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GUIÃO DE ATIVIDADE 
EDUCATIVA
Museu Rural de Pendilhe

ÁREAS DISCIPLINARES
Português, Geografia, História e Artes

NÍVEIS DE ENSINO
Ensino Secundário e Profissional

NOME DA ATIVIDADE

Usos e costumes

DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE
Nesta atividade pretende-se que os/as 
alunos/as apresentem as mais-valias 
deste museu.
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COMO CHEGAR
O Museu Rural de Pendilhe fica situado na zona central 
de Pendilhe, uma das freguesias de Vila Nova de Paiva, 
com uma área aproximada de dezoito metros quadrados, 
situada nas terras do Alto Paiva.

Oliveira
de Frades

Museu Rural de Pendilhe
Travessa Alto da Lameira
3650 - 032 Pendilhe
GPS: 40.905481   -7.83505
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PREPARE A SUA VISITA

Verifique que atividades 
educativas poderão realizar 
no local.

Prepare as atividades 
a realizar.

Entre em contacto com 
o local. Museu Rural de 
Pendilhe, Posto de Turismo
Loja TERRAS de Vila Nova de Paiva
+351 232 374 129  |  232 609 900
turismo@cm-vnpaiva.pt
museupendilhe@cm-vnpaiva.pt

Reserve e agende 
a visita de estudo para 
os/as seus alunos/as.
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FIQUE A 
SABER MAIS 
SOBRE O LOCAL

Museu Rural de Pendilhe

Este Museu participa na defi-
nição do Centro Rural do Alto 
Paiva que, em continuidade 
geográfica e económica, in-

tegra freguesias dos concelhos de Vila 
Nova de Paiva e de Castro Daire. 

Teve origem num programa de recu-
peração de equipamentos e espaços 
públicos do casco histórico de Pendi-
lhe. Associando-se à rede concelhia de 
museus, tem como missão valorizar, pela 
salvaguarda, estudo e divulgação, a me-
mória das alfaias agrícolas, das técnicas 
e das paisagens rurais da sub-região alto 
paivense. 

O acervo é dos séculos XIX e XX, e incor-
pora coleções locais de alfaias agrícolas, 
cerâmica, têxtil, artes plásticas e deco-
rativas. O museu fica situado no cimo 
do povoado, ao lado de um interessante 
conjunto de tradicionais espigueiros 
com a respetiva eira e forno comunitário.

Valências
Possui uma zona de exposição tempo-
rária, centro de documentação e espaço 
internet.
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O Museu Rural de Pendilhe organiza, 
ao longo do ano, algumas atividades 
dinamizadoras do espaço, como por 
exemplo:

• Dia Internacional dos Museus e noite 
dos museus

• Aquecer o forno comunitário e/ou 
fazer o pão

• Corar e lavar a roupa
• Passear as ovelhas/cabras
• O trabalho da eira
• Meias de lã e capuchas artesanais

DESCUBRA AS 
ATIVIDADES QUE 
PODE FAZER COM 
OS/AS ALUNOS/AS

Este Museu possui também alguns 
jogos (Jogo da Memória e Jogo das 
Perguntas) que permitem aos seus 
visitantes, nomeadamente alunos, 
interagirem com o espaço e aprenderem 
mais com a exposição permanente 
apresentada.
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ATIVIDADE
A importância da agricultura
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GUIÃO 
DA ATIVIDADE

BREVE DESCRIÇÃO

A atividade consiste na realização 
de um cartaz promocional deste 
museu, podendo ser uma apresen-
tação geral ou uma abordagem mais 
específica sobre o seu conteúdo.

Nível de Ensino
Ensino Secundário e Profissional

Competências a Desenvolver
Pensamento criativo

Saber científico

Sensibilidade estética

Duração da Atividade
90 minutos

Complexidade
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OBJETIVOS

Desenvolver 
a criatividade e 
o sentido estético 
dos/as alunos/as para 
a criação de um painel.

Promover o trabalho 
em equipa e a entreajuda 
no trabalho colaborativo.

Conhecer o Museu 
Rural de Pendilhe 
e os seus conteúdos 
históricos e culturais.
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1. Preparação
Prepare alguns materiais necessários para a realização 
do cartaz:
• Cartolina
• Papel de cenário
• Marcadores
• Computador
• Impressora
• Etc.

Organize alguma documentação cedida pelo Município 
para que a turma tenham mais conteúdos para trabalhar.

Selecione também alguns cartazes, ou imagens digitais
dos mesmos, para que os/as alunos/as se possam inspirar.

2. Introdução
Nesta atividade pretende-se que os/as alunos/as, 
em grupo, desenvolvam um cartaz que retrate as valências 
do Museu Rural de Pendilhe.

3. Implementação
Depois dos/as alunos/as terem algum contacto (direto ou 
indireto) com o Museu Rural de Pendilhe, seria interessan-
te conseguirem centralizar a informação mais importante 
num cartaz que representasse este local.

Assim, organize a turma por grupos. Poderá fazê-lo de for-
ma aleatória ou, se preferir, poderá criar grupo equilibrado 
de modo a favorecer o resultado final.
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Depois, crie um momento de partilha coletiva onde deverá 
questionar a turma sobre como se faz um cartaz e que infor-
mação deverá constar no mesmo. Para ajudar, auxilie-se 
da informação que recolheu e dos exemplares que possui. 

Em seguida, entregue a cada grupo uma folha A3 e diga-
-lhes que deverão primeiro esboçar o cartaz para que pos-
sam fazer, sem erro, a versão final.

Vá supervisionando o trabalho desenvolvido, fazendo 
um papel apenas de tutoria.  

 4. Reflexão
Reflita com a turma sobre a execução da tarefa 
propriamente dita.

Deverá também fazer um momento de apresentação 
dos trabalhos, onde poderá comentar individualmente 
cada apresentação, em termos de conteúdo e imagem. 
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ANEXOS Anexo I 
Como fazer um 

bom cartaz

Um cartaz deverá ser um suporte informativo chamativo 
e destacar-se dos demais, para que a sua informação seja 
transmitida. O segredo está em saber conjugar os vários 
elementos de forma a obter o equilíbrio entre imagens 
e texto.

Devemos pensar a quem se dirige o cartaz para garantir 
que a informação se adequa ao público que a vai ler.

Colocar só o que é realmente importante.

A cor será um bom elemento para captar a atenção.

O tipo e o tamanho de letra é muito importante para 
o sucesso do cartaz. Estes elementos devem ser testados.

A informação deverá ser organizada por ordem de 
importância. Isso vai ajudar a captar a atenção do leitor.

O humor é sempre bem vindo e nunca é demais.

Assim, devem seguir os seguintes passos:

Definir o objetivo do cartaz
Criar a mensagem a transmitir
Escolher um modelo e montar a arte
Retificar a informação
Montar o cartaz
Escolher um local para afixar o resultado final
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Anexo II 
A importância da imaginação

• Tendo por base a alfaias / instrumentos presentes 
na exposição. Qual seria o tipo de agricultura prati-
cada no Concelho há 100 anos atrás?

• Para que servia e serve um ancinho?

• O que é uma grade?

• Quem usa molhelhas e canga?

• Como foram as invasões francesas?

• O que usavam como depósito de líquidos?

Aproveitar a dicas anteriores e fazer um desenho, 
maquete, etc., de peças vistas no museu.

A escola pode aproveitar os trabalhos dos/as alunos/as 
e fazer uma exposição temporária no Museu Rural de 
Pendilhe que exemplificará o que cada escola experi-
mentou na sua visita.

Esta é a forma de divulgar também a escola junto 
de outros/as visitantes...
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www.valorizateviseudaolafoes.pt

cimviseudaolafoes
@cimviseudaolafoes


