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GUIÃO DE ATIVIDADE 
EDUCATIVA
Ervital

ÁREAS DISCIPLINARES
Português e Ciências

NÍVEIS DE ENSINO
Pré-Escolar

NOME DA ATIVIDADE
O livro do chá

DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE
Os/as alunos/as e as suas famílias 
são convidados/as a construir um 
livro sobre o chá e os seus benefícios.
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COMO CHEGAR
A Ervital é uma empresa 100% portuguesa, 
situada no coração da Serra de Montemuro, 
onde a sua plantação usufrui de todos os 
benefícios naturais deste ecossistema.

Oliveira
de Frades

Ervital
Rua de Santo António nº31
3600 - 401 Mezio
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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.
Ervital
+351 254 689 596
bio@ervital.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

A 
ERVITAL nasceu em 1997 
no coração da Serra do 
Montemuro e tem por 
objetivo principal produzir 

e comercializar produtos de qualidade 
excecional, maioritariamente usados na 
preparação de infusões e como condi-
mentos.

As infusões e condimentos biológicos 
produzidos na Ervital, são obtidos em 
condições ecológicas e ambientais úni-
cas, proporcionadas por um ecossiste-
ma de Montanha - Serra do Montemuro 
- Rede Natura 2000 - de elevada biodi-
versidade e utilizan-

do as técnicas e os processos preconi-
zados pela agricultura biológica. 
Os campos de produção situam-se 
a cerca de 1000 metros de altitude, 
envolvidos por vegetação autóctone 
e sem áreas de cultivo a menos de 1 km 
de distância.

Tendo sido pioneira em Portugal na 
produção de PAM (plantas aromáticas 
e medicinais) em MPB (modo de pro-
dução biológico), a empresa tem evo-
luído de forma gradual e sustentada, 
contribuindo para o desenvolvimento 
da região e melhoria de vida das suas 
gentes, designadamente através do 

aproveitamento e valorização 
dos seus recursos naturais.

Para valorizar a qualidade 
dos seus produtos e servi-
ços, por apreço para com os 
seus clientes, por respeito 
pela Natureza e pelas gera-
ções vindouras, as técnicas 
e práticas culturais são, na-
turalmente, as preconizadas 
na Agricultura Biológica.
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A Ervital é uma empresa da região e 
encontra-se integrada no ecossistema 
da Serra de Montemuro. Nesse sentido, 
podem oferecer às crianças e jovens que 
por lá passam muitas experiências, mos-
trando-lhes não só o contexto natural, 
mas também toda a estrutura construída 
em torno de um negócio biológico e 
sustentável. 

Aquando da realização de uma visita de 
estudo ao espaço, os/as alunos/as terão 
oportunidade de conhecer o processo 
de produção e comercialização de ervas 
aromáticas e medicinais, bem como, os 
chás e outros produtos da marca.

O processo de produção biológico, 
a conservação, o corte e o embalamento 
são determinantes na consolidação de 
uma marca de prestígio em Castro Daire.

Ao nível escolar, a Ervital tem a oportuni-
dade de dar a conhecer aos/às alunos/as, 
com detalhe, o funcionamento da empre-
sa, desde o solo até à prateleira, à distribui-
ção e venda dos produtos que representa. 
Esta empresa desenvolve todas as opera-
ções, desde a obtenção de sementes e/ou 
propágulos, produção e transformação até 
à comercialização final.

DESCUBRA AS 
ATIVIDADES QUE 
PODE FAZER COM 
OS/AS ALUNOS/AS
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ATIVIDADE
O livro do chá
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GUIÃO 
DA ATIVIDADE

BREVE DESCRIÇÃO

Esta é uma atividade que envolve 
os/as alunos/as e família e em que se 
pretende que explorem e aprendam 
mais sobre diferentes ervas de chá 
(texturas, cores, sabores).

Nível de Ensino
Pré-escolar 

Competências a Desenvolver
Bem-estar, saúde e ambiente

Informação e comunicação

Pensamento criativo

Duração da Atividade
2A atividade deverá ocorrer 

de forma faseada, em períodos 

de tempo variável

Complexidade

Notas: 
Esta atividade procura, também, 
envolver os pais nas atividades 
escolares. 
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OBJETIVOS

Trabalhar a relação 
escola/família.

Promover momentos 
de criatividade e desen-
volvimento artístico entre 
os/as mais novos/as.

Enquadrar as crianças 
numa atividade de campo, 
apresentando-lhes a Ervital 
e o seu ecossistema.



GUIÃO DE ATIVIDADE EDUCATIVA
Ervital

11

1. Preparação
Sugerimos que em primeiro lugar apresente o projeto 
aos pais das crianças para solicitar a sua colaboração para 
a dinamização da atividade.

Consulte os documentos em anexo para averiguar algumas 
das sugestões. O livro do chá poderá ter uma série de forma-
tos:

Livro sensorial – utilizando as várias texturas, cheiros e cores.
Álbum ilustrado – livro composto apenas por ilustrações e 
esquemas que transmitam os conhecimentos sobre o chá.
Livro completo – recolha de informações por parte das 
famílias que serão complementadas com as ilustrações das 
crianças.

2. Introdução
Esta atividade pretende explorar a criatividade das crianças 
e fomentar a sua ligação com a natureza.

3. Implementação
O livro que se pretende elaborar poderá apresentar dife-
rentes formatos. Nesse sentido, construa uma planificação 
acerca do que pretende com a atividade de forma a saber 
quais os passos que deverão. 

Organize-se com os pais e as crianças de forma a elaborar 
as diferentes fases deste processo, tendo sempre em conta 
o fator criatividade.
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No final, poderá utilizar um momento festivo ou uma zona 
de destaque da sala para apresentar o resultado final aos 
pais e à restante comunidade educativa.

4. Reflexão
Ao longo de todo o processo, desde a visita ao local até 
à finalização da obra prima, vá questionando as crianças 
sobre inúmeras aprendizagens:

O que pensam e sabem sobre a Natureza.
Quais os benefícios das ervas e chás que conhecemos?
Como podemos ilustrar e apresentar estes conceitos?
O que aprenderam, o que gostaram e não gostaram?
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ANEXOS Anexo I 
Etapas para a construção 

do “Livro do chá” 

Para a construção de um livro infantil, devemos 
considerar as suas várias componentes:

• Capa e contra capa 
• Estrutura das páginas
• Elaboração das imagens
• Elaboração dos textos (caso existam)
• Recolha de informações
• Material necessário
• Criação de atividade de apresentação da obra 

final às crianças e outros intervenientes

Pense também que tipo de livro fará mais sentido para 
o seu grupo de crianças. Algumas soluções podem ser:

• Uma história que envolva o tema trabalhado.
• Um álbum ilustrado com as representações das 

crianças acerca do tema. Por exemplo, apenas 
com a designação das diferentes ervas.

• Com a colaboração das famílias, incluam exem-
plos secos das ervas e a descrição das mesmas.

• Escolher uma erva ou chá específico e trabalhar 
esse tema.

* Seria interessante criar um ritual na sala e, sempre que possível 
sentar as crianças para apreciar um chá, falando um pouco sobre 
a erva que lhe deu origem.
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