
  

 

 

 

 
A27- “Cartas e Materiais Geológicos” 

 

 

Fundamentação da ação de formação: 

 

Existem dificuldades na utilização, por parte dos docentes, de cartas topográficas e geológicas no 
âmbito da sala de aula, nomeadamente na leitura e interpretação deste tipo de documentos, e na 
construção de perfis topográficos e geológicos. Outra das lacunas detectadas é a dificuldade na 
caracterização e classificação dos diferentes tipos de rochas, em amostra de mão. 

Esta dificuldade estende-se: ao reconhecimento de rochas e estruturas geológicas no terreno; à 
associação entre o objecto cartografado e o objecto real e; à transformação da observação em 
dado cartográfico. 

Pretende-se, nesta acção de formação, colmatar algumas lacunas do conhecimento existentes 
entre os docentes, no que respeita a alguns aspectos da cartografia e petrologia, em geral, e da 
cartografia geológica, em particular.  

 

 

Objetivos da ação de formação: 

 

Pretende-se, com esta acção, contribuir para uma utilização mais frequente e descomplexada de 
documentos cartográficos (plantas, cartas e mapas de diferente índole), bem como de rochas em 
contexto de sala de aula e de campo. 

 

Conteúdos da ação de formação: 

 

1. Cartas topográficas 

1.1 - Análise dos principais elementos de uma carta topográfica (escala, curvas de nível, formas 

do relevo, sistema de coordenadas e declinação magnética)  

1.2 – Orientação de uma carta, conceito de azimute e elaboração de perfis topográficos. 

2. Cartas geológicas 

2.1 – Análise dos principais elementos constituintes de uma carta geológica (legenda litológica e 

estrutural, coluna estratigráfica e corte geológico). 

2.2 – Conceito e cálculo de Atitudes de estruturas geológicas, interpretação de uma carta 

geológica didáctica e execução de perfis geológicos. 

2.3 – Técnicas de aquisição de informação geológica 

3. Caracterização e classificação macroscópica de rochas 

3.1 - Tipologia dos materiais geológicos; Definição de mineral e de rocha. 

3.2 – Caracterização de rochas (ígneas, sedimentares e metamórficas): critérios de classificação 

(texturais, estruturais, composicionais e genéticos). 

4. Levantamentos geológicos de campo 

Secção programática 1 (cartas topográficas): 



  

 

 

 

- A introdução às cartas topográficas será feita a partir da utilização de uma apresentação, com 

recurso a videoprojector, permitindo a interacção entre o formador e formandos.  

- Utilização de cartas topográficas e de exercícios de leitura e interpretação (escalas, azimutes e 

declives).  

- Técnicas de execução de  perfis topográficos. Exercícios de aplicação. 

Secção programática 2 (cartas geológicas): 

- A introdução às cartas geológicas será feita a partir da utilização de mapas geológicos.  

- Interpretação e caracterização de estruturas geológicas (determinação de atitudes, cálculo de 

espessuras, história geológica) com recurso a exercícios de cartas geológicas modelo. 

- Técnicas de execução de  perfis geológicos. Exercícios de aplicação 

- Análise de cartografia geológica de Portugal. 

- Exposição teórica, com recurso à projecção de diapositivos e quadro, para apresentação de 

algumas técnicas de aquisição de informação geológica 

Secção programática 3 (caracterização e classificação macroscópica de rochas). 

- A introdução aos conceitos teóricos da petrologia, envolvidos na identificação e caracterização 

de diferentes tipologias de rochas, utilizando para tal recursos multimédia.  

- Aplicação das técnicas de identificação e classificação de rochas em amostras de mão, com 

execução de relatórios relativos a cada espécime de rocha.  

Nota: Cada exposição teórica será relativa a uma tipologia de rochas, seguida da 

respectiva aplicação de técnicas de identificação e classificação. 

Secção programática 4 (levantamentos geológicos de campo): 
Saída de campo, na fase final da formação (3 horas), na qual realizarão uma carta geológica 

(simplificada). 

 

 

Regime de avaliação dos formandos na ação de formação: 

 

Na avaliação dos formandos utilizar-se-á a avaliação quantitativa, cuja escala compreende o 
intervalo de 1 a 10 valores, a que corresponde uma menção qualitativa e a respectiva creditação, 
de acordo com o novo E.C.D.  

A diferenciação entre os formandos far-se-á através da elaboração de um portfólio digital onde os 
formandos reunirão os trabalhos efectuados. Observar-se-á o rigor e a qualidade gráfica e 
técnica desse mesmos trabalhos.  

Relatório de reflexão crítica dos trabalhos desenvolvidos e sua aplicação prática na sala de aula. 

Do trabalho presencial elaborado na oficina de formação valorizar-se-á o empenhamento e a 
participação dos formandos no processo de formação, tendo em consideração a pertinência, a 
qualidade e o rigor das intervenções, bem como a coerência interna das reflexões desenvolvidas. 

Da ponderação de todos estes factores resultará a avaliação quantitativa dos formandos. 

 

 


