ARA APRENDER
COM A TERRA

MEMÓRIAS E NOTÍCIAS
DE GEOCIÊNCIAS
NO ESPAÇO LUSÓFONO

Henriques, M. H., Andrade, A. I.,
Quinta-Ferreira, M., Lopes, F. C.,
Barata, M. T., Pena dos Reis, R.
& Machado, A.
Coordenação

IMPRENSA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
2012

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

11
AS PEDREIRAS COMO RECURSOS EDUCATIVOS
– A PEDREIRA BRITALDOS (PENELA, PORTUGAL)
QUARRIES AS EDUCATIONAL RESOURCES
– THE BRITALTOS QUARRY (PENELA, PORTUGAL)
F. Filipe1 & M. H. Henriques2

Resumo – Neste trabalho apresentam‑se a fundamentação teórica e a metodologia adotada na conceção e planificação de uma intervenção educativa concebida para alunos do
10º ano da disciplina de Biologia e Geologia, do ensino secundário português, centrada
na unidade didática “A Terra, um planeta muito especial”.
Enquadrada numa investigação em educação científica – que pretendeu dar resposta
à seguinte questão: “Como estimular aprendizagens significativas e relevantes acerca de
exploração sustentável de recursos geológicos, nomeadamente de calcário?” –, a intervenção
foi implementada no ano letivo de 2010/2011, com alunos da turma A do 10º ano da
Escola Secundária de Figueiró dos Vinhos, e envolveu trabalho prático de campo, em
pequenos grupos, no âmbito de uma visita de estudo a uma pedreira de calcário desativada,
localizada no concelho de Penela (Portugal central) – a Pedreira Britaldos.
Os resultados da investigação enquadradora desta intervenção permitem reforçar a
ideia de que as pedreiras desativadas podem constituir recursos educativos de grande
valor na promoção de educação para desenvolvimento sustentável, mobilizando conhecimentos inerentes às geociências. Assim, as estratégias seguidas e os recursos construídos
para a intervenção realizada poderão inspirar outras intervenções noutras turmas e
escolas, situadas nas proximidades de pedreiras, realidade cada vez mais presente no
quotidiano dos alunos, e relativamente à qual se considera necessária a adoção de atitudes
e comportamentos individuais e coletivos consentâneos com uma gestão sustentável dos
recursos geológicos.
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Escola Secundária de Figueiró dos Vinhos, Rua Madre de Deus, 3260‑426 Figueiró dos Vinhos e Centro
de Geociências da Universidade de Coimbra, 3000‑272 Coimbra, Portugal; 319fernandafilipe@aefv.edu.pt
2
Dep. Ciências da Terra e Centro de Geociências, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra, 3000‑272 Coimbra, Portugal; hhenriq@dct.uc.pt
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