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GUIÃO DE ATIVIDADE 
EDUCATIVA
Termas de São Pedro do Sul 
e Balneário Romano

ÁREAS DISCIPLINARES
História e Ciências

NÍVEIS DE ENSINO
2º e 3º Ciclos do Ensino Básico

NOME DA ATIVIDADE
Em busca de pistas

DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE
Os/as alunos/as terão oportunidade 
de conhecer de perto o resultado 
da ocupação dos romanos em Portugal.
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COMO CHEGAR
As termas de São Pedro do Sul e o balneário Romano 
estão situados junto ao centro da cidade.

Oliveira
de Frades

Termas de São Pedro do Sul
Praça Dr. António José de Almeida
3660-692 Várzea
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PREPARE A SUA VISITA

Entre em contacto com o local.
+351 232 720 300
geral@termas-spsul.com
www.termas-spsul.com

Posto de turismo para aferir 
a disponibilidade de realizarem 
uma visita guiada a ambos os locais.
Rua da Barroca, nº 3 Termas 
3660 – 692 Várzea
+351 232 711 320
postodeturismo@cm-spsul.pt

Prepare as atividades 
a realizar.

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

Verifique que atividades 
educativas poderão realizar 
no local.
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FIQUE A 
SABER MAIS 
SOBRE O LOCAL

As Termas de S. Pedro do Sul 
são a principal estância ter-
mal de Portugal e uma das 
maiores da Península Ibérica.

Encontram-se abertas durante todo o 
ano e dispõem de vários balneários que 
proporcionam termalismo terapêutico, 
fisioterapia e bem-estar termal.

As termas são um local com mais de 
2000 anos de história e onde a ocu-
pação romana é muito visível. Tiveram 
origem no século I d. C. e foram classifi-
cadas como Monumento Nacional, em 

2008, uma vez que são um dos comple-
xos termais de origem romana mais bem 
conservados de Portugal.

Ao longo dos tempos foram conhecidas 
por diferentes nomes, “balneum“ (no 
tempo dos romanos), “banho” ou “Cal-
das de Lafões”.

No caso do balneário romano, ficou co-
nhecido por Piscina de D. Afonso Henri-
ques, pois reza a história que o monarca 
terá frequentado as termas para curar 
uma fratura que havia sofrido após a 
batalha de Badajoz.
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A HISTÓRIA
DAS TERMAS

As Termas de S. Pedro do Sul já têm 
mais de 2000 anos e as influências do 
Balneum Romano ainda hoje são visíveis, 
fazendo alusão à romana Aquae Sulis, 
evocativa de Sulis, deusa da Cura rela-
cionada com as fontes de água quente.

Em 1152, D. Afonso Henriques reconhe-
cendo a crescente importância da vila 
onde se situam as, então denominadas, 
Caldas Lafonenses , concedia o 1º Foral 
à Vila do Banho, outorgando-lhe assim 
a importância de concelho. 

O próprio Rei de Portugal em 1169, 
decidiu recorrer aos poderes terapêuti-
cos das águas termais e foi nessa altura 
que mandou construir a pequena 
Capela em honra de S. Martinho, ainda 
hoje aberta ao público. 

Já nos primeiros anos do século XVI, 
o rei D. Manuel I decide apostar no 
desenvolvimento das Caldas Lafonen-
ses, construindo o Hospital Real das 
Caldas de Lafões e em 1515 concede 
um novo Foral à Vila do banho.
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A HISTÓRIA
DAS TERMAS

Nos séculos XIX e XX, as Termas de 
S. Pedro do Sul voltam a ser moderniza-
das, com a construção de um moderno 
Balneário que substituiu o hospital. 

Passados dez anos, em 1894, a Rainha 
D. Amélia  decidiu tratar alguns dos
 seus problemas de saúde neste novo 
balneário e dado os eficazes resultados, 
é aprovado, um ano depois, um Decreto 
Real que determina que as Caldas 
de Lafões se passaram a designar por 
Caldas da Rainha D. Amélia.

O nome de Termas de São Pedro Sul, 
surgiu apenas em 1910 e desde esse 
período que o espaço tem sido cons-
tantemente modernizado e melhorado, 
tornando-se numa referência nacional.
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A ÁGUA TERMAL

A nascente de águas termominerais 
das Termas de São Pedro de Sul tem 
origem em profundidade, junto à falha 
das termas. 

As águas termais emergem  a 68,7°C 
com um débito de 18l/s e tendo um pH 
8.89 a 18ºC. As águas estão relaciona-
das, à escala regional, com a falha ativa 
Verin-Penacova e, localmente, pela 
presença do contacto entre rochas 
granitoides e xistos anteordovícicos.

As emergências de água mineral natu-
ral sulfurosas e radioativas são aprovei-
tadas para o aquecimento do ambiente, 
para águas sanitárias e, por fim, para 
aplicações medicinais.

As águas termais são águas doces com 
reação muito alcalina, bicabornatada, 
carbonatada, fluoretada, suflidaratada, 
sódica e fortemente silicatada.

É precisamente esta elevada presença 
de minerais que que lhes confere pro-
priedades terapêuticas ideais para o 
tratamento de doenças de reumático, 
problemas respiratórios e fraturas.
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ATIVIDADE
Em busca de pistas



GUIÃO DE ATIVIDADE EDUCATIVA
Termas de São Pedro do Sul e Balneário Romano

11

GUIÃO 
DA ATIVIDADE

BREVE DESCRIÇÃO

Esta atividade tem como 
objetivo explorar a história e as 
ciências através de uma visita 
às termas e ao balneário romano.

Nível de Ensino
2º Ciclo do Ensino Básico - 5º Ano

Competências a Desenvolver
Pensamento crítico

Pensamento criativo

Relacionamento interpessoal

Sensibilidade estética e artística

Duração da Atividade
1 manhã / tarde

Complexidade
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OBJETIVOS

Reconhecer os 
vestígios materiais da 
presença romana em 
São Pedro do Sul, 
salientando a utilidade 
e a durabilidade das 
construções.

Compreender 
a importância dos 
minerais, das rochas e do 
solo nas águas termais e no 
processo terapêutico termal.

Associar os períodos históricos 
ao desenvolvimento das 
termas de São Pedro do Sul.



GUIÃO DE ATIVIDADE EDUCATIVA
Termas de São Pedro do Sul e Balneário Romano

13

1. Preparação
Imprima o anexo I, um exemplar por aluno/a.

Converse com o guia, que vos acompanhará na visita, 
sobre as pistas, que estão indicadas no documento, 
para conseguir conhecer todas as respostas.

Se possível, tenha uma lembrança para oferecer 
ao/à aluno/a vencedor/a.

2. Introdução
O programa de história e ciências dos 2º e 3º ciclos 
contempla o estudo sobre a presença romana na 
península ibérica e sobre minerais e rochas. 

Nesta visita os/as alunos/as aprenderão mais sobre 
estes temas assumindo o papel de investigadores/as.

3. Implementação
Antes de iniciarem a visita entregue-lhes o respetivo 
material. Explique que deverão assumir o papel de 
detetives e estar muito atentos/as durante a visita 
de estudo para identificarem as pistas que lhes foram 
entregues.

Refira que deverão ir registando as suas repostas 
e as pistas que encontram, à medida que vão visitando 
os diferentes espaços.
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Ganha o/a aluno/a que tiver encontrado o maior 
número de pistas corretas.

Realize também o seu registo para conseguir corrigir 
facilmente as respostas no final da atividade.

Aquando o término da visita peça a cada aluno/a que 
lhe entregue as pistas que encontraram e os registos 
que fizeram.

4. Reflexão
Na aula seguinte, devolva aos/às alunos/as os seus do-
cumentos e revejam em conjunto as pistas e informa-
ções que encontraram, estabelecendo a devida relação 
com a matéria de história e/ou ciências.
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ANEXOS Anexo I - Pistas

Terás que estar muito atento/a à visita 
de estudo, para que não te escape nenhuma pista. 
Esperamos que tenhas uma excelente memória!

  1     Regista todos os vestígios materiais de presença romana
          que vires durante a visita.

  2     Enumera as principais datas ou marcos históricos 
           que foram referidos ao longo da visita.
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  3     Identifica todos os nomes que foram atribuídos às Termas
           e São Pedro do Sul ao longo dos tempos.

  4     Sinaliza todos os minerais que estão presentes nas águas 
           de São Pedro Sul.

Anexo I - Pistas
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  5     Identifica todos os benefícios que estão associados 
           ao processo terapêutico.

  6     Escreve as coisas mais curiosas que ouviste durante 
            a visita de estudo.

Anexo I - Pistas
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