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GUIÃO DE ATIVIDADE 
EDUCATIVA
Serra de Montemuro e Rio Paiva 
de Castro Daire

ÁREAS DISCIPLINARES
História e Ciências

NÍVEIS DE ENSINO
Ensino Secundário e Profissional

NOME DA ATIVIDADE
Entre a Montanha e o Rio

DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE
Os/as alunos/as serão confrontados/as 
com perguntas que lhes permitirão 
conhecer melhor Montemuro e Paiva, 
mobilizando diferentes conhecimentos 
de história e ciências.
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COMO CHEGAR
A Serra de Montemuro e o Rio Paiva de Castro Daire 
representam uma rica fonte em termos naturais onde 
podemos conhecer uma vasta diversidade de fauna 
e flora, bem como características territoriais.

Oliveira
de Frades
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PREPARE A SUA VISITA

Solicite o apoio do Turismo de Castro 
Daire, de forma a que possam orientar 
um passeio pelos locais mais interes-
santes e até fornecer informações 
ou brochuras interessantes para os/as 
alunos/as.

Prepare as atividades 
a realizar.

Entre em contacto com 
o Posto de Turismo de Castro Daire.
Museu Municipal
Rua Dr. Lacerda Pinto 
3600-298 Castro Daire
+351 232 315 837
museumunicipal@cm-castrodaire.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

Castro Daire é um concelho 
muito diversificado em ter-
mos de património paisagís-
tico e arquitetónico, apresen-

tando 380 km2, distribuído pelas suas 16 
freguesias. 

Este é um município caracterizado pela 
estrutura montanhosa de Montemuro 
bem como pelo Rio Paiva.
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De acordo com a tipologia 
deste município, reflita 

com os/as alunos/as sobre 
a economia predominante 

neste território.

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

De entre os inúmeros monumentos 
a visitar, destaca-se  a Igreja da Ermida 
do século XII e a Inscrição Romana do 
Penedo de Lamas – Moledo.
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Serra de Montemuro

A Serra de Montemuro é um espaço 
dotado de uma biodiversidade notável, 
representando a oitava maior elevação 
de Portugal Continental e a terceira 
maior acima do Douro. A extensão desta 
serra atravessa Resende, Lamego, 
Castro Daire e Cinfães.

Nesta paisagem predomina a natureza, 
entre eles, os elementos rochosos de 
origem granítica. Os locais povoados são 
dispersos mas representam a inúmera 
história que este território pode contar. 

Ao passear por esta beleza natural, 
podemos encontrar penedos que 
contam histórias da terra; vestígios 
arqueológicos; igrejas, capelas, aldeias 
e antigas povoações; museus e também 
atores de teatro e artesãos que recons-
troem um pouca desta história.
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Rio Paiva

Também esta riqueza natural está 
contemplada como Sítio de Importância 
Comunitária na Rede Natura 2000, 
transformando Castro Daire numa ver-
dadeira enciclopédia de fauna e flora.

Este Rio, típico de montanha, é um dos 
mais belos e bem conservados rios de 
Portugal, tendo sido já considerado um 
dos rios menos poluídos da Europa.

Curiosamente é um rio conhecido pela 
desova das trutas, um peixe muito apre-
ciado nesta região.
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ATIVIDADE
Entre a montanha e a serra
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GUIÃO 
DA ATIVIDADE

BREVE DESCRIÇÃO

Esta atividade tem como objetivo 
dar a conhecer este território, 
através de atividade dinâmicas 
e lúdicas. 

Nível de Ensino
Ensino Secundário e Profissional 

Competências a Desenvolver
Pensamento crítico

Raciocínio e resolução de problemas

Relacionamento interpessoal

Informação e comunicação

Duração da Atividade
3 a 4 horas + 90 minutos

Complexidade
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OBJETIVOS

Explorar a 
diversidade geológica 
e biológica destes 
dois elementos naturais.

Conhecer a Montanha 
de Montemuro 
e o Rio Paiva 
de Castro Daire.
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1. Preparação
Leia, com atenção, as sugestões de organização da 
atividade, sendo que poderá optar por desenvolvê-las 
da forma que mais lhe convir.

Informe-se quais os locais mais significativos para o 
objetivo da sua visita de estudo e perceba junto do 
Posto de Turismo de Castro Daire, qual a melhor forma 
de aceder aos locais.

Seria interessante visitar a aldeia de Campo Benfeito, 
que se situa mesmo na Serra de Montemuro, seguido 
da visita ao Rio Paiva.

Prepare um pequeno guião orientador (ou consulte 
o que fornecemos) de modo a alertar os/as alunos/as 
para aquilo que vão observando.

2. Introdução
Os/as alunos/as terão oportunidade de explorar um 
pouco da biodiversidade e história da Serra de Monte-
muro e do Rio Paiva.

3. Implementação
Ainda na sala de aula, organize a turma pelas equipas 
que pretende para o jogo. Assim, a busca pela informa-
ção irá tornar-se mais competitiva e mais interessante 
para os/as alunos/as. Sugerem-se equipas de 
4 elementos. Entregue-lhes também o guião para 
que percebam as etapas desta experiência.
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Realize o passeio pelos locais selecionados, sempre 
numa lógica explorativa, questionando-os sobre o 
que conseguem observar e as informações a que têm 
acesso.

Depois de concluída a fase exploratória, poderá 
utilizar o jogo sugerido para consolidar aprendizagens.

Todas as instruções e documentos necessários 
encontram-se disponíveis neste guião.

4. Reflexão
No final da atividade exploratória, faça um pequeno 
apanhado das aprendizagens realizadas ao longo da 
visita.

Caso opte por realizar o jogo com os/as alunos/as 
em sala de aula, poderá optar por ter um prémio para 
a equipa vencedora.
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ANEXOS Anexo I - Guião 
para a Visita de Estudo 

Assim, sugere-se:

Peça informações junto do Posto de Turismo de Castro Daire e faça 
uma listagem dos locais a visitar;

Extraia toda a informação que considerar relevante para que, ao 
longo do passeio, possa alertar os alunos para as diferentes realidades 
observadas;

Questione a turma ao longo da exploração, não dando informações 
concretas sobre o que observam;

Sendo que nos encontramos na era das tecnologias, peça-lhes que 
tomem partido das mesmas para obter as respostas que pretendem 
(caso a escola tenha, disponibilize material informático para o efeito);

Solicite aos/às alunos/as que se façam acompanhar de bloco de notas 
e que, ao longo do passeio: tomem notas, façam registos fotográfi-
cos, recolham alguma matéria que considerem relevante (e que não 
ponha em causa a natureza), etc.

Pode propor aos/às alunos/as que façam as equipas de trabalho 
para as várias etapas da atividade ou deixe-os/as tomar a iniciativa.

Para a realização desta visita de estudo será interessante aliar
os conhecimentos de história e ciências presentes no território. 
Isso poderá permitir aos/às alunos/as construir um conhecimento 
mais consolidado e significativo para todos/as.

PROFESSOR/A
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Anexo II - Guião 
para a Visita de Estudo 

ALUNOS/AS

Esta experiência pretende ser uma mais valia 
a todos os níveis. Por isso, aproveitem, divirtam-se 
e tirem o máximo partido de tudo.

1ª etapa
Visita exploratória pela Serra de Montemuro e pelo Rio Paiva 
onde podem conhecer uma diversidade notável de factos 
históricos, bem como, a fauna e flora presente neste território. 

2ª etapa
Momento lúdico de partilha de conhecimentos através 
de um jogo onde os alunos vão ter oportunidade de 
mostrar os conhecimentos adquiridos ao longo da visita. 
Este momento decorre em equipas, por isso formem a vossa 
logo na etapa 1 para conseguirem obter melhores resultados.

3ª etapa
Num último momento, pretende-se apenas uma pequena 
reflexão, em que cada um/a de vocês irá falar das mais valias 
da atividade e sugerir outras atividades igualmente dinâmicas 
a realizar com os/as colegas.
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Anexo III - Jogo 
Entre a Montanha e o Rio

Material:
• Tabuleiro (anexo IV)
• Mapa Montanha e Rio e respetivos sinalizadores(anexo V)
• Sinalizadores de categorias (anexo VI)
• Perguntas (anexo VII)
• Dados
• Peões

Preparação:
• Imprimir um tabuleiro A3 a cores
• Imprimir um conjunto de mapas para cada equipa a cores
• Imprimir um conjunto de sinalizadores para cada equipa
• Imprimir um exemplar de perguntas que serão lidas por al-

guém neutro (professor/a ou elemento da turma selecionado 
para o efeito)

Breve resumo:
Os/as jogadores/as, organizados em equipas, deverão avançar 
no tabuleiro, começando pela casa de partida. A cada resposta 
correta a equipa poderá avançar até um total de 3 resposta. 
A cada conquista deverão destacar o sinalizador colá-lo 
no mapa correspondente. Sempre que possível poderão, 
estrategicamente, tirar sinalizadores aos adversários com 
o objetivo de lhes atrasar o jogo. Ganha a equipa que primeiro 
conseguir chegar ao centro e obter uma resposta correta.
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Anexo V - Mapa Montanha e Rio

Rio

Montanha
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Anexo VI - Sinalizadores de categorias
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Anexo VII
Perguntas Montanha
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Anexo VII
Perguntas Montanha

Qual a altitude máxima da Serra de Montemuro?
863 metros
1570 metros 
1381 metros

Que aldeias típicas não podemos encontrar na serra?
Campo Benfeito
Rossão
Valados

No lugar da igreja matriz e Castro Daire, existia uma igreja medieval. 
Em que reinado foi construída?

D. Dinis
D. Sebastião
D. Manuel

O que são as Capuchinhas de Campo Benfeito?
Peças de vestuário feitas em cetim
Peças de vestuário feitas em burel
Gorros em lã

Quais os estilos artísticos presentes na Igreja Matriz de Castro Daire?
Estilo Barroco
Estilo Rococó
Ambos

GERAL
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Anexo VII
Perguntas Montanha

Qual a rocha predominante na Serra de Montemuro?
Granito
Basalto
Calcário

Quais os dois principais cursos de água que encontramos na Serra 
de Montemuro?

Rios Ave e Douro
Rios Douro e Paiva
Rios Paiva e Vouga

Que penedo podemos encontrar na Serra de Montemuro?
Penedo da Saudade
Penedo Furado
Penedo do Cambro

Um exemplo de vale de fratura é o Rio Bestança.
Verdadeiro
Falso

São característicos desta zona e utilizados para o pasto de bovinos. 
Prados de Lima
Campos de Lima
Campos de Estevas

GEOGRAFIA
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Anexo VII
Perguntas Montanha

A “transumância” é:
Deslocação do gado bovino entre lugares
Acasalamento  dentro da mesma espécie
Alteração da alimentação do gado bovino

Nesta serra podemos encontrar:
A Sardanisca
O Salabardo
Ambos

Quantas espécies de aves existem em Montemuro?
80
100
118

Quais os animais mais comuns na serra?
Aves
Insetos
Mamíferos

Como chamam às libélulas nesta região?
Aves anãs
Noivas
Tira-olhos

FAUNA
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Anexo VII
Perguntas Montanha

Os carvalhais caducifólios, abundantes nesta montanha, são carac-
terísticos de que clima?

Clima temperado
Clima quente
Clima frio

O carvalho é uma árvore comum nesta montanha?
Sim
Não

A giesta e a piorna, abundantes nesta serra, deixam uma paisagem 
de cor: 

Amarela e branca
Amarela e rosa
Branca e rosa

Que fruto podemos encontrar nesta montanha, no verão? 
Laranjas
Amoras
Maçãs

As Estevas e Estevinhas são uma planta muito abundante na serra. 
Qual a adaptação que surgiu na Serra de Montemuro?

Estevinha-das-montanhas
Estevinha-da-floresta
Estevinha-das-serras

FLORA
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Anexo VII
Perguntas Montanha

Como se chamam as termas de Castro Daire?
Termas do Carvalhal
Termas do Amial
Termas do santo Graal

De que resulta a água terapêutica de Castro Daire?
Lençóis de água com componentes únicas
Falha sismo-tectónica no granito de Alva
 Antigo vulcão Muro

A croça de palha é:
Uma cesta para a apanha agrícola
Um agasalho para sair com o gado
Um chapéu

A aldeia de Colo do Pito tem a sua origem no latim e significa:
Colina Pintada
Colo do padrinho
Colina do pão

O que são luze-cus?
Pirilampos
Rapa tachos
Candeeiros

CURIOSIDADES
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Anexo VII
Perguntas Montanha

Pensa-se ter existido a presença do povo Árabe nesta montanha?
Sim
Não

Que monumentos não podemos encontrar em Castro Daire?
Ermida do Paiva
Casa da Cerca
Casa de Lavoura

As festas e romarias são dedicadas a santos. Por exemplo:
S. Pedro
S. João
Santo António

Qual destas feiras não acontece neste município?
Feira da serra
Feira da Ouvida
Feira das Portas do Montemuro

Que expressão se usa para chamar as cabras?
Ande chibuca!
Volta cá chibuca!
Vame vame cabra!

HISTÓRIA
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Anexo VII
Perguntas Rio
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Anexo VII
Perguntas Rio

Qual o prato típico de Castro Daire com trutas?
Massada de trutas
Trutas de Escabeche do Rio Paiva
Trutas fritas com arroz de tomate

Em que serra nasce o rio Paiva?
Serra Leomil
Serra da Estrela
Serra da Arrábida

A Garganta do Paiva é uma zona do rio:
Que por ser mais estreita possuí rápidos
Que por ser mais larga forma uma lagoa
Nenhuma das anteriores

Os Passadiços do Paiva ficam em:
Castelo de Paiva
Arouca
Cinfães

Os Moinhos que existem nas margens do Rio Paiva chama-se:
Minhos de Pintão
Moinhos de Pisão
Moinhos das Margens

GERAL
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Anexo VII
Perguntas Rio

A nascente do Rio Paiva situa-se em:
Castro Daire
Moimenta da Beira
Vila Nova de Paiva

A quantos metros de altitude está a nascente do Paiva?
1500 metros
1200 metros
1000 metros

De V.N.P. para Castro Daire, as rochas que sustentam o Rio Paiva 
passam de graníticas para:

Xisto
Basalto
Calcário

Atualmente, nas encostas do rio Paiva que tipo de árvores existem:
Pinheiro e Eucalipto
Salgueiro e Castanheiro
Pinheiro e Oliveira

Nas margens do rio já encontramos outro tipo de árvores. Quais?
Amieiros e Salgueiros
Salgueiro e Castanheiro
Pinheiro e Oliveira

GEOGRAFIA
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Anexo VII
Perguntas Rio

Existe uma relação de dependência entre duas espécies no 
Rio Paiva.

A truta depende do mexilhão-de-rio
O mexilhão-de-rio depende da truta
O merlo-de-água depende da truta 

O “truteiro” do Paiva é habitat natural e inúmeras espécies 
de vertebrados.

35
7
14

O Rio Paiva tem, pelo menos, uma espécie autóctone. 
Qual destas é?

 Achigã
Ruivaco
Pimpão

Porque é muito apreciada a truta?
Para a gastronomia local
Porque faz parte do recorde do Guiness
Para utilizar a sua pele em vestuário

Os morcegos são:
Mamíferos
Aves
Répteis

FAUNA
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Anexo VII
Perguntas Rio

Para perdurar um clima mediterrânico nesta região, precisamos de:
Presença de invernos
Concentração das precipitações ao longo do ano
 Ambas

De que depende a existência de invernos:
S. Pedro
Do nível dos mares e rios
Glaciares

Para perdurar um clima mediterrânico nesta região, precisamos de:
Presença de invernos
Concentração das precipitações ao longo do ano
Ambas

Que outro nome se dá aos Bosques Ripícolas:
Bosques florais
Bosques tropicais
Bosques húmidos

Que mamíferos não podemos encontrar junto ao Rio Paiva:
Ouriço-cacheiro
Porco
Raposa

FLORA



GUIÃO DE ATIVIDADE EDUCATIVA
Montemuro e Paiva de Castro Daire

35

Anexo VII
Perguntas Rio

A vegetação em torno do rio existe porque:
Suster as terras e dar abrigo às espécies
Estão mais próximas da água e alimentam-se melhor
Nenhuma das anteriores

Ao longo desta região podemos encontrar dólmens ou antas. A 
que período da história reportam?

Paleolítico
Neolítico
Idade dos metais

O que são as Mamoas da Senhora da Ouvida?
Santos
Antas
Capelas

Qual o/s topónimo/s de Castro Daire?
Castro de Cabril
Castro da Maga
Ambos

Os artesãos de Ribolhos fazem:
Olaria (barro negro)
Cestaria
Carpintaria

CURIOSIDADES
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Anexo VII
Perguntas Rio

O primeiro foral concedido a castro Daire que o tornou Concelho, foi 
atribuído por:

D. Afonso Henriques
D. Sancho I
D. Afonso II

Existe uma época festiva em que se come um parto típico chamado 
Carolas com Feijão e Cabeça de Porco. Qual é?

Natal
Carnaval
Páscoa

O Miradouro de Santa Bárbara situa-se em que freguesia?
Pepim
Almofala
Moledo

Castro Daire é de que distrito?
Viseu
Aveiro
Guarda

Um destes não é um ponto turístico de Castro Daire?
Praia fluvial da Folgosa
Termas do Carvalhal
Praia fluvial de Nandufe

HISTÓRIA
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