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Resumo 

A presente investigação tem como objetivo principal abordar a perceção das dinâmicas 

urbanas por um grupo de estudantes do ensino secundário. A metodologia aplicada 

consistiu, numa primeira fase, na elaboração de um guião da atividade a desenvolver, 

com elementos cartográficos, indicadores morfológicos e funcionais, a explorar numa 

saída de campo. Este documento, com diferentes áreas urbanas identificadas e 

devidamente assinaladas, foi distribuído pelos alunos dos grupos de trabalho das duas 

turmas.  

Os objetivos incidiram sobretudo na identificação das áreas de estudo pelos alunos, em 

caracterizar, contextualizar e perspetivar os aspetos, processos e dinâmicas locais, 

tendo em conta os últimos dez anos, a atualidade e sugestões futuras. Pretendeu-se 

igualmente perceber qual a perspetiva dos alunos, perante as realidades locais, 

baseando-se numa abordagem sobre o terreno.  

A segunda fase recai na elaboração de um trabalho, com todas as informações 

recolhidas na pesquisa de informação e na saída de campo. Esta, deve seguir uma 

cronologia informativa, com os dados recolhidos e os juízos dos alunos sobre as áreas 

atribuídas.  

Os principais resultados obtidos através das metodologias previamente definidas, 

demonstraram que as saídas de campo são essenciais ao desenvolvimento, análise, 

aplicação de saberes teóricos, perceção de capacidades dos alunos, identificação de 

problemas urbanos, óticas individuais e de grupo. Foram vastas as capturas 

fotográficasdos diferentes locais e dos períodos temporais. De igual modo, foi traçada a 

informação relativa aos conteúdos evolutivos da geografia urbana de Matosinhos. Foi 

de facto uma boa estratégia para colocar em prática e clarificar os conhecimentos 

adquiridos, em sala de aula. 

Esta investigação evidencia a perceção das dinâmicas urbanas, através da utilização de 

diferentes recursos informativos, pesquisas online, meios culturais e uma recolha 

presencial por parte dos estudantes na realização de uma saída de campo. Visa, 
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igualmente, contribuir para o enriquecimento curricular, pedagógico e geográfico dos 

alunos. 

Palavras-chave: Ensino em Geografia, Geografia Urbana, Saídas de campo. 

 

Abstract 

 

The main objective of this research is to address the perception of urban dynamics by a 

group of secondary school students. The methodology applied consisted, in a first phase, 

in the elaboration of a script of the activity to be developed, with cartographic elements, 

morphological and functional indicators to be explored in a field trip. This document, 

with different urban areas identified and duly marked, was distributed by the students 

of the working groups of the two classes. 

The objectives focused mainly on the identification of the areas of study by the students, 

in characterise, contextualise and look at local aspects, processes and dynamics, 

considering the last ten years, current and future suggestions. It was also intended to 

understand the perspective of the students, in the face of local realities, based on an 

approach on the ground. 

The second phase is the preparation of a work, with all the information collected in the 

information research and field output. This phase should follow an informative 

chronology, with the data collected and the students' judgments on the assigned areas. 

The main results obtained through the previously defined methodologies, 

demonstrated that field trips are essential to the development, analysis, application of 

theoretical knowledge, perception of students' abilities, identification of urban 

problems, individual and group optics. Photographic captures of different locations and 

time periods were vast. Similarly, the written information related to the evolutionary 

contents of the urban geography of Matosinhos was outlined. It was indeed a good 

strategy to put into practice and clarify the knowledge acquired in the classroom. 
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This research evidences the perception of urban dynamics, through the use of different 

information resources, online research, cultural media and a face-to-face collection by 

the students in the making of a field trip. It also aims to contribute to the curricular, 

pedagogical and geographical enrichment of the students. 

 

Key-words: geography teaching; urban geography; field trips. 
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1.Introdução 

1.1 Apresentação 

O tema deste relatório de estágio, realizado em duas turmas de décimo primeiro ano, 

visou compreender a perceção das dinâmicas urbanas por um grupo de estudantes do 

ensino secundário, que desenvolveram trabalhos em tempo letivo e não letivo sobre a 

área urbana de Matosinhos, onde está inserida a escola em que estudam, explorando 

as relações que vão sendo estabelecidas entre os jovens e a cidade que habitam.  

A escolha do tema, não só se prende à localização da escola, no município, mas também 

à lecionação de conteúdos sobre o sistema urbano enquanto “aprendizagem essencial” 

deste nível de ensino. O trabalho e a análise de uma porção de cidade concreta, onde 

parte dos alunos vivem e passam a maior parte do tempo, torna o estudo mais 

interessante e motivador, sendo benéfico para todos. Numa visão mais concisa, os 

estudantes participam de forma ativa na exposição de observações, como também, em 

projetos, de alternativas e mudanças que consideram vantajosas para a promoção da 

cidade atual e do conhecimento geográfico. 

Esta dinâmica utilizada propõe aos alunos um trabalho de observação e recolha de 

informação, de vários aspetos da geografia urbana, tendo como caso de estudo 

Matosinhos. É facultada informação de localização, caracterização do espaço e material 

cartográfico, em parte fornecido pela Câmara Municipal de Matosinhos (anexos 83 a 

89). Os documentos não só se circunscreveram aos mapas da cidade, como incluíram 

também o Plano Diretor Municipal, Plano Nacional de Políticas de Ordenamento do 

Território, Plano Regional, Plano de Pormenor, Planos de Urbanização, Planos de 

Requalificação e Intervenção, bem como, apoio e orientação por parte dos docentes ao 

longo do tempo, para a facilitação de todo o processo. 
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1.1.2 Descrição do contexto da prática pedagógica  

1.1.3  Localização, caracterização e contextualização da 

instituição escolar  

A Escola Secundária João Gonçalves Zarco (ESJGZ) é uma escola do ensino básico e 

secundário, (anexo 82) que se encontra numa área de centro do concelho de 

Matosinhos, situada na  Avenida Villagarcia d`Arosa, na parte mais a sul da cidade de 

Matosinhos. Pertence à União de Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira e reúne, 

sobre si, uma vasta rede de transportes públicos e vias de fácil acesso, o que facilita a 

mobilidade dos  estudantes e restantes membros ativos da comunidade escolar. 

A freguesia de Matosinhos e Leça da Palmeira compreende uma extensão de cinco 

quilómetros e trinta e um metros quadrados, tendo como freguesias de limite 

administrativo a norte  Perafita e Lavra e Santa Cruz do Bispo, a nordeste Custóias, Leça 

do Balio e Guifões e por fim a sudeste por São Mamede de Infesta e Senhora da Hora. 

Para esta escola vêm alunos oriundos de diferentes pontos da cidade, quer das áreas 

mais próximas, quer de localidades vizinhas. Esta afluência, deve-se à já referida boa 

localização e à facilidade de transportes, o que promove uma diversidade do local de 

origem dos alunos. 

A Escola Secundária João Gonçalves Zarco (ESJGZ), em Matosinhos, faz parte de um 

conjunto de escolas destinadas ao ensino liceal e/ou técnico, edificadas entre os anos 

de 1936 e 1968. Estas obras foram da responsabilidade do Ministério das Obras Públicas, 

através da Junta das Construções para o Ensino Técnico e Secundário (JCETS-MOP).  

O edifício da escola sofreu alterações recentemente, através de obras para uma 

melhoria das condições para a prática educativa. Contém um auditório, um espaço 

museológico, um pavilhão desportivo, vários átrios em redor da escola, um campo, 

várias salas de diversas funcionalidades, de estudo, de lazer, de convívio, de aulas 

práticas e teóricas, laboratórios, uma cantina e um bar.  
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A escola tem proporcionado um leque avultado de opções escolares aos alunos de 

diversas tipologias como: os Cursos Científico-Humanísticos, os Cursos Profissionais, os 

Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) e ainda o Ensino Recorrente. Para além 

destes cursos, integra também projetos educativos em Estabelecimentos Prisionais. 

Atualmente tem realizado um esforço contínuo para o melhoramento das instalações, 

de modo a que seja refletido no sucesso dos alunos. Como é sabido, este constante 

trabalho reflete-se num âmbito físico, mas também no contexto da aprendizagem, no 

meio classificativo e criativo, sendo assim a primeira escola 5G do país, proporcionando 

mais valias aos estudantes. 

 

1.1.4  Caracterização das Turmas de Estágio 

A turma do décimo primeiro A é constituída por 25 alunos e pertencem ao curso de 

Línguas e Humanidades, tendo a disciplina de Geografia como obrigatória, sendo 

fundamental para a sua formação curricular. A disciplina de Geografia neste curso é 

importante, pois a sua interdisciplinaridade com as restantes disciplinas, em particular 

com a História, complementa a formação de cada estudante. Nesta turma, 10 alunos 

são do sexo masculino e 15 do sexo feminino. A maioria é de nacionalidade Portuguesa, 

sendo que existe um aluno natural do Brasil. Nesta turma, a maioria dispõe de 

computador, com exceção de oito alunos.  

No que diz respeito à Ação Social Educativa, existem quatro beneficiários e 21 não 

beneficiários. Dos 4,  dois enquadram-se no escalão A, um no escalão B e um no escalão 

C.  

É ainda importante referir que o 11º A, tem como Diretora de turma a orientadora, 

sendo para os Estagiários uma mais valia o acompanhamento desta tarefa nas suas mais 

variadas vertentes. 
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A turma do décimo primeiro B é constituída por 24 alunos, pertencentes ao curso de 

ciências socioeconómicas, dos quais 23 optaram pela disciplina de Geografia como 

opção de ensino secundário, manifestando a importância desta na sua formação.  

A Geografia proporciona experiências e saberes de aprendizagem, desenvolvendo 

competências transversais ao longo do seu currículo.  

A turma estava constituída por 8 elementos do sexo masculino e 15 do sexo feminino. 

São todos de nacionalidade Portuguesa, estudando em tempo integral. No que se refere 

às ferramentas tecnológicas, é de ressalvar que apenas uma parte da turma possui 

computador, sendo que dos 24 alunos há 10 que não têm computador pessoal. 

Complementarmente, é importante referir que no universo da turma, há ainda 8 alunos 

que não têm acesso à internet na sua residência, podendo, no nosso entender, ser um 

fator de desigualdade que se poderá refletir no aproveitamento escolar.  

Relativamente à Ação Social Escolar (ASE), apenas cinco alunos são beneficiados por 

estes apoios.  

De forma geral, é uma turma com uma boa dinâmica, de alunos assíduos, atentos e 

interessados, o  que resulta numa participação ativa e empenhada. 

 

1.2 Objetivos 

Constituíram objetivos essenciais deste relatório os seguintes: 

Perceber as dinâmicas urbanas, na visão dos alunos destas duas turmas, será essencial 

para a construção e ampliação do conhecimento individual, mas também, para a 

reflexão das metodologias e formas de ensino, do presente e para o futuro.  

Saber analisar uma área, na qual, os alunos devem dedicar a sua atenção na 

compreensão do território, do urbanismo e da área geográfica estudada, referindo os 

seus saberes, é substancialmente importante para o desenvolvimento individual e 

curricular.  
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Ter por base, um conjunto documental, com informação relativa ao espaço urbano de 

Matosinhos, com áreas de referência devidamente assinaladas, onde os alunos devem 

realizar um levantamento morfológico e funcional evolutivo dos respetivos locais.  

Incluir pelo levantamento morfológico, fatores a ter em conta como, a ocupação ou não 

ocupação do edificado, o número de pisos, a idade do prédio, a abrangência espacial, o 

estado de conservação, os acessos, as ruas, se contém passeios, a iluminação, as 

ciclovias, os meios de transporte públicos, as paragens e se a rua é arborizada.  

Identificar as funções presentes, se é residencial, industrial ou comercial e que espaços 

estão conferidos a cada uma delas. 

Visitar e descrever os espaços, bem como localizar e identificar de forma documental, o 

edificado que se encontra em mau estado de conservação ou que aparente estar, 

(degradado, abandonado, desabitado ou sem função). 

Considerar aspetos como, o edificado e a sua evolução histórica, as mudanças estéticas 

e funcionais, as transformações (ampliação de espaços ou redução), a localização, as 

vias de acesso e os transportes públicos presentes atualmente. 

Análisar, refletir e caracterizar a morfologia urbana de Matosinhos, como também o 

ambiente urbano. 

Colocar em prática o conhecimento teórico aprendido ao longo das aulas de Geografia, 

assim como promover um aumento de capacidades cognitivas e percetíveis. 

Abordar nas aulas de Geografia a cidade onde se insere o meio escolar, que tem como 

objetivo perceber a importância e vantagem que pode constituir para os alunos, mas 

não só, é igualmente uma possibilidade de alteração da noção dos espaços do concelho, 

para uma visão mais prática e realista.  

Construir um novo futuro para a cidade, tendo como propostas as sugestões dos alunos, 

quer para empreendimentos, localização de funções, necessidades das áreas, 

requalificação, reabilitação ou reconstrução. 

Propor ideias, que visam no futuro novas dinâmicas urbanas, quer na criação de 

empresas e projetos, que necessitem de um espaço urbano para o exercício das suas 
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funções, comerciais ou gestoras. Podem ser, de outra forma, agentes de inovação na 

apresentação de propostas às entidades públicas no desenvolvimento de diversas 

modificações, que beneficiem os residentes e visitantes destas localidades.  

Identificar problemas atuais ou futuros destas áreas territoriais.  

Possibilitar aos alunos a visualização de projetos de requalificação, estruturação e 

alteração de funções; estes, podem realizar recomendações face ao conhecimento e 

experiência de utilização das áreas. 

Comprovar a localização das áreas com edificado reabilitado. 

 

1.3 Metodologia  

Inicialmente, foram identificados alguns temas que obrigatoriamente deveriam integrar 

o relatório de estágio como: os relatórios das adoções dos manuais - preocupações dos 

professores; as atividades planeadas - reação dos alunos perante as saídas de estudo; 

as visitas de estudo e os benefícios na aprendizagem. Estes temas constituíam 

possibilidades a explorar ainda que, com o passar do tempo e à medida que interagia 

com os orientadores, quer da faculdade quer da escola, levaram a relações do 

conhecimento das matérias a lecionar e a área em questão, dando origem a um tema 

inicial, que foi a pouco e pouco sofrendo alterações. Ainda na escolha do tema, segundo 

a orientadora da escola, deveria estar relacionado com as matérias a lecionar neste ano 

letivo, assim, favorecendo e concedendo aos estudantes novas experiências e 

aprendizagens, sobre as mesmas em tempo letivo.  

Sendo o espaço urbano um dos conteúdos a abordar em Geografia, no décimo primeiro 

ano, fui considerando o urbanismo de Matosinhos, a localização da escola, a 

requalificação urbana, a proximidade da residência dos alunos à escola, os espaços 

fabris, os transportes e as transformações territoriais. Todos eles ligados ao urbanismo, 

levaram à criação de uma compilação de planos, sobre o sistema urbano de Matosinhos 

e como envolver os alunos numa atividade. Nestes planos, os alunos têm um papel 

primordial na execução e realização das tarefas e atividades, visando a conquista de 
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maiores aprendizagens e a participação ativa na obtenção dos propósitos dados. Estes 

objetivos, não são mais do que, uma constatação da realidade urbana deste concelho, 

que abarca um conjunto de indicadores e fatores da sociedade e do espaço.  

Surgiram várias dificuldades iniciais, na realização da tarefa para os alunos, no 

planeamento e teorização, visto que a atividade não poderia ser demasiado extensa, 

porque a disciplina não dispõe de muito tempo letivo. Também não deveria ser 

excessivamente complexa, porque estão em ano de Exame Nacional e necessitam de 

algum tempo para dedicarem ao estudo. Por conseguinte, à saída dizem respeito 

pareceres e autorizações por parte da instituição escolar, bem como, dos encarregados 

de educação e autoridades escolares. Para mais, existe regulamentação e 

procedimentos próprios, para a saída da escola com os alunos, em período letivo, o que 

envolve um investimento de tempo para o avanço do programa. 

Tendo por base expêriencias anteriores (Costa, 2015, p. 18), muitas das complexidades 

no ensino se repetem,”no âmbito da experiência de ensino-aprendizagem, salientam-se 

alguns pontos como dificuldades à sua concretização, a localização espaço e tempo ao 

nível da interpretação/compreensão e expressão escrita, a planificação da aula, 

conteúdos e dinâmicas a desenvolver, a importância pessoal para o desenvolvimento da 

prática pedagógica, balanço final/reflexão e evidenciar questões que surjam no 

processo”.  

Face às dificuldades, os orientadores expuseram algumas recomendações, de modo a 

simplificar e fazer avançar a concretização do processo.  

Elaborei vários documentos-exemplo, para que fosse possível eleger as opções mais 

aplicáveis às duas turmas, de décimo primeiro ano. Os professores, transmitiram 

algumas sugestões, para melhorar o trabalho realizado e o tornar mais acessível aos 

alunos.  

Estes documentos guião, são construídos em suporte digital, que servem de orientação 

de trabalho para os discentes, engloba os gupos de trabalho, a atividade, objetivos, 

imagens, localização, mapas, plantas e iconografia. 
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As turmas presentes neste estudo, pertencem a agrupamentos distintos, a 11ºA a 

Linguas e Humanidades e a 11ºB a Ciências Socio-económicas, o que seria interessante 

abordar objetivamente o que os alunos prececionam, evidenciando as competências 

ligadas às áreas de estudo. Cada uma das turmas, desenvolve a mesma tarefa, 

analisando os mesmos locais, mas com uma contextualização diferente, uma vez que a 

pesquisa é feita individualmente e em grupos de trabalho. Existem vários grupos em 

cada classe, com quatro ou cinco elementos, conforme o número total de alunos.  

No que diz respeito ao trabalho no campo, os discentes, devem fazer a visita em grupo, 

acompanhados do guião em formato papel, num percurso pedestre, pelos vários locais 

de Matosinhos. Percorrer a área de estudo que lhes foi atribuida, analisar os espaços e 

as caracteristicas arquitetónicas, paisagísticas, urbanas, ambientais, sociais e 

económicas. Este contacto in loco é essencial para a análise e compreensão dos espaços 

geográficos e da sua evovolução história.  

A pesquisa é realizada por vários meios e formatos (digitais e analógicos), um deles é de 

investigação online ou recolha de informação em fotos antigas e representações, que 

possam ter relevância para o projeto. Os espaços de cultura, as bibliotecas, museus, 

arquivos, a Câmara Municipal, são outras bases, para a obtenção de informação de 

Matosinhos. Todo o material recolhido é fulcral para o estudo do urbanismo e 

desenvolvimento dos conteúdos no decorrer das aulas e em campo. 

Utilizarão uma compilação organizada de vários exemplares, de conteúdo cartográfico, 

referente à área Matosinhos. Será fornecido nos formatos papel e digital, com várias 

áreas urbanas assinaladas. Tendo por base esta documentação, os alunos conseguem 

realizar os devidos levantamentos urbanos. 

No decorrer das aulas, o professor estará disponível para desenvolver um trabalho de 

acompanhamento dos grupos em sala de aula, de modo a esclarecer as dúvidas, 

questões e manter o ritmo do exercício. Para mais, terão tempo de aula disponível para 

pesquisa e consulta online. 

Estes projetos, exigem aos alunos um trabalho de recolha de conhecimento de 

referência da área urbana em estudo, tendo sempre em consideração aspetos diversos 
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como a evolução do território, as transformações ligadas aos transportes, a 

requalificação urbana, as áreas residênciais, comerciais e industriais, que devem 

regularmente identificar, localizar, descrever e caracterizar de forma evolutiva, tendo 

como escala temporal um período de (10) dez anos.  

Posteriormente, para orientar os alunos de maneira que possam ser mais objetivos e 

rápidos na realização da tarefa, ser-lhes-á facultado um guião orientador de 

levantamento funcional e morfológico, que engloba diversas particularidades, desde o 

quarteirão, à requalificação, as estruturas existentes, os edifícios, a sua função, quando 

e como se originou, as transformações, o acesso a transportes, as ruas, qual a 

importância do edificado para os alunos, a identificação de áreas (comerciais, industriais 

e residenciais), a ocupação dos espaços, a localização de áreas com edifícios degradados, 

abandonados, sem função, desabitados e reconhecimento e descrição do urbanismo 

presente. 

Os alunos fazem uma saída de campo, acompanhada dos docentes de Geografia, pelo 

espaço envolvente à escola, de modo a que possam proceder à recolha de informação. 

Utilizaremos tabelas que facilitem a caracterização e perceção da dinâmica dos espaços 

atribuidos a cada grupo. É durante este percurso pedestre por Matosinhos que os alunos 

irão efetuar uma parte da atividade, a observação, elaboração de questões, confirmação 

do estudo que foram desenvolvento ao longo do tempo de aulas e recolha informações 

adicionais.  

A restante, é realizada numa antefase, como pesquisa e contextualização, mediante os 

Planos Diretor Municipal, o Google maps, o Google earth, a ARU, a Planta Geral do 

Património, a Planta de Equipamentos da ARU, a Planta de Ocupação da ARU, a Planta 

do Estado Geral da ARU, a cartografia disponível no site da Câmara Municipal de 

Matosinhos e as restantes fontes de referência. 

Serão utilizados vários materiais fornecidos pela Câmara Municipal de Matosinhos, 

desde mapas temáticos, o PDM, planos de pormenor, planos de requalificação e 

transformação. 
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Como fase de término e conclusão, são realizadas as entregas e apresentações dos 

vários grupos. Nestas sessões, serão expostos os comentários, explicações das formas 

de trabalho, e opções que tomaram ao longo do percurso, bem como sugestões às 

componentes das áreas urbanas.  

 

1.4 Pergunta de partida 

1.4.1 Qual a perceção das dinâmicas urbanas pelos estudantes? 

No quadro subdisciplinar da Geografia Urbana, os alunos devem conhecer estas áreas 

da cidade, identificar as suas características, perceber as suas dinâmicas, para que 

possam trabalhá-las da melhor forma possível. Assim, o trabalho que é proposto, é uma 

inventariação e perceção do espaço, onde constatem os diversos processos de evolução 

territorial, identificá-los, localizá-los, explicar estes processos e mostrar problemas, 

soluções destes e para os edifícios e locais.  

Como resultados esperados, a identificação de edifícios que tenham alterado a sua 

função, a reorganização do espaço de Matosinhos e as alterações urbanísticas, as 

antigas indústrias conserveiras que dão lugar a edifícios residenciais ou comerciais, o 

mesmo pode acontecer inversamente. Caracterizar e identificar mudanças nos 

diferentes espaços, públicos, privados, implicâncias do passado e da atualidade.  

Identificar o abandono e degradação de muitos edifícios, a grande requalificação e 

renovação, a substituição de funções e a reoganização espacial. Os transportes, em que 

espaços estão presentes, a sua predominância e densidade da rede em Matosinhos, o 

acesso ao metro e autocarro, que tipologias e intermodalidades. No caso das 

mercadorias, a intermodalidade também pode ser referida, quando são transportadas 

por camiões e posteriormente por barcos.  

As mudanças adjacentes à instalação do metro e outros fatores promotores de uma 

modificação do sistema urbano também é algo a considerar.  
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Será que as saídas de campo no âmbito do ensino da Geografia, facilitam o processo de 

ensino aprendizagem? 

Esta questão surge, como motivo de preocupação, no que concerne à aprendizagem dos 

alunos, perante estas saídas de estudo e o trabalho que nelas é desenvolvido.  

 

2. Enquadramento Conceptual 

2.1 Caracterização 

 

O enquadramento conceptual arrancou com uma revisão da bibliografia, assentando na 

identificação de vários conceitos-chave para a caracterização, o desenvolvimento e 

construção de pensamentos e teorias sobre a Geografia Urbana, que permitem o 

aprofundamento e discussão dos objetivos gerais do relatório. É também uma forma de 

resposta, a questões que têm que ver com a evolução urbana e os processos associados.  

 

A prática do ensino da Geografia depara-se com vários aspetos fundamentais que 

colocam em causa os processos de aprendizagem, devendo sempre que possível, serem 

utilizados meios e recursos variados, de forma a motivar e cativar a atenção dos alunos.  

O sistema urbano, é um tema presente nos programas de secundário, da disciplina 

bienal com exame nacional final. As escolas, adotam habitualmente o manual escolar 

como ferramenta principal de trabalho, sendo muitas vezes elementar para a 

aprendizagem dos conceitos e das matérias.  De facto, é um instrumento que auxilia a 

prática da lecionação, no entanto, existem muitas outras que propiciam maiores 

aprendizagens e o desenvolvimento de capacidades individuais.  

Segundo vários inquéritos a professores estagiários de Geografia, sobre uma reflexão 

metodológica e uma oportunidade de reflexão e de desenvolvimento de práticas de 

ensino em Didática das Ciências Sociais, existe um grande apego a este instrumento de 

trabalho.  
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Nestes inquéritos, o manual escolar foi eleito como tema de análise, não só pelo caráter 

primordial que adquiriu, inclusive pelas suas características estruturais, conteúdos 

científicos, balizando a iniciativa e o esforço dos professores e dos alunos, como bússola 

orientadora, na forma de abordar os conteúdos essenciais, para um progressivo 

“desenvolvimento de capacidades e de competências” (Martinha, 2010, p.93). 

No ensino da Geografia, para que os alunos ganhem novas competências, há a 

necessidade de recorrer a um processo gradual de recursos, (conhecimentos, 

capacidades, estratégias), que são trabalhados em distintos tipos de situações, 

particularmente em momentos de participação ativa.  

O desenvolvimento de competências, concerne ao grau de autonomia na aplicação e 

uso do saber.  

No âmbito da noção de dinâmica urbana, em que é proposto aos alunos um vasto 

trabalho de campo e de observação de múltiplos instrumentos, estes, estão em 

constante aprendizagem, reflexão e discussão acerca do espaço em estudo. Colocam em 

prática vários saberes, que foram anteriormente lecionados em sala de aula.  

Além de facultar uma nova forma de trabalho das matérias tratadas, o debate sobre 

estes saberes permitiu colocar em causa o espírito crítico e o empenho dos estudantes 

nas tarefas a efetuar. (Oliveira, 2013). 

Este recurso didático, juntamente com outros materiais de trabalho, permitem uma 

exposição dos conceitos e definições dos sistemas e dinâmicas urbanas de referência, 

para um maior conhecimento dos alunos. Esta compreensão das áreas urbanas, é 

fundamental para o decorrer e o progresso do trabalho. É a partir desta base científica, 

que lhes é transmitida em tempo de aula, que os alunos partem para o trabalho de 

campo e as reflexões de grupo. Deste modo, a atividade contribui de diversas maneiras 

para o ensino-aprendizagem dos estudantes, destas duas turmas do ensino secundário.  

Através da ideia sublinhada no estudo de Fontinha (2017), as Saídas de Campo no Ensino 

da Geografia, são uma metodologia ativa, essencial no contexto educativo. Não 

obstante, ter sido colocada de parte em períodos letivos, por instituições escolares ou 

paradigmas vigentes.  
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É, por estas formas de instrução geográfica, que os estudantes ganham competências e 

saberes, derivados de trabalhos individuais de observação e constatação de imagens, 

paisagens, vídeos, conceitos e significados, que constroem mais e melhor, o seu saber 

geográfico.  

No historial da Geografia, muitos foram os impulsionadores das saídas de campo, no 

ensino básico, secundário e superior. Pela segunda metade do século XIX, Alexander von 

Humbolt, manifesta o seu interesse no trabalho de campo de caráter naturalista, em 

que estabelecia relações que formavam um conjunto, de forma a chegar a explicações 

que envolviam vários saberes, de diversas ciências (naturais). Mais tarde, outros 

geógrafos como Vidal de La Blache, entenderam que a região seria pertinente como 

objeto estudo da Geografia, bem como a vertente natural (física) e humana. Albert 

Demangeon, também contribuiu para que esta metodologia avançasse na 

sistematização coletiva das práticas de terreno, no ensino superior, através das 

Excursões Interuniversitárias.  

No caso português, os nomes de relevância neste âmbito eram Silva Telles, Amorim 

Girão e Orlando Ribeiro. Autor e incentivador à observação dos fenómenos geográficos, 

Orlando Ribeiro valorizava as saídas de campo, como algo importante e de caráter 

educativo.  

Tendo em conta as mudanças territoriais, que se faziam com o passar dos anos, 

passaram a surgir novas e interessantes preocupações no espaço temporal da década 

de setenta, com diversos movimentos populacionais, o êxodo rural, a emigração, a 

descolonização, a litoralização, o surto industrial e a grande urbanização, levaram a que 

os dois grandes centros urbanos de Portugal, Lisboa e Porto sofressem transformações 

no território.  

Após o vinte e cinco de abril, no Curso Geral Unificado e do Curso Complementar do 

Ensino Secundário, eram adotadas, a partir do oitavo ano, formas e técnicas de 

investigação na Geografia. Serviam para evidenciar o conhecimento anterior, mas 

fulcralmente para possibilitar ao aluno o assumir de uma postura crítica, a indicar 

soluções de forma a resolver problemas espaciais.  
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Posteriormente à década de setenta, os programas intitulavam-se “Adquirir métodos e 

técnicas de investigação geográfica através da localização, observação, análise e síntese 

dos elementos geográficos” (Fontinha, 2017, p.83), refletindo a incidência, 

nomeadamente na observação de locais e na relação entre os aspetos naturais e 

humanos.  

Diversos anos de escolaridade, novos programas e disciplinas, fizeram avançar a 

interdisciplinaridade num contexto de saídas escolares. Promovida pela didática da 

Geografia, a interdisciplinaridade é elementar na construção de competências 

individuais e na relação de múltiplos conteúdos instrutivos.  

A partilha e valorização de conhecimentos de diversas disciplinas no ensino incorporam 

a interdisciplinaridade, pela forma de metodologias ativas que recorrem à avaliação 

individual nas componentes da autonomia, responsabilidade e conhecimento 

(aprendizagem).  

Quando pensamos a elaboração da atividade e na introdução da componente prática, 

são-nos feitas algumas sugestões como professores, no planeamento das saídas, como 

defende no seu estudo (Rodrigues e Otaviano, 2001) pela preparação, realização e que 

resultados são esperados. Cabe ao docente decidir quais as metodologias mais 

apropriadas às atividades, dentro ou fora da sala de aula. 

Ter em conta e valorizar o meio envolvente à escola, é uma forma de aquisição de 

informação e objeto de estudo. Trabalhar com os alunos sobre áreas relativamente 

próximas ao meio escolar, como é o caso de Matosinhos, pela escola João Gonçalves 

Zarco, no campo de ação da Geografia é pertinente e criativo, na pedagogia da disciplina. 

O espaço letivo, está situado na mesma cidade, onde os alunos vão concretizar saídas 

de campo, com tarefas a desempenhar ao longo de todo o percurso.  

No âmbito do trabalho de campo, os estudantes efetuam tarefas como a análise, 

observação e recolha de dados. Posteriormente, em sala de aula e como trabalho de 

grupo, é proferido o tratamento, a reflexão, a apresentação e discussão dos resultados 

da análise prévia.   
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Nesta iniciativa de trabalho proposta, os estudantes têm em consideração a realidade 

local e regional, a comunidade e a interação da escola e do meio, como está no programa 

escolar.  

Esta experiência, in loco, alberga inúmeras vantagens para a educação e formação. A 

visão dos espaços e do que os compreende, é per si, uma imagem, paisagem, da área 

escolar, juntamente com o ambiente que coabita, que os leva a identificar os problemas 

e dinâmicas locais. Na pesquisa, investigação e levantamento de hipóteses para chegar 

a soluções, fá-los criar laços territoriais, vivências, competências conceptuais e 

instrumentais que interessam à disciplina.  

O olhar de uma outra maneira as realidades circundantes é um objetivo e uma finalidade 

do programa de Geografia A, que pode ser conseguido pela prática das saídas de campo.  

O Programa de Geografia A no 11º ano, sugere e incita à concretização de um Estudo de 

Caso, deixando ao critério do docente, o momento de realização desta atividade. Muitas 

outras atividades, estão também presentes neste espaço escolar, aplicados nas duas 

turmas, como um projeto de cultivo e produção de uma pequena horta e a oficina de 

aprendizagem. Os discentes participam nestas tarefas, com regularidade ao longo dos 

vários períodos letivos, o que lhes permite colocar em prática o saber tácito e explícito.  

Segundo o estudo de vários autores sobre o desenvolvimento de atividades de campo e 

a perspetiva e atuação dos alunos, foi possível perceber o quão são essenciais e o quanto 

fomentam o interesse escolar. Temas relacionados de autores como (Fontinha, 2017) 

Saídas de Campo no Ensino da Geografia: Uma Metodologia Ainda Atual? (Costa, 2015). 

Ensinar Geografia para o saber pensar o espaço e ser capaz de atuar no meio, (Leal, 

2010). As saídas de estudo na aprendizagem da Geografia e da História, (Seniciato e 

Cavassan, 2004). Aulas de campo em ambientes naturais e aprendizagem em ciências – 

um estudo com alunos do ensino fundamental, são exemplos de como podemos realizar 

estas atividades e que resultados obter. Além disso, são temas aproximados à atividade 

que estou a desenvolver, referem a importância de um bom planeamento e 

estruturação de qualquer tarefa a realizar com os alunos, para que possamos chegar aos 

resultados pretendidos. 
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Considerando a perspetiva dos estudantes, no sentido de promover o desenvolvimento 

de novas capacidades, análise do espaço, formulação de opiniões críticas e treino da 

visão no sentido de olhar os aspetos essenciais à Geografia, a realização de uma Saída 

de Campo é especialmente interessante, enquanto metodologia que possibilita a 

identificação de características do território.  

 

 

2.2 Evolução dos termos aplicados a esta tipologia de atividade  

A nomenclatura utilizada para estas saídas e atividades, diversificou-se consoante a 

época e a figura de poder em vigor. Durante a primeira República, designava-se por 

Passeio Pedagógico e de Trabalho de Campo, já no Estado Novo, era utilizada a Excursão 

Menor, o que atualmente tem o significado de Saídas de Campo e Trabalhos de Campo. 

Embora constituam termos muito similares, apresentam particularidades que os 

distinguem, o procedimento científico é uma delas, tal como as metodologias.  

A inexistência de legislação específica acerca das Saídas de Campo em situação 

educativa, a nível de Portugal, leva a que sempre que as turmas efetuem saídas, estas 

são documentadas oficialmente de Visitas de Estudo. Ambas são atividades curriculares 

enunciadas e envolvem uma deslocação do recinto escolar com propósitos didático-

pedagógicos.   

O termo de Saídas de Campo é maioritariamente utilizado pela disciplina de Geografia, 

relativamente às restantes, a denominação utilizada é visitas de estudo, formatos que 

estão predominantemente presentes no ambiente escolar.   

Aquando destas saídas, os docentes devem cumprir a regulamentação que incluem as 

Visitas de Estudo. Estes regulamentos, são aplicáveis a nível nacional, tendo em conta 

as escolas e, se for o caso, os agrupamentos escolares. 

A utilização do termo saídas de campo na Geografia não é ao acaso, é denominado desta 

forma, porque a distância desta saída pode ser curta ou longa, conforme a decisão e 

permissão escolar, o caráter e abrangências funcionais pretendidas. Podem 

circunscrever à área escolar ou regiões do país esta compreensão espacial, parte da 

regulamentação e oportunidades escolares. (Fontinha, 2017). 
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2.3 Discussão dos benefícios da atividade  

Contextualizando as saídas em ambiente educativo, abordadas no colóquio de 1986, as 

excursões no âmbito da Geografia têm grande valor; neste ano foi realizado uma que 

percorreu vários sítios do país, urbanos e rurais com professores e estudantes do ensino 

superior. (Salgueiro, 1986). 

É cada vez mais fundamental investir em vários âmbitos do saber, como nas questões 

sociais, os alojamentos, ambiente, de intervenção comunitária, do desenvolvimento e 

gestão do território e das suas dinâmicas, valorizando sempre a Geografia na forma de 

resposta às diversas problemáticas. Além dos saberes que devem ser transmitidos, os 

alunos precisam, por sua vez, de desenvolver aprendizagens, como contributo para o 

desenvolvimento individual e da sociedade. As saídas com os alunos permitem 

compreender e interpretar o espaço, construir e identificar diferentes escalas, as 

diversas formas de organização, a interdependência de setores, os lugares, a análise, a 

recolha, a comparação de informação, o tratamento e apresentação. 

Os motivos de segregação espacial, os problemas urbanos, constituem, por vezes, 

razões de mudança, levando à criação de novos polos ou áreas urbanas que devem ser 

estudadas. Possibilitar e desenvolver estudos em áreas recentes ou com novos 

desenvolvimentos, é sempre uma mais-valia para os alunos e a restante sociedade.  

A utilização e diversificação de ferramentas na Geografia promovem diversas 

abordagens e o progresso na aplicação de conceitos, ideias e princípios geográficos ao 

longo das aulas. (Salgueiro, 2005).  

Este modo de educação geográfica, tem por objetivo o esclarecimento da realidade 

atual em muitos aspetos, para que orientados, sejam capazes de formular opiniões 

críticas, tomar decisões e resolver problemas da sociedade, em que num futuro próximo 

se vão integrar.  

As reflexões dos alunos no terreno, pelo debate em grupo, fomentam diferentes 

opiniões sobre as realidades presentes e as constantes transformações económicas, 

sociais, culturais, ambientais e políticas de um país em transformação, com influência 

de processos de globalização.  
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Trabalhar a inter-relação alunos/alunos e alunos/meio é dar a possibilidade de adquirir 

hábitos de trabalho de colaboração, registo, observação, tratamento de informação, o 

que lhes possibilitará um desenvolvimento social, cognitivo, pelo pensamento mais 

estruturado e de uma maior capacidade de concentração e raciocínio lógico dedutivo. 

No âmbito social, estas atividades são benéficas, não só para os estudantes, mas 

também para os professores. É neste contacto prático fora da sala de aula, que o 

docente pode beneficiar das iniciativas para criar empatia, espontaneidade e 

proximidade, incentivar a participação, verificar qual o comportamento dos alunos fora 

da sala de aula e identificar capacidades até agora não demostradas. (Rodrigues e 

Otaviano, 2001). 

O trabalho no terreno passa por uma observação e análise pormenorizada, contudo, 

prevalece fundamentalmente na desconstrução da imagem ou paisagem observada. Ao 

efetuarmos esta dinâmica numa situação educativa, os alunos estão propostos a fazer 

uma identificação de elementos presentes, a sua localização, relação com o meio e com 

os restantes, a forma, importância e muitos outros indicadores que compreendem à 

Geografia. A ótica do território é, por si, resposta a muitos dos problemas dos mesmos 

locais. A construção de infraestruturas e acessibilidades, como parques de 

estacionamento e o metro subterrâneo, são um dos exemplos de soluções urbanas, que 

facilitam a mobilidade da população, mas que podem estar associados a sistemas que 

não são suficientes em situações climáticas atópicas, provocando inundações. 

São muitos os problemas e inconvenientes em espaço urbano, alguns deles inicialmente 

criados como uma solução, económica, social, mas que posteriormente proferem 

consequências negativas, tratando-se de uma solução controversa. Trabalhar o olhar 

dos alunos é crucial para o desenrolar de novas e distintas atividades de identificação, 

caracterização, perceção e de diversas capacidades geográficas.  

Já o aluno, consegue observar o mundo que o rodeia pelo território e as suas inter-

relações, quer humanas ou naturais que o envolvem. Quanto melhor for esta imagem 

mental, maior proximidade tem à realidade presente, criando um vasto saber 

geográfico. As informações extraídas das saídas de campo na geografia, capacitam os 

alunos de um melhor desenrolar cognitivo, que estruturam as aprendizagens, mecânicas 



28 
 

e memorialísticas. Devido aos inúmeros benefícios destas modalidades, é preferencial 

utilizar esta metodologia como forma de processo educativo. 

Segundo (Campari, 2020), num trabalho com o tema Trabajo de Campo Urbano: Una 

Estratrgia Didáctica de la Geografía para la Enseñanza Projyectual del Paisaje el Ámbito 

Universitario, a experiência didática tem um caráter muito importante, pois concilia 

inúmeras potencialidades de análise, dando exemplos como a acessibilidade, as 

tipologias de materiais, a reação dos mesmos às condições do meio, a constituição dos 

grupos de trabalho e os seus interesses. Cada grupo procura a sua dinâmica interna, que 

é contruída por uma discussão ou debate, de modo a delinear qual a forma de trabalho. 

É neste ambiente que ordenam os espaços, analisam a posição dos mesmos e 

selecionam o que acham mais pertinente.  

O exercício proposto, faz com que os estudantes procedam das seguintes formas, numa 

participação ativa, opinando sobre a realidade observada, as presentes situações, uma 

atenção dedicada, para que consigam explicar o que vêm, contextualizando ou 

descontextualizando para alcançar a melhor resposta.  

Nos trabalhos de campo, surgem bastantes temas de ponto de partida, o sítio e a 

situação do estudo de caso, as escalas de trabalho (espaço), variações estruturais e 

funcionais da paisagem, a observação e registo de aspetos físicos e sociais de relevância, 

a valorização do construído (património), a realização de entrevistas aos residentes, o 

tratamento de dados, produção sintética da informação e resultados.  

Já o rigor de construção, no campo de ação formativa, leva a que haja resultados 

dinâmicos, originais, facilidades ou dificuldades, ação de ensino-aprendizagem, 

valências e atividades de interesse. 

Os desafios do estudo são algo de prefigurativo, é oferecendo uma análise gradual, 

sequencial e profunda que o desenrolar do trabalho acontece. O conhecimento é, no 

decorrer do trabalho, um recurso flexível de constante movimento e criatividade. 

(Hargreaves, 2003, p. 27). 

Além de ser uma forma de aprendizagem fundamental, sabemos que pode ser benéfico 

para explicitar aos alunos, palavras e conteúdos científicos que são difíceis de transmitir 
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em sala de aula e que melhor são compreendidos quando lhes são apresentados 

exemplos no terreno.  

São muitas as experiências diárias dos alunos, no entanto, nem sempre conseguem 

associar os conceitos às experiências (visuais, físicas, sociais, territoriais), devido ao 

carácter científico das palavras, sendo incompreendidas.   

Apesar de serem apresentadas imagens, fotografias ou vídeos de grande qualidade e 

realismo, em sala de aula, que representem a realidade urbana, são inigualáveis às 

perceções realizadas pelos alunos no terreno. 

Independentemente de sabermos que é essencial a lecionação em sala de aula, vemos 

que o desinteresse e insatisfação dos alunos aos recintos escolares é crescente. Mesmo 

que adotemos variados recursos, a atenção nem sempre é captada, o que nos leva a 

pensar se adotar novas formas e espaços de lecionação não seriam uma boa opção, 

como defende Litwin. Em cada disciplina, a construção do saber engloba uma 

componente teórica e prática, para fazer perceber a teoria muitas vezes é necessária 

uma experiência prática. (Litwin, 2008, p. 32). 

Num estudo de caso, a paisagem ou o espaço em concreto, apresentam ao observador 

uma vasta perceção de indicadores informativos, que lhe permite interpretar e 

compreender algumas das dinâmicas do território. Quanto maior for o conhecimento 

de base dos alunos, mais vasto será o resultado obtido perante a observação e reflexão 

dos espaços. Assim sendo, para um melhor desempenho dos alunos, deve ser ensinado 

o conhecimento urbano intensivamente ao longo das sessões letivas, recorrendo a 

variados recursos, visuais, auditivos e a um vasto leque de opções de referência de 

informação científica. Esta, que será comprovada pelos discentes ao longo da saída, 

pelas evidências territoriais, constatações, observações e aprendizagens.  

Ao dar a possibilidade de o aluno estar em contacto com o meio urbano, concedendo-

lhe alguma liberdade, para que possa, pelas suas capacidades e autonomia, construir o 

seu próprio conhecimento, chegar a respostas e conclusões sobre o espaço urbano, 

levam a um grande desenvolvimento de capacidades intelectuais. Portanto, o saber 

científico é transmitido em sala de aula e desenvolvido no terreno, o que valoriza as 
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capacidades do aluno, a nível da aprendizagem, conhecimentos e competências. Os 

valores e atitudes, o comportamento fora de sala de aula, a responsabilidade, 

solidariedade e espontaneidade com os colegas de trabalho e com o professor são 

importantes para o progresso pessoal e social. 

 

3. Introdução ao tema em espaço de sala de aula 

A matéria de Geografia Urbana está reservada ao segundo período letivo, a partir do 

mês de janeiro. Será lecionada em ambiente de sala de aula, antecedendo toda a 

atividade proposta. Esta planificação, engloba a exposição de diversas temáticas e uma 

participação ativa dos alunos, na constante observação e análise do território português. 

As tipologias de Geografia Urbana presentes, a sua origem e evolução, os modelos de 

plantas, os conceitos, fazem parte da informação mencionada no espaço de aula, que 

será trabalhada igualmente na saída de campo. Após o cumprimento letivo de todos os 

conceitos essenciais e referentes ao espaço urbano, partiremos para a atividade prática. 

Nesta, irão trabalhar sobre uma área em concreto, que está planificada em mapas e 

assinaladas com simbologia própria a cada grupo, de maneira que o tratamento seja 

feito grupo a grupo, com iguais espaços urbanos. Serão tidos em conta alguns aspetos 

como, a postura e a participação dos envolvidos, justificações, explicações para que 

sejam claros os resultados obtidos, na iminência de compreender quais as bases que os 

levaram a dar essa resposta e o porquê.  

Depois de realizada, há necessidade de fazer um estudo e interpretação das informações 

recolhidas, para, de seguida, proceder aos resultados e conclusões do objetivo do 

estudo.  

 

3.1 Como definir o conceito de cidade 

O trabalho com os alunos, parte numa primeira fase, da contextualização teórica de 

cidade, que importâncias e desenvolvimento houve ao longo do tempo. Este, é difícil de 

definir, pela sua abrangência espacial, o grau de desenvolvimento económico e a 
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demografia. Definir cidade é uma tarefa complexa, pois engloba múltiplas características 

e funções, consoante o espaço e dinâmicas, bem como decisões político-

administrativas. 

A cidade é muitas vezes vista como um espaço de progresso económico e social, onde a 

maior parte da população pretende investir e residir, devido às condições que lhes 

proporcionam. A cidade em Portugal, como é referido por (Salgueiro, 1992, p. 250), 

constitui “uma rede de fluxos e relações inter-territoriais, que envolvem a localização, o 

sítio, características morfológicas e funcionais de cada uma”. Estes princípios, são 

essenciais para a compreensão, caracterização do território e de todos os processos que 

se desenvolvem sob os setores predominantes. A partir dos anos sessenta, o território 

português sofreu diversas alterações, que incidiram na urbanização e litoralização do 

povoamento, bem como, no reforço populacional das áreas metropolitanas de Lisboa e 

do Porto e o despovoamento do interior do país. Face a este aumento nestes dois 

principais sítios, começaram a surgir áreas de relativa proximidade, denominadas de 

subúrbios ou periurbanas/periféricas.  

 

3.2 Contextualização da geografia urbana de Matosinhos  

Estas transformações no território, devem ser estudadas com os alunos, pela 

identificação de alguns dos processos de alteração e crescimento da cidade histórica do 

Porto, como exemplo e contextualização. A cidade inicial possuía uma muralha com 

várias portas que estava situada no morro, atual morro da Sé, parte mais elevada da 

cidade, que foi substituída por outras muralhas conforme o crescimento da urbe. Com 

o decorrer dos anos, a cidade cresceu e estendeu-se pelas margens do rio Douro e litoral, 

como é o caso de Matosinhos. A comunicação marítima foi um dos fatores que dispôs 

algum desenvolvimento à atual cidade. Com o assoreamento do rio Douro e a 

inavegabilidade dos navios, inclusive até a alfândega, foi dado a construir um novo 

projeto portuário em Matosinhos (Fernandes, 1995), continha a proximidade e 

condições propícias para a o devido funcionamento, o que não acontecia no rio. A 
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presença de molhes como barreira natural à grande agitação marítima costeira, eram 

uma vantagem à construção e funcionamento do porto.  

Com o desenvolvimento da cidade do Porto e a grande predominância de alguns setores, 

como o caso do terciário, que passou a ter uma vasta importância económica no 

território, o secundário com grande necessidade espacial para maior produção, viu-se 

forçado a procurar outras áreas, mantendo-se algumas das indústrias de produção e 

venda, como a panificação, os ourives, joalharia, relojoeiros, entre outras localizadas no 

centro. 

Devido à inexistência de espaços, aos custos do solo, a acessibilidades e condições no 

centro ou baixa da cidade do Porto, muitas das indústrias fixaram-se em áreas 

envolventes como Matosinhos. Estas continham disponibilidade e valores de solo mais 

baratos, com uma localização que permitia o acesso a meios de transportes marítimos 

e terrestres, que faziam o transporte da matéria-prima e numa fase final, a expedição 

dos produtos (ao comerciante) do centro e a outos territórios por meio marítimo. O 

congestionamento no centro da cidade, as dificuldades de mobilidade de grandes 

transportes rodoviários, bem como o surgimento de novas centralidades, levaram a uma 

dispersão das indústrias pelo território circundante, que na maior parte, correspondia a 

áreas rurais.  

Tiveram lugar várias fábricas, algumas conserveiras de peixe (sardinha), que foram uma 

oportunidade de emprego à população rural que se deslocava progressivamente para o 

litoral e para cidades de média e grande dimensão. Este êxodo rural, promovido pelas 

melhores condições de vida e acesso a bens e serviços, que o campo não proporcionava, 

conduziram ao movimento de grandes massas populacionais, para as superfícies 

urbanas litorais, alterando significativamente a paisagem, pela construção de bairros, 

ilhas e moradias conforme as possibilidades económicas. 

No caso das “ilhas”, estas habitações estavam relativamente perto das fábricas, para 

que o tempo de deslocação dos operários entre a casa e o trabalho não fosse grande e 

fisicamente exigente. Estão distribuídas por toda a cidade, mas com maior densidade na 

parte oriental do Porto, constituídas normalmente por uma casa principal, que dá acesso 
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a um corredor com casas seguidas dos dois lados. Com o aparecimento e avanço dos 

transportes, as distâncias entre as casas e os locais de trabalho aumentaram, 

juntamente com o perímetro urbano. Constituindo grandes superfícies urbanas, as 

cidades portuguesas, Lisboa e Porto, foram o exemplo mais significativo deste processo 

evolutivo nos âmbitos, demográfico, económico, social e infraestrutural. As 

disparidades económicas e sociais são claras nas construções, a segregação e criação de 

áreas de bairros sociais, com edifícios em altura, construídos com materiais de baixa 

qualidade e durabilidade e avenidas com moradias de materiais de alta qualidade, com 

uma arquitetura singular e espaços verdes em redor da casa. Há um grande contraste 

visual no espaço da urbe, na qualidade dos acessos, na oferta de transportes e condições 

básicas. Enquanto, em áreas de elevado poder económico, existem condições como 

esgotos, água, luz, gás, vias largas com iluminação, meios de comunicação, telefone, 

pavimentos calcetados, paragens, nas de baixo poder económico acontece quase o 

oposto, as vias são de menores dimensões, por vezes em terra batida, veredas ou ruelas, 

a maior parte com luz, água e gás, mas nem todas com esgotos e telefone, refletindo 

em algumas situações a ilegalidade de construção.   

No decorrer deste exercício com os alunos, fará sentido realçar a importância da 

compreensão do espaço e as consequências que podem advir de opções e decisões, que 

envolvem o urbanismo, pelo local de construção dos edifícios, questões ambientais, 

sociais e económicas associadas.  

 

3.3 Conteúdos abordados na Geografia Urbana  

As aulas nas duas turmas de décimo primeiro ano, começaram com o tema três, os 

espaços organizados pela população. Esta temática, apresentada no manual 

“GeoPortugal”, subdivide todos estes conteúdos do espaço urbano em vários pontos, as 

áreas urbanas: dinâmicas internas, a organização das áreas urbanas, a expansão urbana 

e os problemas urbanos.  
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Nestas aulas, foram explorados diversos conceitos como, urbanização, cidade, área 

funcional, e outros, que caracterizam muitos dos espaços urbanos que os discentes 

conhecem. As cidades do Porto e Lisboa, são um dos muitos exemplos portugueses, que 

refletem espacialmente, pela visualização de imagens ou outros recursos de informação, 

a evidência do caráter funcional, presente nestes meios. A análise de diferentes 

conceitos urbanos é por vezes de difícil compreensão para os alunos, devido à 

complexidade e implicâncias territoriais. Quando lecionamos sobre a evolução 

territorial, é fundamental contextualizar historicamente, o caso português, é um 

exemplo de que o território evolui, não só pelo facto demográfico, mas também 

económico, climático, físico, geológico, social, tecnológico, etc. 

O Êxodo rural e a litoralização da população a partir da década de sessenta, levou a que 

o espaço urbano crescesse de dia para dia, conforme as necessidades dessa mesma 

população que aumentava, pela natalidade, na imigração e regresso da população do 

território ultramarino. Este movimento de gentes, vindouras de diversos lugares rurais, 

caminhava para espaços urbanos, que correspondiam a vilas ou cidades. População que 

procurava melhores condições de vida, serviços de diversos âmbitos, saúde, formação, 

emprego e muitos outros. As cidades tinham uma grande força policêntrica, com o 

desenvolvimento dos transportes e infraestruturas de comunicação, resultado do 

investimento do estado em estruturas públicas, como os aeroportos, as grandes cidades 

portuguesas revelaram novas competências nos anos seguintes.  

Na caracterização de áreas funcionais, os alunos apresentam dúvidas nas residenciais e 

na distinção entre bairros de classe media/alta, baixa e nas moradias.  

As grandes cidades portuguesas, que constam também desta continuidade 

programática, passam a ser cada vez mais fulcrais ao longo do tempo para o país, 

constituindo áreas metropolitanas. Estas, distinguem-se por diversas dimensões e 

aspetos de caráter político, económico social, administrativo e outros.  

A expansão urbana foi um dos temas de estudo, tal como, as áreas metropolitanas do 

Porto e Lisboa, a evolução destes aglomerados urbanos e os fatores que levaram a esse 

crescimento.  
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Os problemas urbanos, foram analisados em sala de aula pelos alunos, num trabalho 

colaborativo de grupo. Cada equipa de trabalho analisou uma área em concreto, o Porto 

ou Matosinhos, realizando uma identificação de problemas. Uma outra atividade 

proposta foi a análise de programas como o PROSIURB, POLLIS, PDM, PU, PP e outros, 

onde estes tinham de correlacionar os propósitos dos planos a problemas identificados. 

Numa fase final, sucederam-se várias apresentações de trabalhos, sobre os problemas 

urbanos e um debate na questão de implementação de programas como resposta.  

Além da Geografia Urbana portuguesa, foram apresentados vários exemplos territoriais 

à escala europeia e internacional, de diversas plantas urbanas que correspondem a 

algumas metrópoles. A origem e desenvolvimento espacial destas plantas e qual o seu 

propósito, são informações também a saber. Cada uma delas, indica uma estrutura 

diferente, dando como exemplo a planta radioconcêntrica. Esta, evidencia uma 

concentração de funções centrais, que podem constituir uma exclusividade de serviços 

quer económicos, financeiros, judiciais ou outros no espaço da cidade. 

Estudar o espaço urbano, tendo como exemplos áreas urbanas que muitas vezes os 

alunos não conhecem, que estão inseridas noutro país, fá-los pensar apenas numa parte 

da Geografia Urbana (o que vêm ou sabem) com recurso de pesquisa e acesso a 

informação, privando-os de características, trajetos e necessidades dos citadinos.  

 

3.4. Critérios e hipóteses que foram considerados para a 

atividade 

A faixa etária dos alunos é importante ter em consideração, pois influencia e fomenta o 

decorrer dos trabalhos de campo. Quando falamos na complexidade do exercício, os 

alunos do ensino secundário conseguem perceber e comprovar a validade de 

determinadas hipóteses e conclusões, que os do ensino básico terão alguma dificuldade.  

O trabalho de campo tem um caráter mais ligado à investigação, exige aos alunos um 

esforço mental, visual e de análise. É complexo e confere ao discente uma autonomia a 
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partir de um guião, que lhe serve de orientação, onde o aluno utiliza-o como base para 

as suas interpretações e conclusões.  

O sucesso das saídas de campo, não só depende de um bom planeamento, mas também 

dos estudantes, na forma como se interessam pela atividade, no relacionamento com 

os professores e colegas, com o meio, no seu comportamento para com os transeuntes, 

residentes e comerciantes. Os objetivos a atingir nesta disciplina, pelas saídas e 

perspetivas dos alunos sobre as áreas de estudo, são importantes para o colocar em 

prática um conhecimento dado em sala de aula e capacidades de raciocínio, lógicas 

espaciais e revolucionais/inovadoras.   

Este diálogo e comunicação, constantes nestes ambientes de saída, são fundamentais 

para uma maior absorção e evolução dos conhecimentos. 

Integrar estas abordagens em campo, sempre com um diálogo e rigor científicos, são 

uma mais-valia para os estudantes, para que aprendam e integrem novos saberes. 

Com o passar do tempo, os alunos aumentam insatisfação, desagrado e desinteresse 

pela escola. Muitos encontram-se desmotivados, sem interesse nas aulas e desligados 

do meio. Consciencializar os alunos sobre o meio e a realidade territorial presente é 

fulcral para os cidadãos futuros. Além disso, é uma maneira de alterar a rotina habitual, 

modificando os espaços e planos de aula, promovendo um novo foco de atenção.  

Cabe ao docente, organizar as atividades de maneira que consiga passar um   

conhecimento aos alunos, dentro ou fora da sala de aula.  

 

4. Saída de campo com os alunos 

De forma introdutória, a atividade foi apresentada em sala de aula aos alunos, bem 

como o material de base ao projeto de investigação. Foram instituídos e constituídos os 

grupos de trabalho, os prazos de entrega, o tempo de trabalho, a área de estudo, o guião 

com a cartografia, os critérios de levantamento e caracterização do local. 
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Esta atividade exige um grande trabalho preparatório para o desenrolar do processo, no 

entanto, é, de igual modo, exigente no tratamento dos dados posteriormente recebidos. 

Nesse sentido, nas aulas anteriores às saídas, foram realizadas várias explicações do que 

era proposto realizar na atividade, onde os alunos manifestaram interesse e empenho 

na exposição de questões. Como primeira tarefa a realizar, foi indicada uma pesquisa de 

imagens e recursos informativos, sobre as áreas de trabalho a analisar. Por conseguinte, 

os alunos conseguiriam adquirir informações e dados sobre os locais numa fase anterior 

à saída de campo. Na fase seguinte, dá-se a saída de campo e o devido levantamento 

morfológico e funcional das áreas de trabalho, a análise e caracterização dos espaços. 

Por fim, apresentam todas as informações do passado e presente, observações, 

comentários críticos, envolvências e fatores económicos, socias, políticos que levaram a 

determinadas transformações do território, num documento conjunto.  

 

4.1. Análise dos resultados da saída de campo 

A primeira saída foi concretizada numa quarta-feira, com a turma do décimo primeiro A 

(11ºA), do curso de Línguas e Humanidades com cinco grupos de trabalho. 

Acompanhada pela professora orientadora e sete estagiários de Mestrado em Ensino da 

Geografia no Ensino Básico e Secundário, três de segundo ano de Mestrado (um deles o 

promotor da atividade) e quatro de primeiro.  

 

Grupo A 

O grupo de trabalho A realizou a tarefa de forma empenhada e assertiva no que lhes era 

pedido. Como aspeto diferenciador em relação aos outros grupos, concretizou no mapa 

da área atribuída (anexo 1), relativamente perto da praia de Matosinhos, uma legenda 

numérica, em que cada número corresponde a um edifício (anexos 8 e 9). 

O conjunto de alunos, decidiu colocar o número da porta e o número correspondente à 

legenda do mapa, juntamente com a caracterização do local. Tendo em conta os aspetos 

morfológicos, os alunos não divergem de forma significativa entre grupos. 
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Na caracterização do quarteirão, os estudantes mencionaram a classe social para 

reforçar a qualidade dos edifícios, “predomina a função residencial de classe alta, 

porém, todos os edifícios com exceção do restaurante e as edificações abandonadas, 

contêm nos andares superiores residências e no rés do chão o comércio”. 

Como problemas presentes, os discentes identificaram um imóvel em ruínas, outros em 

perigo de desmoronamento, que devem ser intervencionados rapidamente.  

Como proposta/solução para o local, sugeriram a renovação dos edifícios abandonados, 

tendo em conta os edifícios modernos envolventes.  

 

Grupo B 

O grupo de trabalho B, com outra área de estudo, presente no anexo 10, fez uma 

evolução histórica, em que apontam que neste lugar existia uma antiga fábrica de 

conservas/enlatados, denominada Fábrica Vasco da Gama.  

Apenas realizam o levantamento morfológico e funcional, sem acrescentar muita 

informação complementar. 

Realçam a existência de limpeza, com exceção de sítios onde existem caixotes de lixo, 

mais concretamente, um em cada três postes, com resíduos espalhados.  

Atualmente, o antigo local onde se situava a fábrica conserveira, deu lugar ao 

“Mercadona”, que contém dois pisos, uma considerável fachada e dimensão devido às 

características da precedente fábrica, com acesso a uma estrada, com várias faixas e 

estacionamento gratuito. É um edifício comercial, relativamente recente na localidade, 

com três anos, criado em 2019.  

 

Grupo C 

O grupo de trabalho C, com a área de estudo mais a norte da cidade (anexo 13), faz uma 

análise e descrição do território, de uma forma distinta. Refere as fases históricas 
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evolutivas, como data inicial, a criação e abertura da fábrica de Conservas do Padrão, 

com (95 anos) e, de seguida, menciona os indicadores morfológicos e funcionais.  

 

Grupo D 

O grupo D, analisou o quarteirão da casa da arquitetura (anexo 16), área que abrange 

várias edificações.  

Mostram uma cronologia histórica do edifício, com as diversas fases de mudança de 

atividade do espaço, desde 1897/1901 (anexos 17 a 22) até à sua reabilitação em 

2015/2017 (anexos 23 a 28). Para além disso, pormenorizaram historicamente o imóvel 

nos processos fiscais, infraestruturais, arquitetónicos, sociais e económicos. 

Ao contrário dos restantes grupos, explicam com grande pormenor a evolução do 

espaço com as devidas justificações de alteração, comprovando com imagens antigas e 

atuais do local. As funções e os aspetos morfológicos dos espaços, também foram 

mencionados, tendo, em consideração, o passado histórico e a atualidade.  

 

Grupo E 

O grupo E, com a área mais a sul da cidade (anexo 30), realiza o levantamento do edifício 

e do quarteirão, pelo desenho e legenda no mapa (anexos 31 e 32). Registam como 

indicadores morfológicos e funcionais atuais, pelo desenho e registo de informação no 

exemplar cartográfico. Para as entradas apresentam uma simbologia, bem como para 

outros dados como o número de portas e pisos.  

Além disso, referenciam, atendendo ao número da porta, a função anterior e atual. 

A partir de um contacto no local com transeuntes e residentes, indicam que o antigo 

imóvel, com o número seiscentos e noventa e oito, pertencia à Guarda Nacional 

Republicana (GNR).  

Como proposta de solução do espaço no futuro, dão como sugestão, a construção de 

um mercado, semelhante ao Bom Sucesso no Porto.  
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A segunda saída de campo, foi cumprida numa sexta-feira, com a turma do décimo 

primeiro B (11ºB) do curso de ciências socioeconómicas, com cinco grupos de trabalho. 

Acompanhada pela professora coordenadora/orientadora e cinco estagiários, três do 

segundo ano de Mestrado (um deles o promotor da atividade) e dois do primeiro. 

 

Grupo F 

O grupo F, com a mesma área que o primeiro grupo de trabalho (A), junto à praia de 

Matosinhos, indica diversas informações sobre o local. Menciona elementos e 

características arquitetónicas, como a presença de três cubas metálicas, uma fachada e 

acabamentos com aspeto de espaço industrial abandonado. Ainda referem uma outra 

parede junto ao edifício, que parecia pertencer a outro espaço que foi demolido para 

alargamento do passeio, neste momento, apesar de muito instável, a parede está a ser 

grafitada (anexo 7) – referência à arte urbana com a temática da guerra na Ucrânia.   

Um outro aspeto que lhes saltou à vista foi uma infraestrutura que servia para 

armazenamento de vinhos (anexo 4), que neste momento está com a fachada em ruínas, 

bloqueando um dos passeios e parte da rua.   

Como caracterização do quarteirão, os vários alunos distinguem os edifícios de uma 

forma particular, pelos anos e pelo valor económico, mencionam que a norte da área de 

análise estão localizados os prédios mais antigos e a sul e a litoral os mais luxuosos.  

Na sugestão de alteração para o futuro, enveredam pela hipótese de construção de um 

edifício, com um parque de estacionamento subterrâneo, no rés do chão uma escola de 

vela e no piso superior um terraço com esplanada.   

 

Grupo G 

O grupo G, com o mesmo território em análise que o segundo grupo (B), expõe tal como 

os anteriores colegas, que o tipo de planta de Matosinhos Sul é ortogonal, mas com uma 

diferença. Os alunos justificam que é regular, porque manifesta ruas paralelas, o que 

permite o fácil acesso a qualquer local nesta área. 



41 
 

Nos aspetos morfológicos, consideram que a fachada sul demonstra ruas de largura 

média, por apresentar uma faixa para cada um dos sentidos e ciclovia.  

Realçam também, que a infraestrutura do “Mercadona” (anexo 37), contém um 

estacionamento coberto, que na totalidade ocupa 1900 m2.  

Um outro aspeto que têm em conta, é o movimento da rua, dizem que é uma rua 

extremamente movimentada e com passeios largos. 

Como evolução histórica do local, reconhecem que o principal marco é a mudança 

registada na Rua Sousa Aroso, que se baseia na requalificação da antiga fábrica de 

conservas “Vasco da Gama” (indústria-função industrial), para o atual supermercado 

“Mercadona” (comércio-função terciária). 

Os alunos deste grupo, distinguem os diferentes edifícios, características funcionais e 

morfológicas, pela orientação dos pontos cardeais, identificando as imagens 

correspondentes, fachada antiga e atual (anexos 36 e 37) fachada sul (anexos 38 a 40) e 

fachada Este (anexos 41 a 45).  

Quanto à alteração funcional da área em estudo, este mesmo espaço apresentava uma 

função industrial, com a presença de uma fábrica, o que na atualidade corresponde ao 

setor terciário, pelo supermercado “Mercadona”.  

Na globalidade, o quarteirão é predominantemente servido pela função terciária 

(comércio e serviços) e residencial. 

 

Grupo H 

O grupo H, com o mesmo local de trabalho que o terceiro, (C) (anexo 47), mais a norte 

da cidade, menciona que o urbanismo compreende uma planta ortogonal, 

fundamentando que incluem características como o traçado geométrico regular, ruas 

direitas, longas e perpendiculares entre si, quarteirões geométricos constituídos por 

edifícios com as mesmas características arquitetónicas e com o mesmo número de 

andares.  
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Tendo em conta o passado histórico do local, é indicado que em 1939, a rua apenas 

continha a fábrica que dava ao arruamento a função comercial, nos dias de hoje é um 

espaço abandonado. A fábrica, não é mais do que, parte da área principal de análise, 

que se encontra degradada e sem utilidade.  

Ao realizar o levantamento, foram caracterizados vários prédios como num seguimento, 

acompanhado de imagens atuais do local.  

Analisam as edificações, considerando particularidades de diferenciação, a arquitetura, 

a modernidade, o estado de conservação e o número de anos que possuem.  

A Fábrica de Conservas da Boa Nova, é atualmente um espaço abandonado (anexos 49 

e 50), será aproveitado para construção de um prédio de 5 andares, tendo como função 

residencial, como é possível observar na imagem (anexo 53). 

Mencionam do mesmo modo, vários edifícios, com o primeiro piso comercial, mas 

estando no momento desocupados e os restantes residenciais (anexos 48, 51 e 52).  

Os estudantes comparam as dimensões dos diferentes espaços, a rua apresenta uma 

largura de 160m, a Fábrica de conservas a Boa Nova de 91,5m e o espaço abandonado, 

representa cerca de 57% da rua. 

Exibem, através de imagens, o futuro edifício projetado para o local, de cinco andares.  

 

Grupo I 

O grupo I, identificou dentro do espaço de estudo do quarteirão, entre outros edifícios, 

a atual Casa da Arquitetura (anexo 55). 

Como contexto histórico, identificam o local inicial onde estava localizada a casa da 

arquitetura, expõem que era uma área industrial, integrada num projeto de 1897, que 

consistia na construção do emblemático edifício da Real Companhia Vinícola, em 

Matosinhos, da autoria do engenheiro António da Silva.  Este projeto, era constituído 

por um conjunto de armazéns, onde se procedia à rotulagem, embalagem e expedição 

do vinho.  
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Referem que a edificação era composta por uma área de cerca de 11 mil metros 

quadrados, destacando-se das restantes infraestruturas industriais (anexos 56 a 59).  

Nos aspetos morfológicos, distam dos restantes grupos, pela referência a materiais de 

construção. A infraestrutura possui paredes de pedra, teto de estanho, asnas de 

madeira e pilares de ferro fortificados no corpo principal. 

Indicam identicamente, uma evolução de anexos e alterações decorativas, como a 

construção de um torreão em 1903, num dos extremos da fachada, voltada para a 

Avenida Menéres e mais tarde a colocação de um painel de azulejos numa das fachadas.  

Contextualizam evolutivamente, os espaços e as empresas que tiveram lugar nestas 

instalações, bem como os períodos de utilização e permanência.  

Além de ser um espaço industrial, foi referido pelo grupo, que também serviu como 

residencial, na década de cinquenta.  O edifício serviu de albergue à população ribeirinha 

que ficou sem as suas habitações, na sequência da construção das docas do Porto de 

Leixões. Mais tarde, já na década de setenta, serviu de alojamento aos retornados das 

ex-colónias portuguesas em África, enquanto aguardavam a obtenção de habitações. 

O edifício foi recuperado (anexos 60 a 67) pela Câmara Municipal de Matosinhos e está 

destinado a promover o interesse público da Arquitetura, através de diversas exposições 

e eventos. 

Ainda na análise do território, identificaram que no mesmo quarteirão existiu uma outra 

fábrica, que neste momento é o ginásio “Solinca”. Comprovam, pelo facto de existir uma 

chaminé (anexo 68), ainda em perfeito estado, no meio do parque de estacionamento 

deste ginásio. 

Numa ótica crítica, os estudantes mencionaram que há falta de turismo, com 

necessidade de um foco de atração, espaços disponíveis para estacionamento, tem uma 

boa localização, mas ainda apresenta algumas divergências arquitetónicas, e um 

comércio com clientes específicos.  
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Apesar de todos os objetivos iniciais introduzidos pela Câmara Municipal, a estrutura da 

Casa da Arquitetura encontra-se bastante degradada e com reduzida atividade 

funcional, com exceção da sua loja. 

 

Grupo J 

O grupo J, tem o mesmo espaço de análise que o grupo E (anexo 72): a sul da cidade. 

Este grupo de estudantes verificou que esta área da cidade de Matosinhos, não tem 

acesso a transportes públicos e que há grande disponibilidade de estacionamento. 

Fazem uma análise morfológica pormenorizada, em que referem que o edifício em 

estudo está desocupado (anexos 75 a 77), com dois pisos, uma dimensão da fachada de 

quarenta e cinco metros, dezasseis metros de largura, e edificado há mais de catorze 

anos. 

Os alunos mencionam que o atual edifício tinha como função no passado uma 

serralharia, concedendo uma função industrial.  

No quarteirão, as habitações e serviços são as funções dominantes. 

Os estudantes somente indicaram como problema a falta de transportes públicos e não 

apontaram nenhuma solução para o local.  

 

4.2. Comparação dos resultados entre grupos 

Os grupos A e F 

Os discentes do grupo A e F, com a mesma área de análise (anexos 1 e 33), junto à praia, 

fazem uma descrição do mesmo local com aspetos similares, na caracterização 

morfológica e funcional dos edifícios e das ruas, mas com uma linguagem, pormenores 

arquitetónicos e sugestões de alteração distintas. O grupo inaugural, dá-nos como 

proposta a renovação dos imóveis abandonados, tendo em conta os edifícios modernos 

envolventes, já o grupo posterior, sugere a construção de um novo edifício, com um 
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parque de estacionamento subterrâneo, no rés do chão, uma escola de vela e no piso 

superior um terraço com esplanada.   

Os grupos B e G 

A segunda porção territorial em análise (anexos 10 e 35), pelos agrupamentos B e G, são 

indicados como aspetos convergentes, que o local era uma antiga fábrica conserveira, 

que atualmente corresponde ao “Mercadona”.  

Como óticas divergentes, o grupo B, explicita que o edificado está em bom estado de 

conservação e que os arruamentos têm alguma limpeza, com exceção de sítios onde 

existem caixotes de lixo, mais concretamente, um em cada três postes, com resíduos 

espalhados.  

Nos aspetos morfológicos, unicamente o grupo sete, considera que a existência de uma 

ciclovia proporcional à fachada sul do edifício e o movimento da rua, expressando que 

“a rua é extremamente movimentada”. 

Os grupos C e H 

Os trabalhos de campo dos grupos C e H, na área mais a montante da cidade de 

Matosinhos (anexos 13 e 47), distam em vários âmbitos, na contextualização histórica, 

o primeiro identifica o local como sendo a antiga Fábrica de Conservas do Padrão, com 

95 anos, o seguinte indica que é a Fábrica de Conservas a Boa Nova.  

Ambos os grupos, caracterizam similarmente a morfologia, as funções e referem o 

espaço como industrial abandonado.  

Os grupos D e I 

Os grupos D e I analisaram o quarteirão da casa da arquitetura (anexos 16 e 55), área 

que abrange várias edificações. Os alunos do grupo D, abordaram com maior pormenor 

os elementos morfológicos e funcionais dos dois lados da Rua Mouzinho de 

Albuquerque, enquanto o outro grupo apenas descreve o lado referente à casa da 

arquitetura.  
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Na questão das acessibilidades ao local, os dois mencionam o autocarro; em relação ao 

metro, só o grupo I referiu. 

No que diz respeito à aparência dos espaços exteriores, o grupo D expõe que há 

necessidade de limpeza dos muros e de todos os espaços em geral, enquanto o grupo I 

menciona que as ruas aparentam boas condições. 

Ainda nos espaços exteriores da área em análise, a Rua D. João I, é descrita por todos os 

alunos com uma vantagem, o estacionamento. Nos problemas, refere o grupo D,  

problemas de humidade nas paredes, o pavimento esburacado, a vandalização de 

muitos muros e a falta de limpeza das ruas como desvantagens. 

No mesmo quarteirão, unicamente o grupo I, indica que existiu também uma outra 

fábrica, que neste momento é o ginásio “Solinca”.  

Numa ótica de crítica construtiva, os estudantes do grupo I, mencionaram que há falta 

de turismo, com necessidade de um foco de atração, espaços disponíveis para 

estacionamento, tem uma boa localização, mas ainda apresenta algumas divergências 

arquitetónicas e um comércio com clientes específicos. 

No campo referente à identificação e referenciação de sugestões, só os discentes do 

grupo D apontam uma dinamização do edifício, uma melhor divulgação das exposições 

e serviços que são oferecidos à população, que decorrem no espaço da casa da 

arquitetura.  

 

Os grupos E e J  

Os grupos E e J, com a área mais a sul da cidade (anexos 30 e 72), realizam o 

levantamento do edifício e do quarteirão. O primeiro desenha e descreve todas as 

informações pela legenda no mapa, já o seguinte, opta pela forma escrita.   

Só o grupo J descreve a cidade, como tendo uma planta ortogonal, com a disponibilidade 

de estacionamento e a inexistência de transportes públicos. 
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No que se refere ao passado do espaço, o grupo E, diz que tinha lugar uma antiga 

empresa de máquinas industriais ibéricas, com os números de portas seiscentos e 

setenta e quatro, (674) e seiscentos e noventa e oito, (698), com aproximadamente 

trinta e três metros. Acrescenta ainda que o antigo imóvel, com o número seiscentos e 

noventa e oito, pertencia à Guarda Nacional Republicana, (GNR), informações 

percebidas pelo diálogo com alguns dos transeuntes e residentes próximos. Sobre o 

mesmo aspeto o grupo J manifesta que o atual edifício tinha como função no passado 

uma serralharia, constando de uma função industrial. 

Na questão morfológica dos espaços, os estudantes das diferentes turmas, realçam com 

grande pormenor o número de pisos, a largura e fachadas dos edifícios, a iluminação 

das ruas e acessos. 

No âmbito funcional, à escala do quarteirão, todos os alunos referem um maior número 

de serviços comerciais e residenciais, à escala do imóvel em estudo, somente o grupo J, 

indica como funções presentes, a industrial, pela presença de uma serralharia 

abandonada. 

Como solução para espaço no futuro, apenas o grupo E sugere a construção de um 

mercado, semelhante ao “Bom Sucesso” no Porto. 

 

4.3. Qual o interesse dos recursos informativos para o 

desenvolvimento da atividade? 

4.3.1 Que resultados e conclusões a obter? 

A coleta de imagens, recursos antigos e notícias, por meios tecnológicos, a internet, 

bibliotecas e arquivos digitais, redes sociais, são a forma mais rápida de obter 

conhecimento histórico do local. Os meios familiares e intergeracionais, são cruciais 

para que estabeleçam relações sociáveis, a aquisição de fotos, saberes, opiniões, 

realidades temporais, espaciais e sociais, que estão pouco presentes e pormenorizados 

nos anteriores meios de informação. O testemunho das gerações precedentes tem um 
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papel fundamental ao transmitir aos atuais alunos as dinâmicas que existiram e 

experiências que tiveram anteriormente naquela área. 

Filtrar estes dados e utilizá-los da forma mais pertinente, proporciona o 

desenvolvimento do espírito crítico dos formandos, na tomada de decisões, opiniões 

pessoais e de grupo.   

Pelos dados adquiridos, é pretendido que os alunos reflitam e que apresentem uma 

evolução, dos diversos espaços e realidades. Os sítios, devem ser tidos em conta, pela 

constante e inconstante mudança ou permanência de componentes dos diferentes 

espaços, funções, realidades sociais, funcionais e morfológicas, até à ao momento 

presente. A ótica do aluno, sobre determinada mudança no território e a explicação que 

é dada, recorrem a uma exigência na utilização de conhecimentos anteriores e 

raciocínios de várias lógicas. 

   

4.4. Onde foram menos pormenorizados 

Nos diversos comentários e observações, a maioria dos alunos deixa de parte a 

explicação das alterações e a justificação das mesmas, tendo em conta as contribuições 

económicas, sociais, funcionais e morfológicas. Deram pouco ênfase às razões que 

levaram aos processos de mudança, às implicações desta, nos diversos âmbitos 

territoriais e sociodemográficos. 

A ligação ao passado foi muito superficial, apenas referiram o que existia, mas só um ou 

dois dos grupos explicou o porquê destas localizações e o que provocou esta mudança 

até ao momento atual. Este resultado, evidência que os estudantes sabem o que era e 

o que é hoje, mas não conseguem explicar, nem se questionar do porquê desta 

mudança, quais os fatores, quais as consequências que surgiram e levaram a mudanças 

nos vários locais urbanos. 

É importante que os discentes se questionem sobre os processos e mudanças 

territoriais, mas sobretudo, naquilo que provoca esse resultado. O mesmo pode 
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acontecer inversamente, supondo que pretendemos alterar um espaço ou edifício, 

devemos procurar formas de provocar e manter essa mudança.  

Um outro aspeto a ser considerado é a visão que os alunos têm sobre a frequência de 

residentes e transeuntes nas ruas, o movimento pedonal e rodoviário. Foram poucos os 

estudantes que apontaram para esta componente informativa, para mais, não muitos 

perspetivaram a relação que este indicador pode promover na dinâmica do território.   

A relação da informação e a implicação que tem sobre o território, não é aprofundada 

em nenhum dos grupos de trabalho, simplesmente é referida para realçar, que em 

alguns dos locais, quando comparados com o passado e o momento presente, mostram 

diferenças significativas, sem apresentar nenhuma justificação dessa alteração, tendo 

como fundamental todo o espaço envolvente e as dinâmicas urbanas.  

 

5. Contributo para a Educação/Ensino da Geografia 

Este modelo de atuação em campo, faz com que os alunos coloquem em prática os 

conhecimentos dados em sala de aula em exercício no campo. É também por aqui, que 

o aluno perceciona quais as dúvidas e curiosidades que ainda existem.  

Esta atividade é fundamental para perceber quanto os alunos seguem cada vez mais um 

caminho de responder a objetivos específicos, baseados em factos, sem procurarem 

explicações de processos e explicação das realidades territoriais. Sabem por vezes o que 

era e o que é, mas não procuram perceber nem explicar ou identificar os fatores que 

levaram a essa transformação do espaço.   

O trabalho é também uma metodologia de perceção das relações ou contactos físicos 

dos estudantes, com estes espaços envolventes à escola, onde estudam e a visão que 

têm sobre os aspetos arquitetónicos, paisagísticos e culturais. Assim, adquirem 

capacidades e competências para a construção de um saber mais vasto de determinados 

aspetos territoriais. 

Para um melhor desempenho e complementaridade da atividade, talvez seria benéfico 

realizar no futuro, de modo interdisciplinar, com a História, para que seja possível 
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construir uma evolução e contextualização do local. A disciplina de Economia, pode ser 

uma outra possibilidade, para que seja possível uma maior compreensão das lógicas 

económicas, baseadas nas funcionalidades presentes no território.  

 

 

6. Resultados 

Foram vários os resultados obtidos e podemos caracterizá-los de forma geral como 

positivos, pela resposta assertiva e empenho dos alunos ao longo de todo o processo e 

desenvolvimento da atividade.  

Quase todos os grupos de trabalho cumpriram com os objetivos pretendidos nesta 

atividade, realizaram uma pesquisa detalhada do território, dispondo de conhecimentos 

adquiridos em sala de aula. Apontaram eficazmente as funções anteriores e atuais da 

área de trabalho e coligaram os serviços de diversas categorias às funções secundárias 

e terciárias no espaço da cidade.  

Da mesma forma, na morfologia presente, concretizam descrições pormenorizadas das 

áreas, na asseveração da presença de edifícios, elementos arquitetónicos urbanos, ruas 

e estradas, meios de passagem como passadeiras e passeios, ambientais como árvores 

e jardins e qualitativos na descrição de áreas bem constituídas, com oferta de diversas 

condições e serviços à população local e visitante. 

O estudo também possibilitou perceber o quanto os estudantes usufruem da facilidade 

de acesso a redes e meios digitais de informação e comunicação como a internet, a 

possibilidade de aceder a espaços culturais com documentação disponível online, como 

bibliotecas, arquivos, museus, revistas e outras ferramentas. O contacto intergeracional, 

dissimilar dos anteriores, foi revelado por alguns alunos na partilha de diálogos com 

familiares, a respeito dos espaços de Matosinhos e de edifícios que lhes importam para 

o exercício.  

Evidenciam, nas suas respostas, certas dificuldades em integrar e articular a informação 

que encontram, ao realizar uma pesquisa e evolução contínua do território, expondo os 
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fatores que levaram a determinadas mudanças nos e dos edifícios residenciais, fabris, 

comerciais, ruas e outros espaços. Ainda que sejam estudantes do ensino secundário, 

são limitados na elaboração de comentários críticos e raciocínios de lógicas territoriais, 

que interessam à Geografia. Alguns trabalhos, carecem de maior pormenor na descrição 

das áreas de estudo atribuídas, principalmente no âmbito da explicação das mudanças 

e as razões que as justificam.  

É uma metodologia interessante, que se refletiu na aprendizagem e captação da atenção 

dos estudantes ao longo das aulas. Esta atividade possibilitou aos alunos melhores 

resultados nas classificações das provas escritas, referentes à temática da Geografia 

Urbana, tema explorado em sala de aula e na atividade de campo. Os resultados das 

provas escritas para avaliação, destacaram-se positivamente, quando comparados com 

valores anteriores mais baixos.   

Exigiu aos alunos uma exploração de capacidades individuais no campo, da observação, 

contacto com o espaço, com as pessoas, sempre num trabalho de investigação 

geográfica, que foi bem-sucedido pelos vários discentes e professores colaboradores.   

O diálogo com as pessoas que encontraram nas ruas foi igualmente importante para dar 

resposta a muitas das perguntas que tinham em mente. Estes contactos com 

transeuntes, comerciantes e residentes, foi diferente entre alunos, uns que mostraram 

maior desembaraço, enquanto outros se continham, transmitindo alguma timidez. 

A investigação em contexto letivo, relativa à temática da perceção das dinâmicas 

urbanas, gerou nos estudantes um aumento do interesse e atenção, serviu quase como 

um estímulo. Após vários meses de aulas na escola, uma saída de campo foi uma “lufada 

de ar fresco”, apreciada pelos discentes, essencial e pertinente à atividade pedagógica.  

O enquadramento da atividade, contextualização e localização da escola, fê-los 

perspetivar melhor a cidade e o meio envolvente.  

Os conteúdos a serem lecionados no respetivo ano de escolaridade relativamente à 

Geografia Urbana, foram explorados em sala de aula e em campo, onde os alunos 

manifestaram e revelaram a maioria das dúvidas na elaboração de questões.   
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Perante o esforço dos grupos, nas formas de discussão entre eles, na procura de 

informação, pormenores exteriores, aspetos morfológicos e funcionais, refletimos o 

quão é positiva a tarefa para desenvolver a entreajuda, o diálogo, o apoio mútuo, 

maiores saberes e trocas de “opiniões”.  

A conquista dos objetivos foi superada, os propósitos de aquisição de novos dados e 

hipóteses sugeridas pelos alunos também se realizou, pela sugestão de alternativas, de 

modo a melhorar o desempenho e a construção de uma cidade melhor.  

O guião orientador, foi curiosamente bem explorado na pluralidade dos casos, com 

empenho e entusiamo na sua realização. A solicitação do professor para o 

esclarecimento de dúvidas foi mínima e quase sempre para reavivar conceitos ou 

incertezas de pontos de vista. A linguagem e formas de escrita foram ressaltadas para 

que existissem legíveis, assim qualquer um dos elementos identifica as informações 

registadas.  

O mapa integrado no guião, foi bem analisado e percetível aos alunos, que conseguiram 

reter a informação que transmitia e chegar aos locais indicados. Analisaram a área de 

estudo, os aspetos da morfologia e funções dos espaços, com o principal fundamento 

do passado e presente na evolução do território, o ambiente envolvente, as principais 

características dos locais, os devidos acessos, a oferta de transportes públicos e a 

afluência de pessoas.   

Numa fase anterior à realização da atividade, os alunos foram abordados com algumas 

perguntas da temática e das experiências de saídas anteriores. Nesta partilha, foram 

muitos os estudantes que opinaram afirmando que não tinham participado em saídas 

escolares nos últimos anos, muito devido à pandemia da Covid-19. A realização de visitas 

de estudo em Geografia nos anos letivos anteriores foi quase nula, evidenciando a 

inexperiência dos estudantes neste recurso, fortemente utilizado pelos docentes da 

disciplina de Geografia, como um instrumento pedagógico habitual.  

Além do guião, ficaram disponíveis outros documentos de trabalho como exemplares 

cartográficos, disponibilizados pela Câmara Municipal de Matosinhos e páginas de 

informação digital, as quais os alunos observaram com detalhe. Os locais detalhados 
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foram vários e rigorosamente explorados pelos estudantes dos diferentes grupos na 

saída de campo.  Este caso, revelou ser uma alternativa pedagógica favorável no ensino 

da Geografia Urbana, pelo uso de diversas procedências de recursos informativos, 

cartográficos, digitais, imprensa, bibliotecas e espaços culturais. Averiguamos que para 

a generalidade dos alunos foi o primeiro momento em que realizaram um trabalho de 

levantamento evolutivo, tendo em consideração indicadores funcionais e morfológicos.  

Os alunos não só conseguiram fazer um levantamento e análise uniforme do território, 

como também a identificação e evolução de funções, a sua permanência e alteração, 

bem como pontos de vista da morfologia urbana dos locais.  

Outro resultado deste estudo foi a aptidão de alguns grupos conseguirem aperfeiçoar a 

visão do território, ao colocar em relevo as razões que levaram à alteração das funções 

e da morfologia dos espaços, o surgimento de novas áreas residenciais que ocupam o 

espaço das antigas fábricas, o surgimento de passeios, o movimento resultante da 

afluência de pessoas e trânsito locais.  

A construção de lógicas sobre o território foi um dos objetivos pretendidos, que se 

realizou a partir de pesquisas e análise de campo, dadas pelos alunos como resposta. 

Acrescentou-se a visão crítica, que surgiu em diferentes registos e reflecções de grupo, 

indicada por aspetos de degradação de muitos edifícios e ruas, o abandono resultante 

da falência e fecho de muitas empresas e fábricas, o mau estado dos pavimentos, o que 

manifesta a fraca manutenção, o volume de resíduos acumulados e a inexistência de 

acesso a transportes públicos, são indicadores a ter em conta por parte das entidades 

responsáveis para o desenvolvimento e melhor gestão do território.  

Face ao futuro, foram várias as propostas dos grupos para novas transformações, umas 

que se seguem pela reabilitação, mantendo os aspetos arquitetónicos e funções, outras 

a requalificação, alterando a função, mas mantendo a morfologia e por fim a renovação, 

na demolição dos edifícios e construção de novos, com diferentes funcionalidades e 

aspeto (por exemplo a cércea). As razões destas decisões são-nos dadas apenas por uns 

alunos, ao frisar em determinados casos, a importância arquitetónica de edifícios e 
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fachadas, a necessidade local de determinadas funções e o surgimento de novos 

empreendimentos para a dinamização dos indicados espaços da cidade de Matosinhos. 

Os grupos que apontam a renovação, são os que suscitam maiores perspetivas críticas, 

consideram as diversas características locais, bem como a área envolvente para 

responder às carências funcionais e morfológicas. A construção de um edifício com 

funções necessárias e pertinentes à população local e visitante é um exemplo de solução 

referida pelos estudantes. Ainda mais, analisam as questões de acessibilidade, como a 

oferta de transportes públicos e a disponibilidade de estacionamento no caso do 

automóvel. A credibilidade e fiabilidade económicas das propostas interessam 

igualmente, para que os edifícios e as funcionalidades sejam vantajosos aos investidores 

e empreendedores. Na opinião dos alunos, deve ser um foco atrativo de clientes e 

promotor de emprego à população residente.  

É visível que os alunos conseguem relacionar variados conhecimentos da Geografia e 

das realidades urbanas dos locais em análise. Por conseguinte, foram identificadas e 

analisadas pelos alunos, elementos e especificidades dos diferentes locais de 

Matosinhos.  

Surgiram do mesmo modo aspetos limitadores, como o reduzido conhecimento 

geográfico dos locais a explorar por parte de certos alunos, sendo quase obrigatórias 

uma pesquisa e visita dos mesmos, para perceberem as áreas e de que elementos se 

tratavam. Como estudantes do secundário e em parte, utilizadores frequentes destes 

locais, próximos à escola, eram esperadas mais conclusões e associações lógicas dos 

espaços e da comunidade envolvente, aos sítios.  

São poucos aqueles que se limitam apenas a reconhecer e referir a morfologia e 

funcionalidade dos espaços, sem qualquer relação de conhecimentos múltiplos da 

Geografia. Perante a situação de campo, identificaram-se certas dificuldades e dúvidas 

dos conteúdos da Geografia Urbana, que se esclareceram facilmente com exemplos 

reais dos locais. O abordar o professor para colocar uma dúvida sem hesitação, é algo 

que nem sempre acontece em sala de aula, mas que em campo se verificou.  
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Esta ferramenta pedagógica mostrou o quão é essencial, pois manifestou nos alunos 

novos interesses, o querer saber, o relacionar de conceitos lecionados em sala de aula, 

um entusiasmo, a preocupação de saber se estão a ir ao encontro do que é pretendido, 

uma maior comunicação com os colegas e uma boa utilização das fontes de informação. 

Levou a que fossem possíveis relações de diálogo com os transeuntes, familiares, o 

contacto intergeracional e de amigos, com a finalidade de obter informações de 

experiências, conhecimentos e testemunhos.   

No ponto de vista da observação do território, existiu um grande trabalho de análise, 

um olhar atento aos pormenores, para conseguirem descrever o espaço, tal como ele é. 

Ver um local e perceber um pouco mais do que as evidências, parte de um trabalho da 

visão e estudo dos processos intrínsecos locais e à Geografia. Conseguiram em pouco 

tempo identificar diferentes graus de desenvolvimento da cidade e a necessidade de 

conexão das desiguais áreas. 

Este exercício com os alunos, permitiu perceber o quão são essenciais nos dias de hoje 

os trabalhos de grupo e cooperação, para estabelecer relações de comunicação e 

trabalho que foram quebradas nos anos anteriores, pelo isolamento que a pandemia 

proporcionou. Compreendi também que o professor contribui significativamente pela 

escolha e elaboração de atividades para os alunos de forma direta no desenvolvimento 

individual e nas relações comunicacionais.  

 

7. Conclusão  

7.1 Considerações finais 

O presente relatório de estágio constitui uma investigação em contexto letivo, relativa 

à perceção das dinâmicas urbanas por alunos de duas turmas de décimo primeiro ano, 

através de saídas de campo, como metodologia essencial à atividade pedagógica.  

Este estudo teve como pontos de partida a localização da escola e o meio envolvente, 

os conteúdos a serem lecionados no respetivo ano de escolaridade, a idade dos alunos, 



56 
 

formas de aprendizagem, a aquisição e aplicação de saberes, a visão e perceção dos 

estudantes perante o espaço urbano, o colocar em prática sobre o terreno, o 

conhecimento teórico, identificar as características espaciais, morfológicas e funcionais, 

referenciá-las, construir uma visão evolutiva do território e um novo futuro para muitas 

das áreas de estudo, na exposição de ideias e projetos para os locais.  

A metodologia utilizada na investigação revelou-se bastante favorável para conquistar 

os objetivos propostos e para a aquisição de novos dados e hipóteses sugeridas pelos 

alunos, de modo a melhorar o desempenho e a construção e aplicação da atividade.  

A concretização da atividade, constituída por um guião orientador e 10 grupos de 

trabalho, 5 de cada turma, com a totalidade de 49 alunos, revelou curiosamente, um 

grande empenho e entusiamo na sua realização por parte da maioria dos alunos, bem 

como a colocação de diversas questões sobre o processo e que trabalho deveriam 

desempenhar. O documento guião, continha diversas informações específicas, 

essenciais aos estudantes para a saída de campo, como o mapa da cidade de Matosinhos 

e a correspondente área de estudo, os aspetos cruciais a explorar, morfológicos, 

funcionais, tendo sempre em consideração a evolução dos espaços, o ambiente 

envolvente, que serviram de orientação aos grupos para o sucesso no desenrolar do 

trabalho.  

Além disso, foi surpreendente saber que as saídas de campo para estas duas turmas 

foram suprimidas nos anos anteriores, devido à presente pandemia da Covid-19. Eram 

poucos os alunos que tinham realizado visitas de estudo em Geografia, nos anos letivos 

anteriores, evidenciando, que as visitas de estudo não eram um recurso fortemente 

utilizado pelos docentes da disciplina de Geografia, como um instrumento pedagógico 

habitual.  

Assim, decidiu-se desenvolver uma atividade, com o tema da perceção das dinâmicas 

urbanas, visto que a instituição escolar está inserida numa área predominantemente 

urbana e ser um tema abordado neste ano curricular. É um estudo, aplicado à realidade 

local, que fomenta a participação, envolvimento e comunicação dos alunos/alunos, 

alunos/professores, alunos/transeuntes e residentes nas saídas de campo.  
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Para tal, foram selecionadas áreas de trabalho, através de exemplares cartográficos, 

disponibilizados pela Câmara Municipal de Matosinhos e páginas de informações 

digitais. Foram vários os locais a serem impressionantemente explorados, pelos 

estudantes dos diferentes grupos, na saída de campo.  Este momento, representou uma 

boa alternativa pedagógica no ensino da Geografia Urbana, utilizando diversas fontes 

de recursos informativos, cartográficos, digitais, imprensa, bibliotecas e espaços 

culturais. Constatou-se, também, que para a maioria dos alunos, foi a primeira vez que 

realizaram um trabalho de levantamento evolutivo, tendo em consideração indicadores 

funcionais e morfológicos.  

Perante o exercício, os alunos conseguiram fazer um levantamento e análise uniforme 

do território percorrido ao referir pormenorizadamente a evolução, a identificação de 

funções, a sua permanência e alteração, bem como pontos de vista da morfologia 

urbana dos locais.  

Outro dos resultados deste estudo foi a capacidade de alguns grupos conseguirem 

aprimorar a visão do território, colocando em relevo as razões que levaram à alteração 

das funções e da morfologia dos espaços, tal como o surgimento de novas áreas 

residenciais que ocupam o espaço das antigas fábricas, o surgimento de passeios, 

movimento resultante da afluência de pessoas e trânsito locais. Estas construções 

lógicas baseadas em pesquisas e análise de campo, são um dos resultados pretendidos 

desta experiência por parte dos alunos, progredindo assim no conhecimento da 

Geografia. 

A visão crítica também surgiu em diversos apontamentos e reflexões de grupo, 

mencionada por aspetos de degradação de muitos edifícios e ruas, o abandono 

resultante da falência e fecho de muitas empresas e fábricas, o mau estado dos 

pavimentos, o que manifesta a fraca manutenção, o volume de resíduos acumulados e 

a inexistência de acesso a transportes públicos, indicadores a ter em conta por parte das 

entidades responsáveis para o desenvolvimento e melhor gestão do território.  

No concernente à objeção face a edifícios degradados, foram várias as propostas dos 

grupos para o futuro. Umas enveredam pela reabilitação, mantendo os aspetos 
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arquitetónicos e funções, outras a requalificação, alterando a função, mas mantendo a 

morfologia e por fim a renovação, na demolição dos edifícios e construção de novos, 

com diferentes funcionalidades. As justificações destas decisões são-nos dadas somente 

por alguns alunos, divulgando em determinados casos a importância arquitetónica de 

edifícios e fachadas, a necessidade local de determinadas funções e o surgimento de 

novos empreendimentos para a dinamização dos indicados espaços da cidade. 

No caso dos grupos que apontam a renovação, revelam uma vasta perspetiva, pois têm 

em consideração diversos indicadores, como a área envolvente, as necessidades e 

integração locais, para a construção de um edifício com funções necessárias e 

pertinentes à população local e visitante. Para mais, ainda analisam questões de 

acessibilidade, como a oferta de transportes públicos e estacionamento no caso do 

automóvel. A fiabilidade económica das propostas interessa igualmente, para que a 

construção e as funcionalidades permitam o sucesso aos empreendedores e decisores, 

seja um foco atrativo de clientes e promotor de emprego à população residente. Face a 

estes resultados, é constatável que os alunos cruzam inúmeros saberes da Geografia 

Urbana, Económica, Social e Humana.  

Adicionalmente, o conhecimento geográfico dos locais a explorar era reduzido, por 

parte de certos alunos, sendo quase obrigatórias uma pesquisa e visita dos mesmos. Em 

contrapartida, sendo estudantes do secundário e em parte, frequentadores destes 

locais, próximos à escola, eram esperadas mais conclusões e associações lógicas, dos 

espaços e da comunidade envolvente aos sítios.  

São muitos aqueles que se limitam a reconhecer e referir a morfologia e funcionalidade 

dos espaços, sem qualquer relação de conhecimentos múltiplos da Geografia. É nesta 

realidade de campo, que o professor identifica dificuldades e esclarece dúvidas, que são 

fundamentais para a compreensão dos conteúdos da Geografia Urbana, que por vezes, 

não são colocadas nem expressas em espaço de sala de aula.  

Esta iniciativa, reflete o quão positivas são estas atividades para o desenvolvimento e 

sucesso individuais na compreensão do conhecimento teórico. Permitem maiores 

relações e contactos com o território, com fontes de informação e comunicação, tal 
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como o diálogo com diversas pessoas, incluindo o contacto intergeracional, de familiares 

e amigos, na passagem de conhecimentos e experiências.  

No campo da observação, foi fundamental para treinar o olhar, para uma análise 

pormenorizada do território, onde aplicam saberes e identificam características e 

processos intrínsecos ao local. Conquistaram novas compreensões na reflexão de 

diferentes níveis de desenvolvimento da cidade e a conexão das dissemelhantes áreas. 

Ao longo do período de estágio, percebi o quanto é importante o papel do professor 

como estimulador de processos, decisor preponderante nas escolhas de exercícios, 

atividades, elaboração de questões, na formação do currículo, (Roldão, 1999), para o 

desenvolvimento de capacidades individuais e de trabalhos de grupo. 

Em suma, esta investigação pretende evidenciar a perceção das dinâmicas urbanas, de 

alunos de Secundário, através de saídas de campo. Qual a importância da realização 

desta atividade para aulas de Geografia no 3º Ciclo do Ensino Secundário. A sua 

realização e resposta por parte dos estudantes, de diferentes turmas e agrupamentos, 

na evidência da análise de distintas áreas.  

 

7.2. Limitações ao estudo e perspetivas futuras 

A pandemia trouxe diversos constrangimentos no planeamento, elaboração e realização 

das saídas. Relativamente às mesmas e aos guiões de trabalho, apenas foram aplicados 

a duas turmas de décimo primeiro ano, mas também poderiam ter sido aplicadas a 

diversas turmas e a diferentes níveis de ensino. Ainda relativamente à saída de campo, 

a sua realização foi burocraticamente demorada, pela aprovação e obtenção de 

autorizações escolares e de encarregados de educação. O tempo de aulas disponível 

para estas atividades é limitado e existem diversas preocupações por parte dos 

docentes, em lecionar todos os conteúdos essenciais, para que os alunos possam estar 

ao nível dos conhecimentos da Geografia, bem preparados para o Exame Final.  
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Foi necessário haver disponibilidade de docentes para acompanhar os alunos fora do 

recinto escolar. O agendamento é difícil, a meteorologia influencia e por vezes pode 

condicionar o avanço e desenvolvimento destas atividades.  

Igualmente, as saídas de campo, no presente Relatório mereceriam um tratamento mais 

aprofundado e beneficiariam, se pudessem, de uma maior discussão, discussão e 

exploração, caso houvesse tempo disponível nas aulas de Geografia. Dado a todas estas 

dificuldades, o interesse e trabalho dos e com os alunos, é um pouco limitado.  

Culminar uma melhor atuação e resultados, para uma futura saída, seriam neste 

momento algumas sugestões e ideias que considero pertinentes. A cooperação com as 

disciplinas de História, no caso das turmas do curso de línguas e humanidades e 

Economia no curso de ciências socioeconómicas, para que as conclusões sobre os 

diversos locais e processos associados seja maior, a facilidade de compreensão das 

mudanças e alterações territoriais sejam mais esclarecidas e desenvolvidas. Dar 

primazia ao envolvimento dos alunos na procura de conhecimento local, tendo em 

consideração a multidisciplinaridade numa só atividade. Procurar criar um exercício de 

entreajuda entre estudantes, professores e disciplinas. 

A elaboração de um guião mais vasto, com mais conteúdo informativo, que inclua 

indicadores referentes ao tema, para que a atividade tenha maior pormenor e mais 

resultados, é uma das hipóteses que aponto como sugestão.  
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Anexo 1 – Grupo A  

Figura 1 - Área de trabalho do Grupo A. 

 

Fonte: Google Maps, os restantes elementos são de elaboração própria. 

Figura 2 - Área de trabalho do Grupo A. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 
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Figura 3 - Área de trabalho do Grupo A. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 

Figura 4 - Área de trabalho do Grupo A. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 
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Figura 5 - Área de trabalho do Grupo A. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 

Figura 6 - Área de trabalho do Grupo A. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 
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Figura 7 - Área de trabalho do Grupo A. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 

Figura 8 - Análise e apontamentos do Grupo A.  

 

Fonte: Autoria dos alunos 
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Figura 9 - Análise e apontamentos do Grupo A. 

 

Fonte: Autoria dos alunos 

 

Anexo 2 – Grupo B 

Figura 10 -Área de trabalho do Grupo B. 

 

Fonte: Google Maps, os restantes elementos são de elaboração própria. 
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Figura 11 - Análise e apontamentos do Grupo B. 

 

Fonte: Autoria dos alunos 

 

Figura 12 - Análise e apontamentos do Grupo B. 

 

Fonte: Autoria dos alunos 
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Anexo 3 – Grupo C 

Figura 13 - Área de trabalho do Grupo C 

 

Fonte: Google Maps, os restantes elementos são de elaboração própria. 

 

 

Figura 14 - Análise e apontamentos do Grupo C. 

 

Fonte: Autoria dos alunos 
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Figura 15 - Análise e apontamentos do Grupo C. 

 

    Fonte: Autoria dos alunos 

 

 

 

     Anexo 4 – Grupo D 

     Figura 16 - Área de trabalho do Grupo D 

 

Fonte: Google Maps, os restantes elementos são de elaboração própria. 
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Figura 17 - Área de trabalho do Grupo D. 

Antes 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 

Figura 18 - Área de trabalho do Grupo D. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 
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Figura 19 - Área de trabalho do Grupo D. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 

 

Figura 20 - Área de trabalho do Grupo D. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 
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    Figura 21 - Área de trabalho do Grupo D. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 

Figura 22 - Área de trabalho do Grupo D. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 
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Figura 23- Área de trabalho do Grupo D. 

Depois 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 

 

Figura 24 - Área de trabalho do Grupo D. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 
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Figura 25 - Área de trabalho do Grupo D. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 

Figura 26 - Área de trabalho do Grupo D. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 
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Figura 27 - Área de trabalho do Grupo D. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 

Figura 28 - Área de trabalho do Grupo D. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 
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Figura 29 - Análise e apontamentos do Grupo D 

 

Fonte: Autoria dos alunos 

 

Anexo 5 – Grupo E 

Figura 30 - Área de trabalho do Grupo E 

 

Fonte: Google Maps, os restantes elementos são de elaboração própria. 
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Figura 31 - Análise e apontamentos do Grupo E. 

 

Fonte: Autoria dos aluno 

Figura 32 - Análise e apontamentos do Grupo E. 

 

Fonte: Autoria dos alunos 
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Anexo 6 – Grupo F 

Figura 33 - Área de trabalho do Grupo F 

 

Fonte: Google Maps, os restantes elementos são de elaboração própria. 

 

Figura 34 - Análise e apontamentos do Grupo F. 

 

Fonte: Autoria dos alunos 
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Anexo 7 – Grupo G 

Figura 35 - Área de trabalho do Grupo G 

 

Fonte: Google Maps, os restantes elementos são de elaboração própria. 

 

 

 

 

Figura 36 - Área de trabalho do Grupo G. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 

 



83 
 

Figura 37 - Área de trabalho do Grupo G. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 
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Figura 38 - Área de trabalho do Grupo G. 

Fachada Sul: 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 
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Figura 39 - Área de trabalho do Grupo G. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 
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Figura 40 - Área de trabalho do Grupo G. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 
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Figura 41 - Área de trabalho do Grupo G. 

Fachada Este: 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 
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Figura 42 - Área de trabalho do Grupo G. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 

Figura 43 - Área de trabalho do Grupo G. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 
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Figura 44 - Área de trabalho do Grupo G. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 

Figura 45 - Área de trabalho do Grupo G. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 
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Figura 46 - Análise e apontamentos do Grupo G. 

 

Fonte: Autoria dos alunos  

Anexo 8 – Grupo H 

Figura 47 - Área de trabalho do Grupo H 

 

Fonte: Google Maps, os restantes elementos são de elaboração própria. 
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Figura 48 - Área de trabalho do Grupo H. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 

Figura 49 - Área de trabalho do Grupo H. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 
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Figura 50 - Área de trabalho do Grupo H. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 
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Figura 51 - Área de trabalho do Grupo H. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Figura 52 - Área de trabalho do Grupo H. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 

Figura 53 - Área de trabalho do Grupo I. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos, edifício projetado. 
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Figura 54 - Análise e apontamentos do Grupo H. 

 

Fonte: Autoria dos alunos 

Anexo 9 – Grupo I 

Figura 55 - Área de trabalho do Grupo I 

 

Fonte: Google Maps, os restantes elementos são de elaboração própria. 
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Figura 56 - Área de trabalho do Grupo I. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 

Figura 57 - Área de trabalho do Grupo I. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 
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Figura 58 - Área de trabalho do Grupo I. 

  

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 

Figura 59 - Área de trabalho do Grupo I. 

 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 
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Figura 60 - Área de trabalho do Grupo I. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 
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Figura 61 - Área de trabalho do Grupo I. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 
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Figura 62 - Área de trabalho do Grupo I. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 
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Figura 63 - Área de trabalho do Grupo I. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 

Figura 64 - Área de trabalho do Grupo I. 

 

Fonte: Casa da Arquitetura, captação da imagem pelos alunos 
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Figura 65 - Área de trabalho do Grupo I. 

 

Fonte: Casa da Arquitetura, captação da imagem pelos alunos 
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Figura 66 - Área de trabalho do Grupo I. 

 

Fonte: Casa da Arquitetura, captação da imagem pelos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

Figura 67 - Área de trabalho do Grupo I. 

 

Fonte: Casa da Arquitetura, captação da imagem pelos alunos 
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Figura 68 - Área de trabalho do Grupo I. 

 

Fonte: Ginásio Solinca, captação da imagem pelos alunos 
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Figura 69 - Área de trabalho do Grupo I. 

 

Fonte: Casa da Arquitetura, captação da imagem pelos alunos 
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Figura 70 - Análise e apontamentos do Grupo I. 

 

Fonte: Autoria dos alunos. 

Figura 71- Análise e apontamentos do Grupo I. 

 

Fonte: Autoria dos alunos 
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Anexo 10 – Grupo J 

Figura 72 - Área de trabalho do Grupo J 

 

Fonte: Google Maps, os restantes elementos são de elaboração própria. 

Figura 73 - Área de trabalho do Grupo J. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 
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Figura 74 - Área de trabalho do Grupo J. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 

Figura 75 - Área de trabalho do Grupo J. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 
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     Figura 76 - Área de trabalho do Grupo J. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 

Figura 77 - Área de trabalho do Grupo J. 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 
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  Figura 78 - Área de trabalho do Grupo J 

 

Fonte: Captação da imagem pelos alunos 

Figura 79 - Análise e apontamentos do Grupo J. 

 

Fonte: Autoria dos Alunos 
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Figura 80 - Análise e apontamentos do Grupo J. 

 

Fonte: Autoria dos alunos 

Anexo 11 – Escola  

Figura 81 – Localização da Escola João Gonçalves Zarco 

 

Fonte: Google Maps, os restantes elementos são de elaboração própria. 
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Figura 82 – Escola João Gonçalves Zarco 

 

Fonte: Escola Secundária João Gonçalves Zarco 
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Anexo 12 – Cartografia de Matosinhos 

Figura 83 – Planta do estado geral de conservação da ARU de Matosinhos Sul 

 

Fonte: Câmara Municipal de Matosinhos  
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Figura 84 – Planta da ocupação da ARU de Matosinhos Sul 

 

Fonte: Câmara Municipal de Matosinhos  
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Figura 85– Planta dos equipamentos da ARU de Matosinhos Sul 

 

Fonte: Câmara Municipal de Matosinhos 
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Figura 86 – Planta do uso ao nível do R/C da ARU de Matosinhos Sul 

 

Fonte: Câmara Municipal de Matosinhos 
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Figura 87 – Planta geral do património da ARU de Matosinhos Sul 

 

Fonte: Câmara Municipal de Matosinhos 
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Figura 88 – ARU de Matosinhos Sul – Proposta de delimitação da área de reabilitação 

urbana de Matosinhos Sul  

 

Fonte: Câmara Municipal de Matosinhos 
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Figura 89 – ARU de Matosinhos Sul  

 

Fonte: Câmara Municipal de Matosinhos 
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