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GUIÃO DE ATIVIDADE 
EDUCATIVA
Quinta da Cale

ÁREAS DISCIPLINARES
Ciências e Artes

NÍVEIS DE ENSINO
3º Ciclo do Ensino Básico

NOME DA ATIVIDADE

Mestres da vinha

DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE
Com esta atividade pretende-se que 
os/as alunos/as cruzem as aprendizagens 
obtidas na visita, com os conhecimentos 
que possuem de ciências.
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COMO CHEGAR
A Quinta da Cale consiste num prédio que fica situado 
em Nelas e onde é possível encontrar o Centro de 
Estudos Vitivinícolas do Dão. O mesmo tem a dimensão 
de 10,985 ha.

Oliveira
de Frades

Centro de Estudos 
Vitivinícolas do Dão
Quinta da Cale 
3520 
Nelas
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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.
Quinta da Cale 3520 Nelas
T +351 232 941 370
F +351 232 949 731
cevdao@drapc.gov.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

O 
Centro de Estudos Vitiviní-
colas do Dão, fundado em 
21 de Novembro de 1946, 
está localizado no prédio 

denominado Quinta da Cale, freguesia 
de Nelas e possui a área total de 10,985 ha. 
Em 1947, foram equacionados os “princi-
pais problemas a estudar no Centro, que 
se resumiam a:

Adaptação e afinidade de novas varieda-
des de porta-enxertos;

Comportamento e adaptação das castas 
tradicionais e basicamente usadas pelos 
viticultores da Região;

Estudos ampelográficos de cada um dos 
complexos cavalo-garfo, tendentes a 
fornecer elementos para um melhor co-
nhecimento das respetivas variedades;

Estudos enológicos dos mostos e vinhos 
produzidos, quer elementares, quer co-
tados em percentagens variadas, tendo 
sempre em vista a obtenção do melhor 
tipo, consagrado vinho do Dão;

Instalação dum campo de pés-mães de 
porta-enxertos e de talhões de enraiza-
mento, para fornecimento das varieda-
des mais indicados para a Região, em 
idênticas condições de solo e clima;

Estudo botânico das castas existentes 
na Região do Dão, iniciando a instalação 
duma coleção de todas as existentes”.

Importa ainda pesquisar quem foi o 
Engenheiro Alberto Cardoso de Vilhena, 
pois teve um importante papel na cria-
ção deste espaço.
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ATIVIDADE
Peddy paper medieval
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GUIÃO 
DA ATIVIDADE

BREVE DESCRIÇÃO

Esta atividade pretende canalizar os 
conhecimentos adquiridos aquando 
da visita à Quinta da Cale para 
a construção de um painel sobre 
o ciclo de vida da vinha.

Nível de Ensino
3º Ciclo do Ensino Básico 

Competências a Desenvolver
Compreensão de conteúdos

Trabalho de equipa

Trabalho de exploração

Duração da Atividade
3 a 4 horas

Complexidade

Notas: 
Para que a condução da atividade 
seja mais simples, a mesma deverá 
ser realizada em 2 momentos 
distintos: pesquisa + execução.
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OBJETIVOS

Criar uma dinâmica 
de trabalho em 
pequeno e grande grupo.

Desenvolver uma atividade 
dinâmica e que estimule 
a criatividade e o interesse 
pelas vinhas.

Promover o 
trabalho exploratório 
que obrigue a turma 
a tirar partido da visita 
ao Centro de Estudos 
Vitivinícolas do Dão.
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1. Preparação
Organize algum material para a atividade de modo a que 
a turma possa criar um painel decorado sobre o tema “Ciclo 
de vida da vinha”. Tenha presente a informação constante 
nos anexos.

Organize previamente os grupos ou uma dinâmica para 
a sua organização. Devem constituir-se 4 grupos de trabalho 
referentes às 4 estações do ano. Os/as alunos/as deverão fazer 
trabalho autónomo, tanto na pesquisa como na criação do 
painel, sendo importante o equilíbrio dos elementos do grupo.

2. Introdução
Cada grupo de alunos/as irá trabalhar numa estação do ano. 
O trabalho orientador do/a professor/a consiste em garantir que 
os/as alunos/asrealizam trabalho autónomo mas que o mesmo 
se encontra em conformidade com os restantes grupos.

3. Implementação
Depois de visitado o Centro de Estudos Vitivinícolas 
do Dão, está na hora de dar largas à imaginação e criar 
um projeto que demonstre de forma simples o ciclo 
de vida da videira e da vinha.

Organize os grupos de trabalho na sala de aulas 
e exponha-lhes o projeto que apresentamos em anexo. 
Os/as alunos/as deverão saber de antemão:

• Qual a estação do ano pela qual ficam responsáveis?
• Quais as informações obrigatórias a conter no painel?
• Que dimensão terá o painel?
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Depois de dadas as instruções, os grupos deverão 
reunir-se para decidir quais as especificidades do seu 
painel e dividir tarefas.

A base do painel deverá ser a mesma. Assim, sugere-se 
que seja o/a professor/a a organizar essa parte, por exemplo 
uma cartolina duplex para cada grupo.

Quando todos os trabalhos estiverem elaborados, organi-
ze uma data para as apresentações e para a elaboração do 
painel total.

4. Reflexão
É interessante refletir sobre o trabalho elaborado, não só 
sobre o que os/as alunos/as aprenderam ao longo da visita, 
mas também sobre o que pesquisaram. 

Possivelmente todos/as sabem o que é uma vinha e 
poucos/as saberão quais as fases em que a produção 
do vinho acontece.
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ANEXOS Anexo I
Painel Mestres da Vinha

Hoje a proposta que vos é apresentada pretende ser 
um trabalho em pequeno e grande grupo:
 
Em pequeno grupo, deverão criar um projeto sobre o ciclo 
de vida da vinha numa determinada estação do ano;

Em grande grupo criarão um painel com todo o ciclo 
da vinha.

Para a realização da vossa etapa do trabalho deverão 
ter em conta:

• O painel tem dimensões específicas e deverá ficar 
preenchido na totalidade.

• Todas as fases importantes da estação do ano que vos 
        coube, deverão estar mencionadas no vosso trabalho.

• A decoração do painel deverá ser criativa e alusiva 
       ao tema.

• O painel deverá ser visível a olho nu.

Caso pretendam que o vosso trabalho em grande grupo 
seja ainda mais significativo, poderão optar por decidir uma 
organização para os painéis. Assim, aquando da junção dos 
4 painéis, as 4 imagens irão criar uma só.

Bom trabalho!



www.valorizateviseudaolafoes.pt

cimviseudaolafoes
@cimviseudaolafoes


