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GUIÃO DE ATIVIDADE 
EDUCATIVA
Museu Municipal e Passeio Histórico 
por Oliveira de Frades

ÁREAS DISCIPLINARES
História, Geografia e Ciências

NÍVEIS DE ENSINO
2º Ciclo do Ensino Básico (5º ano)

NOME DA ATIVIDADE
Nos trilhos da história

DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE
Conhecer o Museu Municipal e realizar 
um passeio pelo Concelho que permita 
aprender mais sobre diferentes períodos 
históricos.
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COMO CHEGAR
O Museu Municipal de Oliveira de Frades está localizado 
no Centro Histórico da vila de Oliveira de Frades, na Praça 
Luís Bandeira.

Museu Municipal 

de Oliveira de Frades

Praça Luís Bandeira 18

3680-139 Oliveira de Frades

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.
Museu Municipal
+351 232 763 789 – 961 786 064 
museu_ofrades@hotmail.com

Prepare as atividades 
a realizar.

Reserve e agende 
a visita de estudo para 
os/as seus/suas alunos/as.
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FIQUE A 
SABER MAIS 
SOBRE O LOCAL

O 
Museu Municipal de Olivei-
ra de Frades é um equipa-
mento municipal, inaugura-
do em 2001.

O seu nome, “Museu das Técnicas Ru-
rais” deve-se ao facto de este represen-
tar uma montra de objetos etnográficos, 
ligados ao mundo rural, e arqueológicos 
provenientes de monumentos espalha-
dos pelo território concelhio.

Relativamente à história deste conce-
lho, o museu demonstra as suas várias 
vertentes através de diferentes espaços 
temáticos. 

Neles podemos ver a sua caracterização 
arqueológica, histórica , etnográfica, 
geográfica, geológica e botânica.
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O Museu Municipal de Oliveira de 
Frades pretende contar um pouco 
da história deste território, repleto 
de referências históricas e culturais.

Este museu é uma estrutura de inegável 
mais valia para o concelho e para a re-
gião. As suas coleções fazem referência 
ao mundo rural e património arqueológi-
co existente no território concelhio.

Para que a turma possa ficar a conhecer 
melhor as singularidades deste conce-
lho, propoem-se um passeio de autocar-
ro com diversas paragens e experiências.

Desafie a turma
a contar o passeio 
realizado aos pais.

A sugestão é que o/a professor/a entre 
em contacto com as pessoas responsá-
veis e selecione as atividades que 
pretende desenvolver, percebendo 
qual a disponibilidade para a realização 
das mesmas. 

Deverá requisitar um autocarro para 
a realização desta atividade.

DESCUBRA AS 
ATIVIDADES QUE 
PODE FAZER COM 
OS/AS ALUNOS/AS
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ATIVIDADES A 
REALIZAR DURANTE 
A VISITA AO 
CONCELHO

Visita a monumentos de diferentes cronologias e tipologias.

Pequenas caminhadas por trilhos rurais, troços de vias romanas 
e trilhos de percursos pedestres.

Atividades associadas ao geocaching, orientação
e outros desportos de natureza/montanha.

Participação em atividades de preservação e salvaguarda 
do património, como, voluntariado em ações de limpeza 
de vias romanas.
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ATIVIDADE
Nos Trilhos da História



GUIÃO DE ATIVIDADE EDUCATIVA
Museu Municipal e Passeio Histórico por Oliveira de Frades

11

GUIÃO 
DA ATIVIDADE

BREVE DESCRIÇÃO

Esta atividade tem como 
objetivo consolidar os conheci-
mentos dos/as alunos/as acerca 
da história e património através 
de um divertido jogo.

Nível de Ensino
2º Ciclo do Ensino Básico (5ºAno)

Competências a Desenvolver
Pensamento criativo

Raciocínio e resolução de problemas

Relacionamento interpessoal

Duração da Atividade
60 minutos

Complexidade
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OBJETIVOS

Estimular o 
interesse dos/as 
alunos/as pela 
história e património.

Promover uma dinâmica 
de sala de aula como 
forma de reflexão para 
a visita da estudo.

Promover o 
trabalho em equipa 
e o espírito de 
entreajuda.
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1. Preparação
Organize os materiais necessários e coloque a sala na 
disposição que considerar mais favorável à realização 
do jogo.

Imprima o/s tabuleiro/s em folhas e analise as respeti-
vas instruções, presentes nos anexos.

2. Introdução
A turma terá ao seu dispor um jogo da glória onde o 
objetivo é replicar uma série de informações que foram 
fornecidas ao longo da visita de estudo, permitindo-
-lhes refletir sobre as aprendizagens realizadas.

3. Implementação
Depois de realizado o passeio por Oliveira de Frades, 
pretende-se consolidar e pôr à prova os conhecimen-
tos adquiridos.

Organize a turma para a realização do jogo de tabu-
leiro. Poderá fazê-lo por equipas ou utilizando vários 
tabuleiros na sala de aula.

Distribua os dados e peões pelos vários elementos, 
elegendo um porta voz para a gestão das regras 
do jogo (esse elemento não estará em jogo).

Incentive os/as alunos/as ao longo das jogadas, para 
que este seja um momento divertido para todos/as.
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4. Reflexão
Quando o jogo estiver concluído, peça-lhes 
para apresentarem aos colegas o que mais gostaram 
nesta experiência.

Seria também interessante que esta informação 
chegasse aos pais e familiares e que pudesse servir 
de incentivo para que as famílias conhecessem 
mais e melhor o território de Viseu Dão Lafões.

Outra sugestão, poderia ser a concretização de um 
jogo à semelhança deste, mas sobre o seu município, 
para que o mesmo possa ser partilhado com outras 
crianças. 
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ANEXOS

Este jogo pode ser jogado individualmente ou em equipa.

Ao jogar individualmente, cada aluno/a deverá lançar o dado 
e responder ao desafio colocado, sendo que só pontuam se 
a turma acertar qual a ação ou desenho representado.

No caso de jogarem em equipa, todos os elementos deverão 
participar, sendo que um/a responde ao desafio e os restantes 
devem adivinhar.

Cada jogador/a deverá lançar o dado, inicialmente, para conhecer 
a ordem das jogadas.

Para iniciar o jogo, todos/as os/as jogadores/as devem encontrar-se 
na partida e lançar o dado, avançando para a casa a que corresponde.

Casas
Casas de desafio: os/as jogadores/as devem responder ao desafio 
que lhes foi solicitado.

Casas de passagem: nessas casas os/as jogadores/as devem apenas 
permanecer até à sua próxima jogada.

Casas de sorte: nestas casas os/as jogadores/as podem atrasar 
ou adiantar o seu peão.

Ganha o jogo quem primeiro conseguir passar da casa 21, 
sem fazer batota!

Anexo I - Instruções
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Casa 1: O jogo começa no museu e 
como tal, o/a jogador/a deverá ser capaz 
de identificar qual o período histórico 
que aí é abordado.

Casa 2: Hum… Estás com sorte! O 
jogador deverá avançar para a casa 4.

Casa 4: O/a jogador/a deve dizer que 
gravuras e insculturas rupestres se podem 
encontrar em Oliveira de Frades.

Casa 6: Perigo! Houve uma inundação 
no Museu Municipal e o/a jogador/a 
tem que voltar para lá rapidamente para 
ajudar!

Casa 7: O/a jogador/a deverá desenhar 
o Dólmen de Antelas e algum/alguma 
colega deverá adivinhar o que é.

Casa 9: O/a jogador/a deve representar 
através de mímica (máximo 60 
segundos) a Igreja de Reigoso para 
que os colegas adivinhem.

Casa 11: O/a jogador/a deve identificar
 2 marcas da passagem dos romanos 
pelo concelho.

Casa 12: Que sorte! O arco íris vai levar 
este/a jogador/a até à casa 14.

Casa 13: A mamoa 2 da Pedra da Broa 
foi criada com que finalidade?

Casa 15: A que corresponde o símbolo 
representado nesta casa?

Casa 17: Alerta vermelho! Alerta 
vermelho! O/a jogador/a vai ficar retido 
nesta casa 2 vezes sem jogar.

Casa 18: Então e o que percebe 
este/esta jogador/a de metais? 
Quais eram os metais trabalhados 
pelo Homem à 1.000 a.C.?

Casa 20: Pois é! Quase na reta final 
e chegados a esta povoado no alto 
dos montes, como eram designados 
antigamente?

Casa 21: Para completar esta viagem, 
no período histórico em começámos, 
o/a jogador/a deverá ser capaz de 
identificar 2 exemplos deste período, 
existentes no concelho.

Anexo I - Instruções
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acampamentos que revelaram 
vestígios da mais antiga ocu-
pação do Homem no território, 
do Paleolítico (comunidades 
nómadas/recoletoras): estrutu-
ras de lareiras, objetos em pedra 
lascada/rolada e a primeira re-
presentação de arte móvel na 
região (1) (entre 18000 e 9000 
a.C.). 

Os monumentos funerários, 
conhecidos por dólmens ou 
antas, construídos no Neolítico 
(comunidades agropastoris), 
são abundantes no concelho. 
Classificado como Monumento 
Nacional, o Dólmen de Ante-
las (2), pelas pinturas que apre-
senta na superfície dos oito es-
teios da câmara, a vermelho e a 
negro, com mais de 5000 anos, 
é considerado o monumento 
megalítico mais importante da 
Europa.

Nos Trilhos da História
À descoberta do 
Património de Oliveira 
de Frades

Ao longo de milhares de anos, 
pelo atual concelho de Oliveira 
de Frades, passaram e se fixa-
ram diferentes povos, que nos 
deixaram marcas da sua pre-
sença. Este Roteiro, através de 
uma visita guiada, pretende dar 
a conhecer diversos vestígios/
monumentos (fontes históricas 
materiais), que testemunham 
uma ocupação longínqua do 
território.

Ponto de partida – Museu Mu-
nicipal de Oliveira de Frades, 
recepção e abordagem ao tema 
do Paleolítico (período mais an-
tigo), com apresentação de pe-
ças do Museu.

Com a construção da Barragem 
de Ribeiradio, os arqueólogos 
fizeram duas importantes des-
cobertas arqueológicas no nos-
so concelho. Na freguesia de S. 
João da Serra, na antiga Praia 
Fluvial no Vau (junto ao Rio Tei-
xeira) e na Bispeira (junto ao rio 
Vouga) foram descobertos dois 

Anexo II - SoluçõesSOLUÇÕES

1

3

4

Deste período (Idade dos Me-
tais), podemos encontrar no 
nosso território, diversas gra-
vuras e insculturas rupestres, 
como a Pedra das Ferraduras 
Pintadas, a Pedra dos Canti-
nhos (4) ou o Rasto dos Mou-
ros. Nesta altura, o Homem 
deixa de construir grandes dól-
mens para enterrar os seus mor-
tos. 

Cerca de 1000 anos a.C., o Ho-
mem passa a dominar o traba-
lho dos metais (cobre, bronze 
e ferro) e começam a construir 
os seus povoados no alto dos 
montes, conhecidos por cas-
tros. Deste período, temos no 
concelho vários vestígios de 
castros e fortificações defensi-
vas, como os Castros da Coroa 
(Arcozelo das Maias e Souto de 
Lafões) ou o Murado da Vár-
zea (3), em Reigoso. 

2
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Constrói sepulturas retangula-
res individuais (cista), cobertas 
por mamoas de dimensões mais 
reduzidas (em relação aos dól-
mens), de que é exemplo a Ma-
moa (2) da Pedra da Broa (5).

Os romanos, que chegaram à 
Península Ibérica no século III 
a.C., também deixaram no con-
celho diversas marcas da sua 
passagem. Destacam-se os tro-
ços bem preservados de calça-
da romana de Entráguas (6) 
e do Ral (7), que integravam o 
trajeto da estrada que ligava Vi-
seu a Águeda.

Na via romana, também conhe-
cida por estrada “velha” ou do 
“peixe”, durante séculos cruza-
ram-se almocreves, que forne-
ciam de peixe as gentes da ser-
ra; e peregrinos a caminho de 
Santiago de Compostela (8), 
que na Albergaria de Reigoso, 
encontravam o acolhimento de 
uma refeição, o calor do fogo, 
a frescura da água e o con-
forto de uma “cama”. 

A inscrição que se pode vi-
sitar no interior e a vieira na 
fachada exterior da Igreja de 
Reigoso (9), testemunham a 
existência dessa albergaria.

Anexo II - Soluções

5

6

7

10

11

12

Durante a Idade Média, a 
História do nosso território 
está associada ao Mostei-
ro de Santa Cruz de Coim-
bra, que aqui teve grandes 
propriedades, delimitadas 
por marcos com a inscrição 

S+C, como o que podemos 
encontrar no Ladário (10).

Deste período, podemos vi-
sitar outros vestígios como: 
pia escavada na rocha (11) ou 
uma pedra com duas caras 
em alto relevo (12).

8

9
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Anexo II - Soluções

Também o património arqui-
tectónico é rico, encontrando-
-se diversos edifícios notáveis, 
como a Casa do Gaudêncio 
(13), no Ral. Solares e casas 
apalaçadas, casa de Brasileiro 
e casas de matriz rural beirã, re-
fletem influências diversificadas 
que marcam diferentes épocas.

Espalhadas pelo concelho, no 
interior das povoações, em lu-
gares isolados, ao longo de ca-
minhos, em propriedades parti-
culares, encontram-se diversos 
edifícios e monumentos de ca-
riz religioso, como igrejas, cape-
las, cruzeiros, alminhas e estelas 
funerárias.

De todos os edifícios religiosos, 
reveste-se de especial impor-
tância a Igreja de S. João Batista 
de Souto de Lafões (classificada 
como Monumento de Interesse 
Público), pelos vestígios româ-
nicos do exterior e pela riqueza 
artística da talha dourada, das 
pinturas e dos frescos medie-
vais (14).

13

14

15

Nas proximidades desta Igre-
ja, podemos visitar as poldras 
(15), utilizadas durante séculos 
para passagem entre as mar-
gens da Ribeira de Varzielas.
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JOGO DE
TABULEIRO
Anexo III
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