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GUIÃO DE ATIVIDADE 
EDUCATIVA
Roteiro da Serra do Caramulo

ÁREAS DISCIPLINARES
História, Geografia e Ciências da Natureza

NÍVEIS DE ENSINO
3º Ciclo do Ensino Básico

NOME DA ATIVIDADE
Visita e Peddy paper natural, por 
alguns pontos da Serra do Caramulo

DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE
Nesta atividade os/as alunos/as serão 
convidados/as a explorar os monumentos 
e singularidades características da Serra 
do Caramulo.
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COMO CHEGAR
A Serra do Caramulo é uma elevação 
que tem como pontos mais altos, 
o Caramulinho (1075 m) e o Alto das 
Pinoucas (1070 m). Está situada na 
região de transição entre a Beira Alta 
e Beira Litoral. Integra o território dos 

Vindo pela A25, siga para saída 12 
em direção a Oliveira de Frades e 
continue pela EN 333, em direção 
ao Caramulo.

concelhos de Oliveira de Frades,  
Vouzela, Tondela e Águeda. 
É conhecida pela qualidade das suas 
águas, que brotam nas povoações
de Varzielas e Agadão, e também pela 
pureza do seu ar.

Oliveira
de Frades
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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.
Museu Municipal de Oliveira de 
Frades - Praça Luís Bandeira
3680 - 095 Oliveira de Frades 
+351 232 763 789
museu_ofrades@hotmail.com

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

Roteiro temático que tem por 
objetivo dar a conhecer o ter-
ritório da União de Freguesias 
de Arca e Varzielas (na Serra 

do Caramulo), sua riqueza patrimonial 
e potencial turístico.

1. DÓLMEN DE ARCA (MN)
Monumento Nacional desde 16 de junho de 
1910. Este monumento, de câmara poligonal, 
é constituído por três esteios em posição ligei-
ramente na vertical, com outros já danificados, 
sobre os quais assenta a tampa, protegendo o 
espaço interior. Têm de altura cerca de 4,5 me-
tros e a tampa 4,20 metros por 3,20 metros. 
Está desprovido de corredor e mamoa. Abun-
dam as lendas e histórias associadas a este 
monumento megalítico, que a ingenuidade 
e desconhecimento das gentes locais criavam 
para tentar compreender a existência de tão 
magnífico exemplar. 

2. CARVALHEDO DA GÂNDARA
Área botânica de extraordinário valor ecológico 
e turístico, sendo uma das maiores manchas de 
carvalho da Europa.

3. ALDEIA DA BEZERREIRA
A aldeia serrana da Bezerreira, está localizada 
na freguesia de Varzielas, no alto da Serra do 
Caramulo, a perto de 1000 metros de altitude; 
é a povoação mais alta do concelho de Olivei-
ra de Frades. Localizada num lugar majestoso, 
sobranceiro à aldeia, encontramos a Capela, 
dedicada a Nossa Senhora de Fátima, inaugura-
da em 1985, fruto da vontade e da religiosidade 
do povo da aldeia. 
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4. ENTRE XISTO E GRANITO
Tal como a generalidade da Serra do Caramu-
lo, que se estende na orientação NNE-SSW, 
também no território de Varzielas existem duas 
áreas rochosas de natureza bem distinta. Assim, 
a poente do rio Águeda, que junto a Monteteso 
tem a sua nascente, é granítico e possui cumes 
majestosos, sobranceiros a Varzielas, até às 
alturas da Bezerreira. Para a parte nascente do 
mesmo rio é o domínio do xisto, numa faixa que, 
prolongando-se por terras de Paranho e Covelo, 
vai chegar até Destriz, onde a pedra lousinha é 
rainha: na construção das habitações e na veda-

ção das propriedades.

5. PARQUE EÓLICO DA BEZERREIRA
Construído em 2001 e composto por 17 torres 
eólicas. Ainda que a visão desoladora da paisa-
gem em volta (pouco escapou ao grande incên-
dio da Serra do Caramulo de 2013), a vista que 
se alcança deste local é deslumbrante.

6. CAPUCHA DE BUREL
“E o que é a capucha? É uma espécie de capa, 
feita de burel, sem adornos nem pregas, simples 
como as que a usam. É comum aos homens e às 
mulheres. Tem um capuz em cima que se adapta 
à cabeça tão completamente como um barrete 
turco e para baixo é lisa, caindo às vezes até à 
coxa, outras ainda para baixo do joelho. E serve 
para tudo: para levar ao gado e ao mato, para ir 
à missa e ao tribunal, para visitar um amigo ou 
acompanhar um defunto. 

Segue-os na sementeira das terras e na colheita 
das searas. Vai ao casamento, à romaria, às feiras, 
a toda a parte, enfim onde seja preciso que o 
caramuleiro apareça. À noite serve no borralho. 
[…] A capucha para eles, é mais que um forro:
é uma instituição regional. Usam-na os velhos 
e os novos, os ricos e os pobres.”

(Thomaz da Fonseca, O Caramulo, in «Os Se-
rões», nº26, 1907, p.87)
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7. RIO ÁGUEDA
Rio de montanha, nasce na Mata da Galinha, 
abaixo da povoação de Monteteso, a pouco mais 
de 1km. De águas límpidas e cristalinas, ainda 
apresenta uma grande biodiversidade no seu 
curso de água e margens.

9. FLORA
Pode encontrar-se, embora em áreas muito 
limitadas, o pinheiro bravo. Nas faixas graníticas 
predominam o tojo, a giesta, a queiró, o carvalho 
cerqueiro e o carvalho negral ou carvalho-das-
-Beiras, este mais resistente, notando-se já o seu 
desenvolvimento após o grande incêndio, em 
2013. O verde dos lameiros sobressai, sobretudo 
nos baixios, e as flores silvestres revestem de 
cor a serra, especialmente na primavera, sendo 
possível observar em épocas específicas do ano, 
algumas espécies raras ou endógenas, como 
orquídeas e narcisos das turfeiras.

10. FAUNA
Própria de zonas de montanha, o relativo isola-
mento desta serra favorece a permanência de 
espécies muito diversificadas. Observam-se aves 
de diferentes espécies destacando-se os corvos, 
perdizes e aves de rapina. Os javalis abundam 
por estas terras, tornando-se mesmo uma praga 
para os agricultores. Além da diversidade de aves 
e mamíferos, os lagartos são inúmeros e variados 
na cor e no tamanho.

8. PATRIMÓNIO ETNOGRÁFICO - CASULAS
Pequenas construções em granito que serviam 
de abrigo, para proteger os pastores das trovoa-
das, dos rigores do inverno e do verão.
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DESCUBRA AS 
ATIVIDADES QUE PODE FAZER 
COM OS/AS ALUNOS/AS

PERCURSOS DA SERRA DO CARAMULO

PR3
ROTA DOS CABEÇOS

Percurso circular com aproximadamen-
te, 19,700 Km, com início e fim na aldeia 
de Varzielas, junto à igreja de São Pedro. 
Sobe-se a serra até ao ponto mais ele-
vado do concelho, o Alto das Pinoucas 
(1062m), onde é possível observar: a sul, 
o vale de Besteiros e a vila do Caramulo; 
a norte, o vale do Vouga, a Serra do 
Ladário e, mais ao longe na linha do hori-
zonte, as serras de S. Macário, Gralheira 
e Freita. À medida que se aproxima a 
pitoresca aldeia da Bezerreira, a paisa-
gem agreste, dominada pelos cabeços 
em granito, que os antepassados de-
signaram, segundo a forma ou local, dá 
lugar aos carvalhos, que proliferam nas 
zonas mais baixas e húmidas.

PR4
ROTA DOS CAMINHOS COM ALMA

Com início/fim na pitoresca aldeia ser-
rana de Covelo de Arca, trata-se de um 
percurso circular com aproximadamente 
11km, grau de dificuldade média e uma 
duração de 3h. A riqueza e diversidade 
do património natural é o fator que mais 
impacto causa no visitante.
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ATIVIDADE
Visita e Peddy paper natural
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GUIÃO 
DA ATIVIDADE

BREVE DESCRIÇÃO

A atividade consiste na realização 
de uma visita e um Peddy paper 
em partes do PR3 e PR4. 

Nível de Ensino
3º Ciclo do Ensino Básico 

Competências a Desenvolver
Informação e comunicação

Desenvolvimento pessoal e autonomia

Relacionamento interpessoal

Duração da Atividade
3 a 4 horas

Complexidade
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OBJETIVOS

Desenvolver um 
momento de interação 
e descoberta entre 
os alunos.

Promover o trabalho 
em equipa.

Dar a conhecer o 
património cultural e natural 
da Serra do Caramulo.
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1. Preparação
As atividades realizadas no exterior da sala obrigam a uma 
preparação mais minuciosa para que os objetivos sejam 
alcançados. 
Assim, tenha em consideração:
• Formação das equipas e identificação das mesmas
• Regras bem definidas
• Guião de instruções claras e simples.
• Documentação necessária organizada.
• Soluções e prémio definido (caso o mesmo exista).

Imprima a documentação necessária tendo em atenção 
que o mapa deverá estar nítido e , se possível, a cores.

2. Introdução
Esta atividade  deverá ajudar a turma a conhecer melhor 
o território de forma exploratória e divertida.

3. Implementação
Peça aos/às alunos/as para estarem o mais atentos/as possí-
vel e exponha as regras do Peddy paper a todos/as.

Organize-os/as por equipas e identifique-os/as da forma 
que achar melhor. Por exemplo: autocolantes com números. 
Também poderá sugerir que atribuam um nome à equipa 
ou até um grito.

De seguida entregue-lhes o material, também ele organiza-
do e devidamente identificado.



14

Combine um horário para que tudo ocorra de acordo 
com a normalidade.

Já na sala, poderão conferir as respostas em conjunto 
e atribuir o prémio à equipa vencedora.

4. Reflexão
Depois de realizado o Peddy paper, poderá refletir 
com eles/elas sobre os conhecimentos adquiridos acerca 
da época medieval.

Seria também interessante explorar conceitos como:
• Trabalho em equipa
• Competitividade
• Iniciativa
• Resiliência 
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ANEXOS Anexo I 
Regras do Peddy Paper

Objetivo

Conhecer melhor o património cultural e natural 
de Arca e Varzielas, em plena Serra do Caramulo.

Concorrentes

Equipa de 3 ou 4 elementos
Devidamente identificadas

Participação

Para a realização da atividade os/as alunos/as terão acesso 
a um conjunto de documentação:
• Identificação dos locais a explorar
• Mapa do local

Pontuação e penalizações

Fotografia de cada posto – pontuação de 5 a 10 pontos 
de acordo com a originalidade de cada fotografia.
Tempo de prova – as 5 primeiras equipas são pontuadas 
com 12, 10, 8, 6, 4, 2 pontos.

Prémio

O prémio vai para a equipa que, depois de contabilizados 
os resultados, obtiver mais pontos.
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Anexo II 
Peddy Paper Fotográfico 
Atividade

O que é um Peddy Paper Fotográfico?

O Peddy Paper Fotográfico consiste na realização de um percurso, 
previamente programado, m que as equipas envolvidas deverão 
registar os vários locais por onde passam através de fotografias.

Como se vão organizar?

A turma deverá organizar-se em equipas sendo que as mesmas 
deverão ter um nome e estar devidamente identificadas.

Qual a rota projetada?

O percurso que cada equipa deverá fazer é o Trilho Medieval 
do Cambra. Sendo um percurso circular, as equipas deverão iniciar 
a atividade com alguns minutos de intervalo. Assim, o tempo de 
atividade será contabilizado individualmente para cada equipa.

Quem ganha o desafio?

Ganha o desafio a equipa que mais pontuar nesta atividade. 
A pontuação é feita da seguinte forma:

Fotografia de cada posto – pontuação de 5 a 10 pontos 
de acordo com a originalidade de cada fotografia.
Tempo de prova – as 5 primeiras equipas são pontuadas 
com 12, 10, 8, 6, 4, 2 pontos.
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Anexo III 
Peddy Paper Fotográfico
Locais e elementos a registar

• Dólmen de Arca
• Carvalhedo da Gândara
• Aldeia da Bezerreira
• Parque Eólico da Bezerreira
• Capucha de burel
• Rio Águeda
• Casulas – Património Etnográfico
• Flora
• Fauna
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Anexo IV
Peddy Paper Fotográfico 
Mapa
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