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GUIÃO DE ATIVIDADE 
EDUCATIVA
Aquilino Ribeiro

ÁREAS DISCIPLINARES
Português

NÍVEIS DE ENSINO
3º Ciclo do Ensino Básico

NOME DA ATIVIDADE

Passaporte para o mundo 
de Aquilino Ribeiro

DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE
O objetivo desta atividade é levar os/as
alunos/as numa viagem pelo mundo de 
Aquilino Ribeiro.
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COMO CHEGAR
Para conhecer Aquilino Ribeiro e perceber seus livros, 
um dos locais que devem visitar é Vila Nova de Paiva. 
Mas também há outros municípios onde podem conhecer 
mais sobre o escritor:  Sernancelhe e Moimenta da Beira. 
Para começar a visita devem dirigir-se ao Posto de Turismo - 
Loja TERRAS de Vila Nova de Paiva.

Aquilino Ribeiro tem relação com muitos locais, mas no 
concelho de Vila Nova de Paiva, as localidades com mais 
ligação são Alhais, Vila Nova de Paiva e Queiriga.

Oliveira
de Frades

Posto de Turismo
Loja TERRAS de Vila Nova de Paiva
GPS: 40°51’01.5”N 7°   43’39.6”W 
ou   40.850417, -7.727667
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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 Posto de Turismo.
Loja TERRAS de Vila Nova de Paiva
+351 232 609 900
turismo@cm-vnpaiva.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

Aquilino Ribeiro

Aquilino Ribeiro, considerado 
um dos escritores mais fe-
cundos da primeira metade 
do século XX, nasceu em 

Sernancelhe, a 13 de setembro de 1885 
e faleceu em Lisboa, a 27 de maio de 
1963. Os seus restos mortais encontram-
-se no Panteão Nacional desde 19 de 
Setembro de 2007. 

O cronista-mor das “Terras do Demo”, 
percorreu as terras que assim chamou, 
desde tenra idade. Foi batizado em 
Alhais, estudou no Colégio da Senhora 
da Lapa e tinha em Soutosa a casa pater-
na de “férias de Verão”.

Atualmente existe uma Fundação com 
seu nome, na casa de Soutosa, que é ge-
rida pelos três municípios (Moimenta da 
Beira, Sernacelhe e Vila Nova de Paiva), 
que pretendem não deixar esquecer o 
notável escritor e as suas obras literárias 
de ficção, crítica, biografia, evocação his-
tórica, ensaio, teatro, etnografia, polémi-
ca, tradução e contos para crianças.

Aquilino defendia que não se deve 
renegar as origens e pode conhecer-se 
o nosso passado, usos e costumes, lutas 
e vivências, que tão bem descritas estão 
nas suas obras.
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Pela proximidade de aldeia de Souto-
sa onde se encontrava Aquilino muitas 
vezes, até Barrelas, era um salto para o 
escritor vir “beber alguma imaginação” 
para criar suas obras.

Para saber quem era Aquilino Ribeiro 
recomenda-se a visita guiada aos
seguintes locais:

Aldeia de Alhais: Igreja Matriz, Padrão 
de Centenário, Cruzeiro gótico, Pelouri-
nho e Fontanário.

DESCUBRA AS 
ATIVIDADES QUE 
PODE FAZER COM 
OS/AS ALUNOS/AS

Vila Nova de Paiva: Igreja Matriz, Largo 
da Feira e suas ligações ao Malhadinhas, 
Casa do Juiz de Barrelas, Exposição 
Aquilino Ribeiro nas Terras do Demo / 
Rota dos Escritores do Século XX

Queiriga: Parque Botânico Arbutus 
do Demo e Minas
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ATIVIDADE
Aquilino Ribeiro
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GUIÃO 
DA ATIVIDADE

BREVE DESCRIÇÃO

A atividade pretende explorar um 
pouco da vida e obra de Aquilino 
Ribeiro, dando a conhecer aos/às 
alunos/as o livro “O Malhadinhas”.

Nível de Ensino
3º Ciclo do Ensino Básico

Competências a Desenvolver
Linguagens e textos

Informação e comunicação

Pensamento crítico

Duração da Atividade
3 horas

Complexidade

Notas: 
Para o desenvolvimento da atividade 
deverá ter como suporte o livro: 
“O Malhadinhas” de Aquilino Ribeiro.
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OBJETIVOS

Adquirir mais 
conhecimentos sobre 
a vida e obra deste autor.

Explorar uma obra literária 
que descreve a região, 
os usos e costumes.

Ter contacto com 
as evidências da 
passagem de 
Aquilino Ribeiro por  
Vila Nova de Paiva.
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1. Preparação
Organize, junto da entidade responsável, um passeio 
com os/as alunos/as pelos vários locais onde ainda 
é possível ter acesso à vida e obra do autor.

Com essas informações, será muito mais interessante 
explorar a sua obra e até criar alguns elementos expositi-
vos sobre as descobertas realizadas.

2. Introdução
A atividade proposta pretende iniciar na visita dos locais 
de Vila Nova de Paiva que podem oferecer aos/às 
alunos/as um pouco da história de Aquilino Ribeiro 
e terminar com a exploração da obra “O Malhadinhas”.

3. Implementação
Agora que os/as alunos/as já adquiriram alguns conhe-
cimentos sobre Aquilino Ribeiro, poderá requisitar na 
biblioteca algumas das suas obras para que os/as alu-
nos/as possam ter contacto com as mesmas.

Uma delas seria “O Malhadinhas”, uma obra que é reco-
mendada para alunos/as do 8.º ano e que oferece uma 
viagem na vida do Malhadinhas, baseado numa história 
real. 

Depois de explorarem a obra de Aquilino Ribeiro, os/as 
alunos/as poderão consultar os documentos em anexo 
e realizar algumas das propostas que se apresentam.
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4. Reflexão
Como momento reflexivo, seria interessante se os/as 
alunos/as questionassem as suas famílias sobre o conheci-
mento que têm deste autor e recolhessem alguns livros 
de sua autoria ou até histórias mais informais que possam 
ser do conhecimento popular.

Com toda essa informação poderiam, posteriormente, 
um glossário sobre o autor e oferecer à biblioteca da escola.
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ANEXOS Anexo I 
Aquilino Ribeiro

Vida e Obra

1.   Aquilino Ribeiro, esteve exilado...sabes porquê?

2.  O escritor casou duas vezes, qual a nacionalidade da mulher com quem    
       casou em 1913? E em que ano é que ela morreu?

3.  Em que ano foi editado o livro “Terras do Demo”?

4.  Em que ano foi proposto para o Prémio Nobel da Literatura?

5.  Após a sua morte foi editado um livro de memórias. Qual o nome dessa obra?

6.  Aquilino escreveu muitas mais obras. Faz uma pesquisa na Internet sobre o  
       autor e inúmera-as.

7.  Quantos livros deste autor há na biblioteca da tua escola?

8.  Podes agora fazer uma lista das obras em falta e fazer uma recomendação à 
       tua biblioteca escolar para as adquirir.
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1.  O Malhadinhas é uma obra baseada na personagem com o mesmo  nome. 
      Descreve essa personagem da forma mais completa possível.

2.  A profissão deste personagem é almocreve. Em que consiste este ofício?

3.  Faz uma listagem das situações mais marcantes deste livro.

4.  Qual a lição que tiras desta história?

Anexo II 
O Malhadinhas
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www.valorizateviseudaolafoes.pt
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