
Serviço Educativo da Mata Nacional do Buçaco 
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- Como se constrói uma educação ambiental sólida e eficiente?  
 
- Quais as melhores metodologias para conseguir transmitir as mensagens corretas?  
 
- O que é um “bom educador ambiental”?  
 
- A quem se destina a educação ambiental?  
 
- Estará ao alcance de todos?  
 
- A educação “ambiental” apenas incide sobre temáticas da ecologia e biodiversidade? 
 

Educação ambiental… Algumas questões. 



Aplicação do método científico. 

- Tal como na educação ambiental, não existe uma “receita simples” para o método 
científico. 
  - Inteligência! 
  - Imaginação! 
  - Criatividade! 
  
 



Aplicação do método científico. 

- Tal como na educação ambiental, não existe uma “receita simples” para o método 
científico. 
  - Inteligência! 
  - Imaginação! 
  - Criatividade! 
 
- Deve no entanto obedecer a alguns pressupostos. 
  - Observações.  
  - Definição do problema. 
  - Formulação da(s) hipótese(s). 
  - Realização de experiências. 
  - Análise dos resultados. 
  - Interpretação de resultados e conclusões. 
 
  (- Pode levar a novos problemas, novas hipóteses…) 



Aplicação do método científico. Porquê? 

- Identificação de problemas concretos. 
 

- Respostas estatisticamente validadas. 
 

- Replicabilidade. 
 
 
 
 
 

- Melhoria dos resultados conseguidos. 
 

- Educação mais eficaz. 
 
 



Investigação e Criação [de um projeto educativo]. 

- Projeto de investigação: 
A Mata Nacional do Buçaco como veículo para a promoção dos valores naturais e da 
cultura científica. 
 
-Projeto de criação: 
Serviço educativo da Mata Nacional do Buçaco. 
 



Mata Nacional do Buçaco. 



Investigação e Criação [de um projeto educativo]. 

Serviço educativo: 
 
- Parceria entre a Fundação Mata do Buçaco e o Departamento de Biologia da 
Universidade de Aveiro. 
- Direcionado para os mais diversos públicos, para que a educação ambiental possa 
chegar a todos! 
- Integrativo, abrangente, intergeracional e replicável. 
- Inclui: 
 - Oficinas para escolas; 
 - Oficinas para grupos e famílias; 
 - Saídas de campo pedagógicas (diurnas e noturnas); 
 - Cursos de formação no âmbito da Biodiversidade; 
 - Diversas atividades lúdico-didáticas. 
 
-Mais do que disponibilizar atividades de recreio ou de enriquecimento curricular:  
 pretendeu-se criar um LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO. 



AVALIAR FACTOR DE RISCO 

Objetivo Dispersão. Ineficácia. 

Disponibilidade de recursos Exequibilidade 

Espaço Adequação à atividade 

Temáticas e valias a explorar "Força pedagógica" 

Público-alvo Adequação à atividade 

Abordagem Credibilidade 

Educador Capacidade pedagógica 

O desafio. 

Toda e qualquer ação deverá ter respostas precisas às perguntas:  
 - Porquê?  
 - Como?  
 - Para quem?  
 - Onde? 



Alguns exemplos. 

Duendes na Mata do Bussaco 
 

Porquê? Sensibilizar para a importância da preservação dos recursos naturais e para a 
corresponsabilização do uso sustentável dos mesmos. Apresentar a perspetiva história 
da Mata do Buçaco. 
 

Como? Conciliando factos reais com aspetos do imaginário infantil, veiculados através 
de personagens com elevado carisma e potencial pedagógico: os duendes. Jogos 
didáticos de exploração de natureza. Livro infantil ilustrado com espaço para a 
imaginação. 
 

Para quem? Escolas. Pré-escolar e 1º ciclo 
 

Onde? Mata Nacional do Buçaco, viveiros, floresta relíquia e via-sacra. 



Alguns exemplos. 
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Alguns exemplos. 

Ação de combate a plantas invasoras no âmbito dos “Duendes na Mata” 



Alguns exemplos. 

A química da floresta 
 
Porquê? Facilitar a compreensão e apreensão de conceitos químicos como estruturas 
moleculares, ligações atómicas, fórmulas e símbolos químicos, etc. Em simultâneo 
fomentar conceitos de cidadania e sustentabilidade. 
 
Como? Através de atividades de ciência divertidas, com explicação dos fenómenos 
químicos envolvidos. Transposição do ‘mundo químico’ para elementos mais tangíveis 
presentes numa tabela periódica de elementos colorida e com carácter pedagógico. 
Construção de ‘moléculas temáticas’ segundo as regras da química, mas com aplicação à 
sustentabilidade e cidadania.  
 
Para quem? Escolas. 3º ciclo e secundário.  
 
Onde? Mata Nacional do Buçaco, sala didática. 



Alguns exemplos. 



Alguns exemplos. 

Workshops/Cursos técnico-científicos 
 

Porquê? Transmissão de conhecimentos técnico-científicos sobre determinado tema, 
por técnicos especializados da área. 
 
Como? Através de apresentações teóricas, teórico-práticas e saídas de campo. 
 
Para quem? Público mais específico da área em questão. 
 
Onde? Mata Nacional do Buçaco, sala didática e campo. 



Alguns exemplos. 

Workshops/Cursos técnico-científicos 
 



Alguns exemplos. 

Oficinas para famílias 
 
Porquê? Educação ambiental para famílias. Generalização de conceitos e práticas 
ambientais a todo o tecido familiar, gerando hábitos conjuntos e compreensão mútua. 
 
Como? Através de atividades acessíveis, compreensíveis a todos os membros da família 
e, acima de tudo, divertidas, demonstrando que a sustentabilidade não tem de ser um 
drama! 
 
Para quem? Famílias. 
 
Onde? Mata Nacional do Buçaco, sala didática e campo, aos domingos. 



Alguns exemplos. 

Oficinas para famílias 



Alguns exemplos. 

O dia dos avós 
 
Porquê? Celebração do Ano Internacional do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade 
InterGeracional com atividades pedagógicas para avós e netos sobre a importância do 
exercício físico em todas as idades. 
 
Como? Através da criação de momentos de partilha de conhecimentos e vivências entre 
gerações, em ambiente descontraído e fora do clássico ambiente de aprendizagem 
formal. 
 
Para quem? Famílias e IPSS: avós e netos. 
 
Onde? Mata Nacional do Buçaco, Portas de Coimbra. 



Alguns exemplos. 

O dia dos avós 



Alguns exemplos. 

A importância de avaliar o trabalho realizado 
 
Porquê? A avaliação do alcance educativo das ações implementadas, assim como da sua 
eficácia, é essencial para que se melhore a oferta, a condições de execução e as 
abordagens. 
 
Como? Através da realização de inquéritos capazes de ‘medir’ a qualidade da 
informação transmitida, a clareza da mesma e o efeito produzido nos educandos, no que 
respeita à assimilação de conhecimentos não só no momento, mas para o futuro. 
Tratamento estatístico dos dados, para avaliar da significância dos resultados obtidos. 
 
Para quem? Todos os participantes em atividades. 
 
Onde? Em casa, para evitar a cópia de conteúdos pelos educandos, quando em conjunto 
e para se obterem inquéritos preenchidos com a verdadeira realidade individual dos 
formandos. 



Alguns exemplos. 

Os duendes. Autor com 5 anos. 



Alguns exemplos. 

Biodiversidade. Autor com 4 anos. 



Alguns exemplos. 

"A natureza é muito bonita! Adorei esta ida ao Buçaco!“ Matilde (8 anos) 



Alguns exemplos. 

"Eu vi muitas coisas, um pássaro, um castanheiro, o lago dos gansos, peixes 
e a Fonte Fria.“ Joana (8 anos) 



Alguns exemplos. 

“O Dia Internacional das Montanhas.“ Pedro (7 anos) 



Alguns exemplos. 

“A visita à Mata é um passeio que qualquer 
pessoa devia fazer.“ Leonardo (10 anos) 

“É importante preservar o ambiente dos 
animais, para eles se sentirem bem.“ José 

Manuel (10 anos) 



Alguns exemplos. 

“Descobri um anfíbio morto mas seco, que quase parecia pedra e assim 
senti-me útil ao ajudar a encontrar coisas que fossem úteis para explicar 

melhor os vestígios..“ Rodrigo  (14 anos) 



Alguns exemplos. 

Alexandre  (14 anos) 



No futuro... 

Precisamos de: 
 

- Maior colaboração dos professores. 
 

- Maior número de escolas a participar. 
 

- Aumentar a sensibilidade para a verdadeira educação ambiental. 
 

  
 



No futuro... 

Precisamos de: 
 

- Maior colaboração dos professores. 
 

- Maior número de escolas a participar. 
 

- Aumentar a sensibilidade para a verdadeira educação ambiental. 
 
 
 

- Transformar a calamidade em oportunidade. E mãos à obra! 
  
 



Após o temporal de 19 de janeiro… 



Após o temporal de 19 de janeiro… 



Após o temporal de 19 de janeiro… 



Após o temporal de 19 de janeiro… 



Após o temporal de 19 de janeiro… 



Obrigada pela atenção!  

Mãos à obra! 
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