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GUIÃO DE ATIVIDADE 
EDUCATIVA
Transumância

ÁREAS DISCIPLINARES
Ciências e Português

NÍVEIS DE ENSINO
1º Ciclo do Ensino Básico

NOME DA ATIVIDADE
Onde vão os animais?

DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE
Nesta atividade os/as alunos/as vão 
estudar as deslocações dos animais, 
mais especificamente o fenómeno 
da transumância.
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COMO CHEGAR
A Câmara Municipal de Castro Daire situa-se no centro 
de Castro Daire, próximo de outras infraestruturas como, 
o Tribunal, o Coreto, a Igreja Matriz.

Oliveira
de Frades

Câmara Municipal de Castro Daire
Rua Dr. Pio de Figueiredo, 42
3600 - 281 Castro Daire
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PREPARE A SUA VISITA

Verifique que atividades 
educativas poderão realizar 
no local.

Prepare as atividades 
a realizar.

Entre em contacto com o local.
Município de Castro Daire
+351 232 382 214
geral@cm-castrodaire.pt

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

Desde 2015 que o município 
de Castro Daire recria  “A 
Última Rota da Transumân-
cia”, que se realizou, efetiva-

mente, em 1999. De grande simbolismo 
para a população, o ritual assinala-se em 
junho e é para celebrar em família.

“A Última Rota da Transumância” é um 
evento promovido pelo Município de 
Castro Daire, assente na recriação de 
forma a reviver uma tradição ancestral 
que deslocava rebanhos e pastores, des-
de o sopé da Serra da Estrela até à Serra 
do Montemuro (1381m de altitude), “a 
serra mais desconhecida de Portugal”.

Este projeto integra a Carta Euro-
peia de Turismo Sustentável 
das Montanhas Mágicas 
aprovado em 2013 pela 

Federação EUROPARC (Federação de 
Parques Naturais e Nacionais da Euro-
pa).

Não obstante, o Município, há já algum 
tempo a esta parte, tem vindo a trabalhar 
neste projeto, tendo feito vários contac-
tos com pastores que ainda experien-
ciaram esta tradição, o que possibilitou 
recolher informações para o levanta-
mento e revitalização da “Última Rota da 
Transumância”, permitindo vivenciar as 
histórias que dela fize-
ram parte.
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Transumância 

O evento “Castro Daire – A Última Rota 
da Transumância” recria a passagem dos 
rebanhos e pastores, que outrora cal-
correavam as “canadas”, rumo à Serra do 
Montemuro.

Este projeto tem como grande objetivo 
recuperar, revitalizar e dinamizar esta 
Rota, transformando-a num produto 
turístico, aumentando, assim, a procura 

do território. 

Pretende, ainda, recuperar a tradição, a 
cultura e histórias da transumância, tendo 
sido Castro Daire palco da última Rota.
Algumas atividades interessantes 
que decorrem neste evento são:

• Atelier do pompom.
• Workshop de confeção de queijo 
        de ovelha Bordaleira.
• Degustação de iguarias da Transu-

mância .
• As Capuchinhas de Campo Benfeito.
• Mostras de tapeçaria, madeira e as 

típicas palhoças.
• Espetáculos musicais, dança, folclore, 

música tradicional, fado, desgarradas, 
artesanato, entre outros.

DESCUBRA AS 
ATIVIDADES QUE 
PODE FAZER COM 
OS/AS ALUNOS/AS
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ATIVIDADE
Onde vão os animais?
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GUIÃO 
DA ATIVIDADE

BREVE DESCRIÇÃO

A atividade pretende sensibilizar 
a turma para fazer uma abordagem 
sobre o tema das migrações dos 
animais, explicitando também 
o fenómeno da transumância.

Nível de Ensino
1º Ciclo do Ensino Básico 

Competências a Desenvolver
Saber científico

Informação e comunicação

Duração da Atividade
60 minutos

Complexidade

Notas: 
Para enriquecer as atividades, os/as 
alunos/as poderão selecionar a figura 
de um animal para levar para a aula.
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OBJETIVOS

Transmitir a ideia 
de transumância 
e as suas especificidades.

Motivar a turma 
para o tema em questão.

Estimular o 
interesse dos/as alunos/as 
pelas ciências.
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1. Preparação
Analise e prepare os materiais que se encontram em anexo, 
podendo simplificá-los ou adequá-los.

Prepare o computador e o videoprojetor para mostrar 
à turma a apresentação “Onde vão os animais?”

Liste uma série de animais interessantes para se trabalhar 
na aula. Deixamos também algumas sugestões em anexo.

2. Introdução
Esta atividade pretende falar um pouco sobre a necessida-
de de movimentação de algumas espécies de forma 
a garantir a sua subsistência. As espécies são muito variadas 
e as razões também.

3. Implementação
Peça aos/às alunos/as que tragam para a sala de aula, 
figuras de animais. 

A primeira etapa desta atividade poderá consistir em 
perceber onde e como vivem estes animais, como vivem 
e se têm conhecimento de que realizam migrações. 
Aí poderemos logo selecionar e excluir alguns animais 
para a atividade e poderá ser um bom ponto de partida 
para estudar outras características dos seres vivos.

De seguida, apresente o powerpoint: “Onde vão os ani-
mais?”. Poderá manter estes animais ou considerar outros 
mais adequados para as crianças.
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Após esse momento entregue-lhes o documento “Pas-
saporte do animal” e solicite que escolham um animal 
e que o preencham de acordo com as informações que 
possuem. Tente gerir a situação de modo a que exista 
a maior diversidade possível de animais.

Por último, utilize o mapa que se encontra em anexo 
para fazer uma pequena brincadeira com os/as 
alunos/as e deslocar os animais e pastores de acordo 
com a transumância de Castro Daire. Se achar relevan-
te peça-lhes que ilustrem este fenómeno e exponha 
os seus trabalhos.

4. Reflexão
No final da atividade pergunte à turma qual a importân-
cia destes fenómenos. Faça também uma breve revisão 
sobre as espécies faladas.
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Durante séculos, por altura do São João, 
os pastores iam para os trilhos e condu-
ziam milhares de ovelhas e cabras, sob 
o olhar atento dos cães, desde o sopé 
da Serra da Estrela até ao cimo da Serra 
do Montemuro, em busca de melhores 
pastos. Aí ficavam cerca de dois meses 
até regressarem, para a transumância de 
inverno. Conta-se que a caminhada era 
especial. 

O maioral identificava bons terrenos 
para pernoitar, os pastores eram recebi-
dos com pão, vinho e bolas e os animais 
enfeitados com fitas e pompons.

Hoje em dia faz-se a recriação deste 
momento através do evento “A Últi-
ma Rota da Transumância” onde os 
rebanhos se concentram em Ribo-
lhos, passam pela Ponte Pedrinha, 
centro da vila, junto a Vila Pouca, por 
Lamelas, Vilar e sobem até à Serra 
do Montemuro.

O sr. Júlio, último maioral da “verda-
deira” transumância, faz como em 
tempos idos: vai bater nas panelas 
para chamar os pastores e estes 
retiram os chapéus, em sinal de 
respeito.

ANEXOS Anexo I 
A transumância
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Anexo II
A migração

Motivos da migração animal

Várias espécies de pássaros, mamíferos, insetos e peixes mi-
gram de um local para outro em busca de condições ambien-
tais favoráveis como, por exemplo, clima ameno e alimentos 
em abundância. Outro motivo que faz com que animais migrem 
é a reprodução.

Orientação

Para migrarem, os animais utilizam um eficiente mecanismo 
de orientação. Os pássaros e peixes conseguem-se orientar 
com grande precisão.
 
Os pássaros possuem uma espécie de bússola interna, que 
possibilita a orientação com o solo. Têm também uma espécie 
de relógio interno, que funciona como um sextante (instrumen-
to de navegação que usa as estrelas e o horizonte como refe-
rências de localização).

Curiosidades

• Algumas espécies de pássaros percorrem rotas migratórias 
intercontinentais (entre 1.000 e 8.000 km ou mais) todos 

       os anos.
• As andorinhas, no seu processo migratório anual, conse-

guem ficar vários dias a voar sem parar.
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Anexo III
Passaportes

Nome do animal

Local de origem

Local de migração

Nome do animal

Local de origem

Local de migração

Curta Duração

Curta Duração

Longa Duração

Longa Duração

Passaporte Animal

Passaporte Animal

Tipo de migração:

Tipo de migração:



www.valorizateviseudaolafoes.pt
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