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GUIÃO DE ATIVIDADE 
EDUCATIVA
Patronato – Pastéis de feijão

ÁREAS DISCIPLINARES
Educação Artística
Cidadania e Desenvolvimento

NÍVEIS DE ENSINO
2º Ciclo do Ensino Básico

NOME DA ATIVIDADE
Pastéis a Concurso

DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE
Nesta atividade pretende-se estimular 
e valorizar um produto de excelência 
da região, através da culinária e da 
interação familiar.
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COMO CHEGAR
A Pastelaria Patronato situa-se no centro da cidade 
de Mangualde. Este começou por ser projeto social, 
mas os pastéis de feijão acabaram por se tornar 
uma iguaria conhecida nacional e internacionalmente.

Pastelaria do Patronato

Fundação Cónego Monteiro

Largo da Misericórdia

3530 – 131 Mangualde

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.
Pastelaria do Patronato*
Fundação Cónego Monteiro
Largo da Misericórdia
3530 – 131 Mangualde
+351 232 619 446 – 964 980 771

* As visitas deverão ser realizadas no 
período entre as 16.00h e as 17.30h pois 
o espaço não permite a permanência 
de muitos elementos em simultâneo.

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

A 
Pastelaria do Complexo 
Paroquial de Mangualde, 
também conhecido como 
«Patronato», foi fundada 

em finais da década de trinta do século 
passado, para fazer face às necessidades 
da paróquia no apoio social. 

O «Patronato» surge em Mangualde 
pela mão do Monsenhor Ferreira Mon-
teiro com a ideia de fundar uma casa 
que acolhesse, durante o dia, os filhos 
das empregadas enquanto estas traba-
lhavam. A pastelaria aparece para apoiar 
financeiramente, não só esta obra, mas 
também os mais carenciados. 

É assim que a D. Maria Amélia Ortiz 
Ribeiro intervém, dirigindo a cozinha 
e a confeção de bolos: o bolo regional, 
o bolo de azeite, os caramujos, os 
papos de anjo e as saborosas lampreias 
de ovos. Mais tarde, surgiu então o fa-
moso pastel de feijão.

Mais tarde são as “Meninas do Patrona-
to” que se “desdobram” para conseguir 
o sustento da obra. 

Hoje, a Pastelaria tem fama a nível regio-
nal e nacional, mantendo-se nos moldes 
tradicionais, mas com outra orgânica.
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ATIVIDADE
Pastéis a concurso
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GUIÃO 
DA ATIVIDADE

BREVE DESCRIÇÃO

As crianças e famílias serão 
desafiados/as a replicarem 
de forma criativa um produto 
da região.

Nível de Ensino
1º e 2º Ciclos do Ensino Básico

Competências a Desenvolver
Pensamento crítico e criativo

Relacionamento interpessoal

Consciência e domínio do corpo

Duração da Atividade
Cerca de 5 horas

Complexidade

Notas: 
Pretende-se que esta atividade tenha um 
momento realizado em família e outro na 
escola. Caso isso não seja possível poderá 
optar por uma atividade mais simples utili-

zando a cozinha da escola.
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OBJETIVOS

Promover 
momentos de 
partilha entre 
a escola e a família.

Envolver os/as alunos/as 
numa aprendizagem real, 
dinâmica e significativa.

Desenvolver 
a criatividade e 
o interesse culinário 
das crianças. 
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1. Preparação
Organize, junto dos outros elementos da comunidade 
educativa, a data mais favorável à realização do concur-
so e prepare todos os pormenores a ele inerentes. 
Selecione também alguns materiais para a execução 
da caixa para os pastéis, nomeadamente:

• Cartolinas 
• Cartões de outras caixas
• Acessórios decorativos
• Tintas, canetas, lápis
• Etc.

2. Introdução
Nesta atividade pretende-se estimular a criatividade 
dos/as alunos/as e levar as famílias e envolverem-se 
em pequenos momentos educativos.

3. Implementação
Depois da visita realizada à Pastelaria Patronato, a 
turma já tem alguns conhecimentos sobre esta iguaria 
regional, os Pastéis de Feijão.

Assim, faça uma revisão sobre o que observaram na 
visita, por exemplo, quais os ingredientes utilizados 
nos pastéis.

Lance o desafio à turma: Deverão criar, com a ajuda 
das suas famílias, uma receita original dos pastéis de 
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feijão. Em contexto de sala de aula, seria interessante 
que realizassem a planificação de uma caixa para apre-
sentarem o seu pastel. Poderão investir em diferentes 
formatos e materiais e decorá-la a gosto.

Marque uma data para que todos/as os/as alunos/as 
tragam os seus pastéis de feijão para a sala de aula.

Para o concurso poderá solicitar aos pais que tragam 
alguma comida para o lanche, aproveitando o momen-
to para reunir as famílias.

No dia do concurso seria interessante pensar em 
alguns pormenores de modo a tornar o momento 
mais exigente:

Devem dar um nome ao seu doce

Deverá ser eleita uma equipa de jurados
 
para a apreciação das iguarias

4. Reflexão
É interessante refletir um pouco com os/as alunos/as 
sobre criatividade e a importância de nos envolvermos 
nos projetos. Isso fará com que os nossos resultados 
sejam melhores e se sintam mais realizados/as 
e dispostos/as a aprender.

Discuta também qual a importância que os 
produtos regionais têm para o crescimento 
económico das regiões.



GUIÃO DE ATIVIDADE EDUCATIVA
Patronato - Pastéis de feijão

13

ANEXOS

Para a realização do melhor Pastel de feijão da turma, 
deverão ter em conta os seguintes aspetos:

O ingrediente feijão deverá estar presente na receita.

Poderão optar por transformar a receita para um determinado público: 
sem glúten, sem açucares refinados, com algum corante ou uma 
decoração mais significativa.

A receita, bem como os ingredientes, devem acompanhar a apresentação 
do produto para que seja também um fator de apreciação.

Não é necessário fazer grandes quantidades, bastam 6 bolos 
para degustação e partilha em sala de aula.

Para a realização da caixa, deverão:

Sejam tão criativos/as quanto na realização da receita. 

Não tenham medo de críticas pois das coisas mais inesperadas saem 
os melhores projetos.

Façam primeiro um protótipo e escolham todos os materiais 
necessários, garantindo que possuem tudo o que necessitam.

E lembrem-se, quando pensarem nos materiais sejam amigos/as 
do ambiente, reutilizem e reduzam a vossa pegada ambiental.

Anexo I
Preparar o melhor 

pastel de feijão

*Existe um pequeno vídeo sobre esta iguaria no site do município de Mangualde
https://www.turismodemangualde.pt/pastel_feijao.php
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