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DESCOBRE 
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EM VISEU 
DÃO LAFÕES

Centro de 
Interpretação Vivo 

do Castanheiro 
e da Castanha
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GUIÃO DE ATIVIDADE 
EDUCATIVA
Centro de Interpretação Vivo 
do Castanheiro e da Castanha

ÁREAS DISCIPLINARES
Ciências, Português e Educação Artística

NÍVEIS DE ENSINO
1º Ciclo do Ensino Básico

NOME DA ATIVIDADE

Maria Castanha visita Aguiar da Beira

DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE
Nesta atividade pretende-se que os/as 
alunos/as conheçam melhor um produto 
endógeno através de uma história que 
lhes permitirá explorar diferentes áreas 
disciplinares.
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CENTRO DE INTERPRETAÇÃO 
VIVO DA CASTANHA 
E DO CASTANHEIRO

O campo de demonstração, um souto com um hectare, 
foi instalado em Fonte Arcadinha,  União de Freguesias 
de Aguiar da Beira e Coruche. 

Oliveira
de Frades
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PREPARE A SUA VISITA

Verifique que atividades 
educativas poderão realizar 
no local.

Entre em contacto com o local.
Centro de Interpretação Vivo 
da Castanha e do Castanheiro
Engª Manuela Silva
Responsável técnica pelo centro 
+351 232 68 909 / 965 830 516 
apoio.agricultor@cm-aguiardabeira.pt

Prepare as atividades 
a realizar.

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 
Castanha dos Soutos da 
Lapa (D.O.P) é um produto 
com muita qualidade e gran-
de potencialidade económi-

ca para o concelho e para a região. Por 
todas estas razões o Município de Aguiar 
da Beira decidiu apoiar tecnicamente os 
produtores de castanha locais, através 
de parcerias com: com a Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), 
a União de Freguesias de Aguiar da Beira 
e Coruche e a Arvofruti-Produção de 
Árvores e Fruta Lda.

No protocolo assinado a 23 de fevereiro 
de 2015 foi criado o Centro de Interpre-
tação Vivo do Castanheiro e da Cas-
tanha de Aguiar da Beira (CIVCC AB), 
com o objetivo de promover e reforçar a 
cultura do castanheiro no concelho de 
Aguiar da Beira. 

Pretende-se partilhar conhecimentos e 
informação técnica e disseminar boas 
práticas de cultivo conducentes à me-
lhoria da produtividade do castanheiro, 
sustentados na instalação e manutenção 
de um campo de demonstração que 
passou a existir para este efeito.

Neste Centro de Interpretação Vivo 
do Castanheiro e da Castanha de 
Aguiar da Beira estão já associados 
209 produtores, dos quais, inúmeros 
de concelhos vizinhos e de pontos mais 
distantes do país.
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DESCUBRA 
AS ATIVIDADES 
QUE SÃO REALIZADAS

Dinamização  de “dias abertos”, promovidos pela UTAD sobre diferen-
tes temas, da preparação do terreno à fertilização do solo, plantação/
adubação, micorrização de castanheiros, fitossanidade, condução do 
souto, sistemas de produção, métodos de apanha e conservação de 
castanha e rega. 

Realização de  visitas técnicas aos produtores para esclarecimento 
e orientação técnicos sobre soutos particulares;

Organização de visitas orientadas, a viveiros, à UTAD e a unidades 
de transformação de castanha;

Recolha de amostras de solo efetuadas nos soutos dos produtores, 
para análise laboratorial da UTAD, com a apresentação de um plano 
de fertilização nos castanheiros instalados ou a instalar;

Elaboração de estudos setoriais anuais no contexto do castanheiro 
e da castanha.
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ATIVIDADE
Maria Castanha visita 
Aguiar da Beira
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GUIÃO 
DA ATIVIDADE

BREVE DESCRIÇÃO

A atividade pretende dar a conhecer 
a história “Maria Castanha”, 
dando a conhecer a castanha 
e o castanheiro, culturalmente, 
reconhecidos nesta região. 

Nível de Ensino
1.º Ciclo do Ensino Básico 

Competências a Desenvolver
Linguagens e textos

Informação e comunicação

Pensamento crítico

Duração da Atividade
3 horas

Complexidade

Notas: 
Para o desenvolvimento da atividade 
deverá ter como suporte o livro: 

“Maria Castanha” de António Torrado.
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OBJETIVOS

Trabalhar o 
conceito de castanha 
e castanheiro, muito 
presentes no território. 

Promover o debate 
em torno da 
multiculturalidade.

Desenvolver 
o gosto pela 
literatura infantil.
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1. Preparação
Analise o livro “Maria Castanha” para que possa intei-
rar-se do conteúdo do mesmo e explorá-lo da forma 
que considerar mais relevante.

Prepare alguns materiais de artes plásticas para que 
a turma possa recriar a personagem.

Seria interessante reunir algumas castanhas para 
realizarem um pequeno piquenique, degustando 
esta iguaria.

2. Introdução
A atividade proposta pretende trabalhar diferentes 
áreas disciplinares, tais como, o português, o estudo 
do meio e as expressões artísticas. Assim sendo, pode-
rá optar por realizar toda a atividade ou selecionar os 
elementos que considere mais significativos para os/as 
seus/as alunos/as.

3. Implementação
Depois de terem visitado o Centro de Interpretação 
Vivo do Castanheiro e da Castanha, poderá fazer 
sentido reunir os/as alunos/as na sala de aula e explorar 
o tema por outras vias.

Desta forma, reúna os/as alunos/as num espaço con-
fortável para que lhes possa transmitir a história da 
Maria Castanha. Poderá optar por ler apenas a história, 
deixando que idealizem os elementos da mesma, ou 
poderá mostrar-lhes as ilustrações presentes no livro.
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Depois de explorar a história com a turma, 
disponibilize os diferentes materiais que selecionou 
e peça aos/às alunos/as que reproduzam a Maria 
Castanha a seu gosto. Além disso, a mesma deverá 
estar enquadrada na região e ilustrando Aguiar da 
Beira. Peça-lhes que recordem a paisagem e os locais 
que viram durante a visita.

Os trabalhos elaborados deverão ser expostos para 
apreciação da comunidade educativa.

4. Reflexão
No momento de reflexão, seria interessante questionar 
os/as alunos/as sobre o que aprenderam acerca dos 
castanheiros e o que mais gostaram na visita realizada.

Pode sugerir também a leitura de outros livros similares 
e que constem no Plano Nacional de Leitura.
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ANEXOS Anexo I 
Sugestões de 

outras atividades

  1   Realização de uma história intitulada 
“Maria Castanha em Aguiar da Beira”

Realizar uma história em que se dá continuidade ao conto transmitido 
aos/às alunos/as, enquadrando elementos de Aguia da Beira ao longo 
da mesma (monumentos, produtos endógenos, elementos figurati-
vos, etc.).

  2  Utilização das castanhas 
como elemento matemático

As castanhas poderão ser utilizadas como auxiliar para a realização 
de operações matemáticas. 

Seria também interessante a recolha de informações sobre 
um determinado assunto e a realização de um pictograma com 
a castanha (exemplo: quantas castanhas foram comidas pelos 
diferentes elementos da turma).

 3   Realização do BI do Castanheiro

Poderá utilizar-se o Castanheiro como ponto de partida para 
a realização de um BI com os diferentes conhecimentos já adquiridos 
pelos/as alunos/as.
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