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GUIÃO DE ATIVIDADE 
EDUCATIVA
Roteiro Arqueológico

ÁREAS DISCIPLINARES
História

NÍVEIS DE ENSINO
3º ciclo do Ensino Básico

NOME DA ATIVIDADE

És um/a arqueólogo/a?

DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE
A turma terá oportunidade de descobrir 
mais sobre o património arqueológico de 
Penalva do Castelo.
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COMO CHEGAR
Penalva do Castelo é uma vila portuguesa do distrito 
de Viseu que se situa na Beira Alta, região do Centro 
e sub-região de Viseu Dão Lafões.

Câmara Municipal de Penalva do Castelo

Avenida Castendo, 1

3550-185 Penalva do Castelo

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.
Câmara Municipal de Penalva do Castelo
Técnica de Turismo – Sandra Marinho
+351 232 640 020
sandra.marinho@cm-penalvadocastelo.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

Anta do Penedo do Com

A 
Anta do Penedo do Com, 
classificada como Imóvel 
de Interesse Público, trata-se 
de um Dólmen ou Anta (mo-

numento funerário coletivo), composto 
por uma câmara coberta, com cerca de 
8 toneladas, à qual se acedia através de 
um corredor também coberto por lajes 
dispostas na horizontal.

As escavações arqueológicas junto ao 
monumento permitiram constatar que a 
sua utilização remonta ao 4º milénio a.C, 
tendo sido reutilizada no período calcolí-
tico, cerca de 3000 a.C (Neolítico Final).

Alvo de algumas intervenções de restau-
ro nas últimas três décadas, é um exem-
plar único do género no concelho. Este 
monumento é parte integrante do per-
curso pedestre PR3 Rota dos Cenários 
do Passado (percurso circular com cerca 
de 8km, que atravessa vestígios das 
várias épocas históricas existentes 
na freguesia de Esmolfe).
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Necrópole Medieval de Esmolfe

A Necrópole Medieval de Esmolfe 
(X-XII) é constituída por três núcleos: 
Eirinhas, Capela e São Martinho. Existe 
junto às sepulturas do núcleo da capela, 
uma lagareta, vulgarmente designada 
de lagar de vinho. As sepulturas escava-
das na rocha eram o modelo do enterra-
mento medieval. 

O trabalho de escavação da sepultura 
era realizado por pedreiros que conhe-
ciam bem o modo de trabalhar o granito 
local e utilizavam, como utensílio, um 
pico de abrir as sepulturas. A abertura
 da sepultura demorava aproximada-
mente três dias, o que correspondia 
ao tempo do velório do defunto.
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DESCUBRA AS 
ATIVIDADES QUE PODE 
FAZER COM OS/AS ALUNOS/AS

Visita de Campo ao Património 
Arqueológico de Penalva do Castelo

“Visita de campo ao Património Arqueo-
lógico de Penalva do Castelo” (Visita 
livre aos locais) - Os alunos são acompa-
nhados pelos respetivos professores da 
área de História. 

Os monumentos a visitar seriam a Anta 
do Penedo do Com e as Sepulturas Me-
dievais em Esmolfe. O objetivo da visita 
é observarem “in loco” vestígios físicos 
daquilo que é ensinado nas aulas.

Visita Guiada/Oficina de Arqueologia

“Visita Guiada/Oficina de Arqueologia” 
– é feita, inicialmente, uma contextua-
lização histórica dos monumentos e 
posteriormente é dinamizada a Oficina 
de Arqueologia que consiste na criação 
de “zonas de prospeção arqueológicas/ 
pequenas estações arqueológicas”. Di-
videm-se os alunos em grupos, e atribui-
se uma estação arqueológica a cada gru-
po. São enterrados artefactos em barro 
partidos e as crianças/jovens assumem o 
papel de “pequenos arqueólogos”. 

Após “escavarem” a zona delimitada 
para o efeito é distribuída uma ficha com 
campos para preencher sobre o “objeto” 
ou “vestígio encontrado” (peso, compri-
mento, altura, estado de conservação, 
etc…). Esta atividade permite sensibilizar 
os/as mais jovens para a importância da 
preservação do património e dos acha-
dos arqueológicos, sendo testemunhos 
dos nossos antepassados permitem 
conhecer a história local.

Opções de visita/atividade

1 2
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CARACTERÍSTICAS 
DAS VISITAS

Visita de campo ao Património 
Arqueológico de Penalva do Castelo

Poderá ser feita livremente. No entanto, 
é aconselhável o aviso prévio à Câmara 
Municipal, uma vez que as sepulturas 
Antropomórficas estão localizadas num 
terreno privado (certamente não haverá 
nada contra, mas é importante dar co-
nhecimento ao proprietário).

Visita Guiada/Oficina de Arqueologia

A Atividade “Visita Guiada/Oficina de 
Arqueologia” deverá ser agendada com 
antecedência (15 dias no mínimo e está 
sujeita à disponibilidade dos técnicos 
para dinamizar a atividade). 

Tratando-se de uma atividade ao ar livre, 
deverá ser dada preferência aos meses 
mais amenos. 

Registo de atividades já realizadas

• Recriações históricas
• Visitas Guiadas
• Oficinas de Arqueologia – criação de 

“zonas de prospeção arqueológicas / 
Estações Arqueológicas 
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ATIVIDADE
Roteiro Arqueológico
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GUIÃO 
DA ATIVIDADE

BREVE DESCRIÇÃO

A atividade consiste na realização 
de um Quiz sobre a vista realizada. 
Os/as alunos/as poderão, assim, 
aferir os seus conhecimentos.

Nível de Ensino
3º ciclo do Ensino Básico

Competências a Desenvolver
Informação e comunicação

Raciocínio e resolução de problemas

Duração da Atividade
45 minutos

Complexidade
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OBJETIVOS

Promover a 
competitividade 
saudável entre 
os alunos.

Consolidar os 
conhecimentos 
aprendidos na visita 
de estudo ao Roteiro 
Arqueológico.
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1. Preparação
Poderá organizar a atividade para que a mesma 
decorra em grupo ou individualmente. 

Seria interessante explorarem o tema, falando um 
pouco mais sobre aprendizagens desenvolvidas. 
Essa reflexão poderia passar por fazer o levantamento 
de outros monumentos arqueológicos semelhantes.

As questões do quiz encontram-se em anexo a este 
documento.

Pode dizê-las em voz alta ou poderá criar um quiz no 
Kahoot (aplicação online) e aproveitar as novas tecno-
logias para aumentar o entusiasmo dos alunos.

2. Introdução
A atividade deverá servir para consolidar as aprendi-
zagens realizadas na visita de estudo, promovendo a 
competitividade entre os alunos e, consequentemente, 
aumentando a sua motivação.

3. Implementação
Organize a turma em pequenos grupos ou então po-
derá fazê-lo individualmente, apenas como revisor de 
conhecimentos.

Caso o faça em grupo, construa uma tabela de pontua-
ção no quadro e peça aos/às alunos/as para atribuírem 
um nome à sua equipa. Nesse sentido, cada resposta 
correta deverá ser assinalada e, no final, poderá ser 
definido um/a vencedor/a.
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As questões devem ser realizadas pelo/a professor/a 
ou por um/a aluno/a destinado para o efeito.

Caso pretenda, poderá atribuir um prémio simbólico 
à equipa vencedora.

 4. Reflexão
A reflexão poderá ser realizada ao longo da própria ativi-
dade, não havendo necessidade de se reservar um mo-
mento específico para o efeito.
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ANEXOS Anexo I 
Quiz dos Percursos 

Arqueológicos de Penalva 
do Castelo

1. Como se chama este monumento?
Anta do penedo do Com.
 
2. Há quantos anos foi construído?
+-5000 anos
 
3. Além do nome “Anta”  qual o outro 
nome que podemos dar ao monumen-
to?
Dólmen
 
4. Para que servia este monumento?
Eram antigos cemitérios.

5. Os utensílios eram construídos 
em que materiais?
Nesta altura ainda não conheciam os 
metais – Osso, pedra ou madeira
 
6. Em que época foi construída a Anta?
Pré-História (Neolítico final - +-3000 a.C)
 
7. Qual o nome da ribeira localizada 
perto da Anta do Penedo do Com? 
Ribeira de Sezures
 
8. Como se chama a freguesia onde 
se localiza a Anta do Penedo do Com?
Esmolfe
 
9. De que material é construída a Anta 
do Penedo do Com?
Pedra (granito)
 
10. De que se vestiam os habitantes 
desta altura?
Peles dos animais
 
11. Como caçavam?
Setas feitas com madeira, pedra e osso.
 
12. Como se chama a pedra que está 
em cima?
Lage da Cobertura
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