, da Jarmeleira e Cartaxos.  
 
1 – Que tipo de ambiente observas neste local?  

a) Sedimentar   b) Magmático c) Metamórfico d) Plutónico  

(assinala a opção correta) 

2. Qual é a rocha predominante neste local?  

 

 
3 – A rocha negra que se encontra neste local cristalizou numa chaminé vulcânica a 
cerca de 2000 m. de profundidade atingindo 30  metros de diâmetro. A sua idade 
determinada por métodos isotópicos é de 55+  18 M.a . 
3.1 – Explica resumidamente como é possível observá-la neste momento à 
superfície. 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
4 – Os prismas poligonais (geralmente hexagonais) que formam as colunas típicas 
deste tipo de disjunção formam-se em consequência da ___________ das rochas 
durante o seu ______________e o seu alongamento é perpendicular ao contacto 
com a rocha encaixante. 

a) Distensão térmica ………solidificação 
b) Contração térmica ………arrefecimento 
c) Distensão térmica ………arrefercimento 
d) Contração térmica ………solidificação 
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5 – Indica qual o tipo de atividade vulcânica que caracterizou o Complexo Vulcânico 
de Lisboa- Mafra.   
______________________________________________________ 
 

 
 

4 – Indica os agentes responsáveis pela alteração das rochas cuja ação é evidente 
neste local. 
 

 
Fig. Processos que levam à exposição de uma chaminé vulcânica. 

 

______________________________________________________ 
 
5 – Procura descobrir quais são os organismos pioneiros na colonização da rocha. 
Esses organismos são importantes juntamente com os musgos pois armazenam  
água e previnem que o Demon Fire efetue a sua tarefa maléfica de ignição de 
incêndios. 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
6 -  “O episódio vulcânico responsável por esta chaminé vulcânica foi extensivo a 
uma área que vai de Mafra a Lisboa”. Observa a paisagem em teu redor e descreve 
um aspecto que comprove esta afirmação. 

 

 
 
 

Que bonitas 

Lavas… 

Aparelhos vulcânicos associados 

(CVL) 

 

__________________________
__________________________ 
__________________________
__________________________ 
 
_____________________________________ 
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7 – Elabora as atividades propostas de trabalho de campo sobre o estado de saúde 
do bosque/floresta 
 

 
E assim com a tua colaboração esta missão por hoje terminou mas vamos continuar 
a defender o ambiente. Associando-te à LPN com os nossos super-heróis 
conseguiremos através de uma ação coletiva conjunta combater com sucesso a vida 
de crimes ecológicos levados a cabo pelo Demon Fire e outros seres que colocam o 
dinheiro e o negócio à frente da natureza. 
 
Capitão Planeta, Lady Flora e Kid Geógrafo, a tripla da LPN acabam de te 
condecorar com a medalha de cidadão guardião da Natureza. 

 

 
Dá a tua opinião acerca da visita de estudo que 
acabaste de realizar: 
O que mais gostei: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

O que menos gostei: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

Sugestões: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
Guião elaborado por Jorge Manuel Fernandes (prof.destacado na LPN) 

Capitão- 
Planeta 

Lady Flora 
Kid Geógrafo 


