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Trabalho de Campo !
Ao longo dos anos em que vamos desenvolvendo as nossas actividades, temos vindo a
verificar a existência de alguma falta de experiência de campo, por parte dos licenciados
nas áreas das Ciências da Terra e da Vida: Biologia, Geologia, Engenharia do Ambiente,
Geografia, etc…
A experiência de campo pode adquirir-se após o período académico e poderá ser melhor
adaptada às necessidades profissionais da área vocacional concreta.
Contudo, as saídas de campo, visitas de estudo, trabalhos de campo, tal como a Educação
Ambiental, mas adaptadas já a um conhecimento mais rigoroso, podem conduzir a um
melhor entendimento dos conhecimentos teóricos, e inclusive complementar em termos
motivacionais, processos educativos eventualmente mais teóricos.
Também para os já licenciados, e direccionados para o Ensino, o reavivar do contacto com
a realidade dos ecossistemas vivos e das paisagens permite relembrar conceitos,
aprofundá-los e, quem sabe, até aprender novas técnicas que (adaptadas) podem ser
aplicadas aos diversos níveis de ensino.

Para tal, a SETA, através do seu programa de Formação, propõe-se:
1. Realizar actividades de campo com um número reduzido de participantes em
formação;
2. Disponibilizar os materiais necessários ao desenvolvimento das diferentes
actividades;
3. Disponibilizar transporte necessário à realização das actividades (a partir de
Lisboa)
4. Organizar logísticamente as saídas de campo, inclusive no que respeita a
alojamentos se e quando necessário.
5. Capacitar os participantes para desenvolverem autonomamente as actividades
testadas, no âmbito das suas actividades académicas, profissionais ou lectivas.

Para se participar basta realizar uma pré-inscrição por cada uma das actividades, no
valor de 10 € com uma antecedência de 15 dias. (Dez €uros) (Este valor não será
devolvido em caso de desistência, mas será se a visita for cancelada, qualquer que seja a
causa para tal.)
A pré-inscrição em todas as visitas garante um desconto de 20 % quer no seu valor quer no
da inscrição definitiva.
Com 15 dias de antecedência a SETA confirmará que a Visita se realiza.
A partir daí e até 8 dias antes da realização da Visita, será paga a parte restante.
Os custos das visitas não incluirão nunca as refeições nem as deslocações para o local de
actividade (nas primeiras 5). Aconselha-se o recurso a pic-nic para todos os almoços.

30 de Abril de 2011

7 de Maio de 2011

28 de Maio de 2011

18 de Junho de 2011

5

6

7

10:00 – 18:00 horas

26 de Março de 2011

10:00 – 18:00 horas

12 de Março de 2011

4

3

2

19 de Fevereiro de 2011

1

10:00 – 13:00 horas

Data

Nº

Observar aves de rapina – introdução à problemática ecológica
dos predadores de topo nas cadeias alimentares

Observar Macromamíferos – Introdução à dinâmica das
populações cinegéticas

Estudar o Ambiente Urbano – Serviços prestados pelo
ambiente

Levantamentos do que nos rodeia: Fauna, Flora, Património
construído: conceitos de Território e de âmbito Doméstico –
Técnicas de levantamento por linhas transepto

Observar as aves limícolas – Habitats e Nichos ecológicos

Estudar a Diversidade Botânica – Técnicas de levantamento de
amostragem casuística

Descobrir o ambiente natural – Introdução à Biodiversidade

Tema e técnica a explorar

ACTIVIDADES A REALIZAR

de

Alentejo

Tapada de Mafra

Vila de Sintra e Cidade de
Lisboa

Parque
Florestal
Monsanto - Lisboa

Reserva Natural do Estuário
do Tejo – concelhos de
Montijo e Alcochete

Litoral da Costa da Caparica

Parque Florestal de
Monsanto - Lisboa

Local de realização

25 €

25 €

25 €

25 €

Grátis

Preço
aprox

