
 

 

 

Todos os anos, com a chegada do Outono e das 

primeiras chuvas surgem súbita e misteriosamente 

os cogumelos silvestres vestindo os nossos pra-

dos, florestas, parques e jardins, com uma enorme 

panóplia de cores e formas, dando origem a um 

espectáculo de incontestável beleza. Contudo é 

nos ecossistemas florestais onde estes encontram 

o seu óptimo ecológico, ou seja, as condições ide-

ais para se instalarem. 

  

Tendo em consideração o modo como se alimen-

tam, os fungos desempenham um papel muito im-

portante nos ecossistemas.  

Pelo facto de não possuírem clorofila como as 

plantas, os fungos necessitam de matéria orgâni-

ca para se desenvolverem, são por isso heterotrófi-

cos. Assim onde houver um substrato constituído por 

matéria orgânica podem desenvolver-se fungos.   

Utilizam a matéria orgânica morta sendo os princi-

pais responsáveis pela “limpeza” dos ecossiste-

mas (degradam a lenhina);   

Juntamente com as bactérias são importantes na 

reciclagem do C, N e outros sais minerais.  

  

 

 

Para além do papel desempenhado nos ecossis-

temas, os fungos desempenham um papel im-

portante na alimentação humana. Os cogumelos 

constituem um alimento com algum risco, pelo 

que deveremos ter em consideração algumas 

regras de conduta quando os colhemos para co-

mer. 

 

O meio natural é uma estrutura complexa 

onde convergem e articulam-se aspectos de 

ordem biológica e humanas. Tornando-o 

num espaço muito próprio com 

potencialidades de valor educativo e 

satisfação das necessidades humanas. 

Um bosque constitui um importante 

ecossistema. Apresenta uma biodiversidade 

e uma dinâmica muito própria, podendo 

estabelecer-se uma relação entre as 

determinantes ecológicas e humanas sem 

prejuízo de nenhuma. 

À Descoberta 

dos 

Cogumelos 

Cogumelos 

Baião 



1º DIA — 15 de novembro 
 

18:30 h — Encontro Casa da Juventude 

 — Acomodação às instalações 

 

19:00h — Sessão de leitura; 
 

20:00h — Jantar  
 

21: 30h — Magusto 
 

22: 30h — Saída noturna 

 

 

2º DIA — 16 de novembro 
 

8:30 h — Pequeno Almoço  
 

9:30 h — Saída para  o Carvalhal; 
 

13:30 h — Almoço (ao cargo do partici-

pante) 

15:00 h — Vamos às bolotas 
 

PROGRAMA 

  
A Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil 

através dos clubes “Lontrinhas do Rio Ovil” e 

“Chapinho” uma Saída de Campo . 

Pretendemos ir à descoberta da vida dos co-

gumelos. Desfrutar da beleza majestosa de 

um bosque  de carvalho alvarinho. 

 Os nossos objetivos com esta acividade  

são os seguintes: descobrir e identificar as 

diferentes espécies que habitam os nossos 

bosques; aprender a valorizar a sua impor-

tância; reconhecer a importância dos fungos 

na dinâmica da vida de bosque; aprender a 

valorizar a biodiversidade que nos rodeia; 

informar os procedimentos corretos na apa-

nha dos cogumelos e por fim é dar a conhe-

cer a variada fauna e flora existente nos 

bosques.  

Contribuir para o envolvimento e responsa-

bilização de toda a comunidade, fortalecen-

do valores e atitudes ambientais, baseado 

na educação para a cidadania e educação 

ambiental. 
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Saco cama e cobertor; 

Almofada; 

Produtos de higiene; 

Toalha de banho; 

 Fato de treino ou calças de ganga (noite); 

Camisola mais quente (noite); 

Roupa prática; 

Roupa interior; 

Muda de calçado 

Chinelos (banho); 

Papel higiénico; 

Lenços de papel; 

Lanterna; 

Chapéu; 

Água/fruta; 

Livro de Poesia; 

Caderno de apontamentos; 

Merenda para o 1.º dia; 

Copo de plástico; 

Tigela de plástico e colher; 

Um saco prático; 

Sacos de plástico para o lixo. 

 

Muita boa disposição... 

 

Os Responsáveis 

Helena Reis 

Cristina Carvalho 

Eduardo Teixeira 

Fernando Vieira 

Luís Geada 


