
 

 

 

 

Verão no Campus 2017 

Programa ICS 

GPS | Geografia Plena de Surpresas 
 

Data: 24 a 28 de julho 

Número de Alunos: Nº mínimo obrigatório para funcionamento do programa 10; nº máximo 25 

Público-alvo (e critério de seleção): Estudantes do Ensino Secundário (idade mínima 16 anos) 

Local: Departamento de Geografia, Campus de Azurém 

 

“GPS | Geografia Plena de Surpresas” é um programa de Verão que te dará a conhecer uma nova forma 

de ver a Geografia: como vives a tua rua ou qual é a relação com o meio que te rodeia. Aqui poderás 

descobrir que Geografia povoa o teu dia-a-dia. 

 

Dado que o território é o objeto de estudo da geografia, as atividades programadas nesta iniciativa refletem 

as diversas vertentes do trabalho de um geógrafo. Por isso, os participantes serão desafiados a desenvolver 

um conjunto básico de competências ao nível da geografia física, geografia humana, cartografia e 

planeamento do território. Com uma forte componente de atividades ao ar livre, pretende-se uma introdução 

efetiva ao trabalho de campo (recolha de informação, observação participativa, experimentação e aplicação 

de ferramentas de localização), combinada, ainda, com atividades em ambiente de laboratório (tratamento 

e análise de dados e de materiais, análise e elaboração de cartografia). 

 

Este programa, ao passar por algumas das possibilidades de trabalho de um Geógrafo, permite aprofundar 

os teus conhecimentos em Geografia, mas, mais ainda, permite contatar com o dia-a-dia de um geógrafo 

nas suas diversas hipóteses de afirmação no mercado de trabalho. 

 

 

 

 

 

 



 

Plano de Funcionamento 

  2ª feira, 24 3ª feira, 25 4ª feira, 26 5ª feira, 27 6ªfeira, 28 

09h30 
- 

12h30 

Receção dos 
participantes a 
cargo do GCII 

Onde está a 
diversão?  

O mundo físico e 
político, a uma 
escala global 

 
(Jogos online) 

Cidades 
Verdes** 

Espaços verdes e 
planeamento 

urbano  
 

(Visita ao Parque 
da Cidade – 
Guimarães) 

 As várias faces 
da nossa terra  

Cartografia e 
SIG´s 

 
(Visita ao 

Laboratório de 
SIG’s) 

Caça ao tesouro 
dos tempos 
modernos 
Orientação e 
Geocaching  

 
(Caça ao tesouro 

na cidade de 
Guimarães) 

      

14h00 
- 

17h30 

 Por 
montanhas e 

vales* 
Caminhando e 

apreendendo as 
formas da 

nossa terra: 
iniciação à 

geomorfologia 
 

(Visita à Penha)  

Foursquare | já 
estivemos aqui? 
Análise Geográfica 
do Centro Histórico 

de Guimarães 
 

(Visita ao Centro 
Histórico de 
Guimarães) 

 

Atividade a cargo 
do GCII 

Vereadores por 
um dia*** 

O planeamento e 
ordenamento do 
território através 

do PDM 
 

(Visita à C.M. 
Guimarães) 

Atividades e 
Sessão de 

Encerramento a 
cargo do GCII 

 

* Necessita de transporte do Campus de Azurém até à Penha (e volta) 

** Necessita de transporte do Campus de Azurém até ao Parque da Cidade de Guimarães (e volta) 

*** Necessita de transporte do Campus de Azurém até à Câmara Municipal de Guimarães (e volta) 


