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EM VISEU 
DÃO LAFÕES
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GUIÃO DE ATIVIDADE 
EDUCATIVA
Ecopista do Dão – Santa Comba Dão

ÁREAS DISCIPLINARES
Educação Física, Cidadania 
e Desenvolvimento

NÍVEIS DE ENSINO
3º Ciclo do Ensino Básico, Ensino Secundário 
e Profissional

NOME DA ATIVIDADE
CiclyFoto do Dão

DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE
Esta é uma atividade desportiva em que 
os/as alunos/as terão oportunidade de 
percorrer a Ecopista do Dão de bicicleta 
e aprender mais sobre Santa Comba Dão.
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COMO CHEGAR
Para iniciarem o percurso em Santa Comba Dão
devem dirigir-se à Estação de Comboios de  Vimieiro 
em Santa Comba Dão.

Oliveira
de Frades



GUIÃO DE ATIVIDADE EDUCATIVA
Ecopista do Dão - Santa Comba Dão

5

PREPARE A SUA VISITA

Entre em contacto com a empresa de 
aluguer de bicicletas situada no início 
do percurso em Santa Comba Dão:
Abelenda Bike Rental
Ecopista Km 47 Vimieiro, Sta. Comba Dão
+351 963 444 663

Reserve e agende a visita 
de estudo para os/as seus/
suas alunos/as.

Prepare as atividades a realizar e 
assegure-se que de que a empresa 
disponibiliza todo o equipamento 
de proteção e segurança 
(capacete, joelheiras 
e cotoveleiras).

Visite o site da Ecopista do Dão 
e se necessário contacte a Comunidade 
Intermunicipal Viseu Dão Lafões.
+351 232 812 156
ecopistadodao@cimvdl.pt
ecopistadodao.pt
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FIQUE A 
SABER MAIS 
SOBRE O LOCAL

A Ecopista do Dão situa-se 
ao longo da antiga linha 
ferroviária do Dão, criada 
em 1980 e que se encontra 

inativa desde 1999.

A Ecopista  do Dão tem uma extensão 
de 49,2 Km’s e atravessa os concelhos 
de Viseu, de Tondela e de Santa Comba 
Dão, sendo que cada um dos concelhos 
é identificado por uma cor diferente.

Santa Comba Dão
km 49 ao km 37,5
Cor azul

Tondela
km 37,5 ao km 17 
Cor verde

Viseu 
km 17 ao km 0
Cor vermelha

ECOPISTA DO DÃO - Sta Comba Dão / Viseu
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Esta infraestrutura integra a Rede Nacio-
nal de Ecopistas, que se articularão entre 
si através de outros corredores verdes 
para a promoção do turismo de natureza 
e o touring cultural e paisagístico.

A ecopista é fácil de percorrer de bicicle-
ta ou a pé, pois não tem subidas signifi-
cativas e tem um pavimento firme, liso e 
confortável.

Dado o seu comprimento, o excelente 
pavimento e o facto de não se encontrar 
transito motorizado, esta ecopista é tam-
bém ideal para treinar para a maratona.

Caso se pretenda fazer a viagem de ida 
e volta de bicicleta, o ideal será começar 
o percurso por Santa Comba Dão pois 
existe apenas uma ligeira subida para 
Viseu e depois o regresso é mais fácil.

Percurso em Santa Comba Dão 
14 km (ida e volta):

Iniciar o passeio logo pela manhã.  
Ao km 44,5 encontrarão uma ponte 
metálica sobre o rio Dão. 

Um pouco mais à frente no km 40 irão 
encontrar a praia fluvial de Nagosela 
que será o local ideal para fazer um 
piquenique.
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ATIVIDADE
CiclyFoto do Dão
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GUIÃO 
DA ATIVIDADE

BREVE DESCRIÇÃO

Esta atividade tem como 
objetivo estimular o gosto dos/as 
alunos/as pela atividade física, 
natureza e ambiente.

Complexidade

Notas: 
É necessário pagar o aluguer 
das bicicletas.

Nível de Ensino
3º ciclo do Ensino Básico,

Ensino Secundário e Profissional 

Competências a Desenvolver
Bem estar, saúde e ambiente

Sensibilidade estética e artística

Consciência e domínio do corpo

Desenvolvimento pessoal e autonomia

Duração da Atividade
Uma manhã



10

OBJETIVOS

Sensibilizar os/as 
alunos/as para as 
questões ambientais.

Fomentar o gosto 
pela natureza.

Desenvolver 
a motricidade a 
andar de bicicleta. 

Estimular o gosto 
pelo ciclismo.
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1. Preparação
Leia com atenção as instruções da atividade presentes 
no Anexo I.

Defina previamente qual o número de equipas que irá 
constituir, sendo que cada uma deverá ter entre 2 a 3 
elementos e atribua-lhes um número.

Sugere-se que possa ter dois prémios / lembranças 
para entregar às equipas vencedoras.

Explique aos alunos/as que deverão levar roupa 
confortável e uma bolsa para transportar o telemóvel.

Solicite o apoio de um elemento da empresa 
de aluguer de bicicletas para registarem o tempo 
de chegada de cada aluno.

Peça também à empresa de aluguer de bicicletas 
que lhe disponibilize um mapa do percurso.

2. Introdução
Os/As alunos/as deverão percorrer a ecopista de 
bicicleta até Santa Comba Dão fazendo o registo 
fotográfico (com recurso ao telemóvel) de fotografias 
que possam ser usadas para uma boa campanha 
ambiental e para a promoção da Ecopista do Dão
 e do ciclismo.
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3. Implementação
Atribua a cada grupo um número e explique-lhes 
as instruções da atividade.

Deverão iniciar o percurso todos aos mesmo tempo 
e o ponto de encontro deverá ser a ponte, ao km 44,5.

Percorram os 4,5 km seguintes juntos até identificarem 
a praia fluvial de Nagosela.

Na praia fluvial parem para descansar e almoçar.

Na segunda parte da atividade explique que o objetivo 
já não será tirar as melhores fotografias, mas sim, 
desfrutar apenas da natureza.

Refira que, em casa, deverão com recurso às ferra-
mentas do Instagram ou outra aplicação, selecionar as 
melhores fotografias e associar-lhes frases que sirvam 
de campanha para:

Promover o ciclismo e a Ecopista do Dão

Sensibilizar para a importância da Natureza 
e do Ambiente
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4. Reflexão
Solicite aos alunos/as que lhe enviem os trabalhos por 
email e avalie-os, com base nos critérios definidos, de 
forma a selecionar os 10 melhores (5 trabalhos sobre 
o ciclismo e ecopista e 5 trabalhos sobre o ambiente 
e natureza).

Na aula seguinte mostre-lhes os 10 melhores trabalhos 
e peça-lhes que votem no melhor trabalho. Cada voto 
conta mais um ponto.

No final some os pontos de todas as equipas.

Anuncie quem é a equipa vencedora e felicite-os/as 
pelo seu resultado, entregue-lhes o prémio (caso exista).

Envie as fotografias para ecopistadodao@cimvdl.pt
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ANEXOS

Anexo I - Instruções

O CiclyFoto decorrerá entre o local 
de aluguer de bicicletas e a praia de 
Nagosela.

Divida os/as alunos/as em grupos de 
2/3 elementos e explique-lhes que 
devem trabalhar em equipa, de forma 
a conseguirem ser criativos/as nas 
fotografias que tirarem.

Cada grupo deve tirar fotografias que 
servam de inspiração e campanha para o 
seguinte:

Promover o ciclismo e a Ecopista 
do Dão

Sensibilizar para a importância 
da Natureza e do Ambiente

1ª Fase
km 49 ao km 44,5
Recolha Fotográfica

Do km 49 ao km 44,5 (onde encontram 
uma ponte de ferro) os/as alunos/as 
(se forem autónomos/as e responsáveis) 
poderão percorrer a ecopista ao 
seu ritmo e escolher o que querem 
fotografar e como.

No km 40 devem fazer uma pausa 
para descansar e almoçar.

2ª Fase
km 40 ao km 49
Passeio pela Natureza

No regresso, à tarde, deve incentivar 
os/as alunos/as a desfrutarem do passeio 
e contemplarem a natureza envolvente.
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Anexo I - Instruções

As equipas partem todas, aquando 
a sua indicação, e do mesmo local.

Equipas

Deverá atribuir a cada equipa 
um número e registá-lo.

Avaliação das
fotografias

Originalidade e criatividade
0 aos 5 pontos

Luz, cor e enquadramento 
da fotografia
0 aos 5 pontos

Mensagem transmitida pelo texto
0 aos 5 pontos

Pontuação / Vencedor

Avalie todos os trabalhos apresentados 
com base nos critérios anteriormente 
apresentados e selecione os 10 melhores 
trabalhos.

No final some o total de votos obtidos 
pelos 10 melhores trabalhados realizados 
pelas equipas. 

As equipas vencedoras serão as que 
totalizarem o maior número de pontos, 
para cada uma das categorias.



www.valorizateviseudaolafoes.pt

cimviseudaolafoes
@cimviseudaolafoes


