Programa de Curso de Formação para Professores
Estrela Geopark: uma ferramenta didática para o estudo da Geodiversidade e da
Biodiversidade
Centro de Formação Ambiental da Liga para a Proteção da Natureza

Enquadramento

Um Geopark Mundial da UNESCO é um território bem delimitado, detentor de um notável
Património Geológico aliado a uma estratégia de desenvolvimento sustentável, que tem como
pilares principais a Geoconservação, a Educação para o Desenvolvimento Sustentável e o
Turismo.
O território do Estrela UGGp abrange os municípios de Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã,
Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Oliveira do Hospital e Seia, sendo constituído
por uma área total de cerca 2216 km2, na qual residem cerca de 150 mil habitantes.
O Estrela Geopark Mundial da UNESCO tem por missão contribuir para a proteção, valorização
e dinamização do património natural e cultural, com especial ênfase no património geológico,
numa perspetiva de aprofundamento e divulgação do conhecimento científico, promovendo o
turismo e o desenvolvimento sustentável.
Um dos grandes objetivos de um geopark é o fomento da Educação para as Geociências, uma
vez que um maior conhecimento e compreensão das dinâmicas da Terra contribuem para o
desenvolvimento de uma sociedade mais consciente, formada e ativa, em relação às questões
ambientais. Os geoparks, através do desenvolvimento de programas educativos e de percursos
interpretativos, fomentam o contacto direto com o património geológico, contribuindo para o
reconhecimento da sua importância e consequentemente para a necessidade da sua
conservação, uma vez que só se pode valorizar e preservar aquilo que se conhece.
Neste contexto, a Associação Geopark Estrela propõe, em parceria com o Centro de Formação
Ambiental da Liga para a Proteção da Natureza, um curso no âmbito da Formação Contínua de
Professores, que apresenta os seguintes objetivos:
- incentivar e promover o contacto direto com o património geológico, integrando também a
biodiversidade e a cultura; contribuindo para um maior conhecimento do património do
território;
- estimular os professores a promoverem aulas de campo com os seus alunos, nos diversos
níveis de ensino, contribuindo para o aumento do interesse dos jovens pelas Geociências.

Programa do Curso de Formação para Professores no Estrela Geopark
Centro de Formação Ambiental da Liga para a Proteção da Natureza
30 de setembro
1, 4 e 5 de outubro de 2020

Programa:
Sessões Teóricas Online (30 setembro e 1 outubro de 2020)
•

1º dia - 30 setembro (quarta-feira)

Sessão Síncrona (2 horas) – 18:30 – 20:30
18:30 – 18:40 Sessão de Abertura
18:40 – 19:30 Palestra “Geoparques Mundiais da UNESCO e Educação”| Emanuel de Castro
(Associação Geopark Estrela)
19:30 – 20:30 Palestra “Educação ambiental e novas abordagens no processo de ensinoaprendizagem” |Rosa Tracana - ESECD (IPG)
Sessão Assíncrona (2 horas) - horário livre a partir das 20:30
•

2º dia – 01 de outubro (quinta-feira)

Sessão Síncrona (2 horas) – 18:30 – 20:30
18:30 – 19:30 Palestra sobre Biodiversidade e Ecologia de Montanha |Helena Freitas –
Universidade de Coimbra
19:30 – 20:30 Palestra “Geodiversidade e Geoconservação” |Fábio Loureiro (Associação
Geopark Estrela)
Sessão Assíncrona (2 horas) - horário livre a partir das 20:30

Observações:
As sessões síncronas são sessões de presença obrigatória e decorrem no horário estipulado,
com a presença de todos os participantes.
O horário das sessões assíncronas é meramente indicativo, podendo o/a formando/a cumprir
as horas de formação no horário que considerar mais adequado, ficando disponíveis até às
21:00 do dia 02 de setembro de 2020.

Sessões Práticas (4 e 5 de outubro 2020)

•

3º dia - 4 outubro 2020 (domingo)

09:00 – 09:15 Receção dos participantes junto à Câmara Municipal da Guarda.
9:15 - 19:00 | Saída de campo: Património geológico e identidade do Estrela Geopark
|Emanuel de Castro, Hugo Gomes, Fábio Loureiro e Lucas Cezar (Associação Geopark Estrela)
1.
2.
3.
4.

Miradouro do Mocho Real
Museu de Tecelagem dos Meios
Miradouro dos Trinta
Quinta da Taberna

13:30 – 14:00 Almoço volante
5.
6.
7.
8.
9.

Videmonte
Aldeia Histórica de Linhares da Beira
Cabeça do velho
Miradouro do Cabeço de Santo Estevão
Aldeia do Sabugueiro

•

4º dia - 5 outubro 2020 (feriado, segunda-feira)

9:00 - 17:00 | Saída de Campo: Geodiversidade, Biodiversidade e Cultura da Estrela | Emanuel
de Castro, Hugo Gomes, Fábio Loureiro e Lucas Cezar (Associação Geopark Estrela). Convidado:
Alexandre Silva (Centro de Interpretação da Serra da Estrela)
1.
2.
3.
4.

Antiga Fábrica de Águas da Marca Glaciar
Covão da Ametade
Miradouro do Vale Glaciário do Zêzere
Nave de Santo António e Poio do Judeu

12:30 – 13:00 Almoço volante
5. Colunas graníticas do Covão do Boi
6. Percurso Pedestre entre as Colunas graníticas do Covão do Boi e o Cântaro Raso
(Distância: aproximadamente 2 km. Grau de dificuldade: Fácil)
7. Planalto da Torre (Centro de Interpretação da Torre do Estrela Geopark)
8. Lagoa Comprida

Nota: Os participantes serão divididos em 2 grupos, pelo que um dos grupos fará as saídas
de campo com a visita aos geossítios pela ordem atrás mencionada, enquanto que o outro
grupo fará as saídas de campo pela ordem inversa.

