
 
 

Geoparque Litoral de Viana do castelo 
Rede Escolar de Ciência e de Apoio à Investigação Científica 

Serviço Educativo | Atividades para grupos 

Plano de atividade 

Título 

Trilho das Tradições 

Público-alvo Local Duração? 

1º ciclo  
Monumento Natural Local de 

Montedor 
2h30 

Enquadramento Curricular (Estudo do Meio) 

Temas/ Domínios Conteúdos 

 

 À Descoberta dos Outros e das Instituições  

 

 À descoberta do ambiente natural 

 

 À descoberta das inter-relações entre a 

Natureza e a Sociedade 

 

 À descoberta das inter-relações entre 

espaços 

 

 O passado do meio local  

 

 

 Os aspetos físicos do meio local  

 

 As atividades económicas do meio local  

 Construções do meio local  

 

 O contacto entre a terra e o mar  

Termos/ Conceitos 

Geoparque | Monumento Natural Local | Património Natural e Cultural | Tradições | Pias Salineiras | Sargaço | 

Moinhos de vento | Gravuras Rupestres 

Desenvolvimento da atividade 

 

 A atividade Trilho das Tradições é um pequeno percurso pedestre, ao longo da localidade de Montedor - 

Carreço, cujo objetivo é dar a conhecer o vasto património natural e cultural local. No decorrer deste 

percurso serão observados os diversos marcos que evidenciam parte do património cultural de Viana do 

Castelo, nomeadamente casa dos sargaços, pias salineiras, Moinhos de vento, entre outros.  Este trilho 

compreende, também, uma visita ao Monumento Natural Local do Alcantilado. 

 Para a realização desta atividade será fornecido aos alunos um mapa, para identificação e registo dos 

diversos pontos de interesse visitados. 



 
 

Recursos 

 

 Mapa com pontos de interesse assinalados 

 Lápis ou Caneta 

 

Propostas de articulação interdisciplinar 

 

 Português: Criação de uma notícia que aborde a apanha do sargaço e a sua importância para a 

comunidade local. 

 Português /Expressão Plástica/ Expressão Dramática: Recriação da lenda de Montedor, elaboração de 

fantoches alusivos à lenda criada e representação da mesma. 

 Expressão Plástica: Elaboração de uma maquete para representação das Moinhos de Vento de 

Montedor. 

 

Materiais de ampliação e reforço 

 

Livros 

 O Nosso Planeta Terra de Angela Weinhold, Editor Verbo Dicionário Escolar da Terra de Farndon, edição 

Livraria Civilização Editora. 

 Erosão e Paisagens Naturais, edição Instituto Piaget. 

 Geologia de Portugal, edição: Escolar Editora. 

 Livro da Pedra, Camara Municipal Viana do Castelo. 

 

Internet  

 Artigo Pias Salineiras: http://www.cm-viana-

castelo.pt/download/4813/eaeb62cf08134ce18408b255baa66c2e 

 https://www.pordatakids.pt/Ambiente-1/Prote%C3%A7%C3%A3o%20do%20ambiente-4 

 http://www.lneg.pt/CienciaParaTodos/  

 Vídeos Geosfera: http://www.rtp.pt/programa/tv/p29488 

 Teaser Geoparque Litoral de Viana do Castelo: https://lm.redeescolardeciencia.pt/filmoteca/teaser-

geoparque-litoral-de-viana-do-castelo/ 

 http://ensina.rtp.pt/ 

 https://www.natureza-portugal.org/o_nosso_planeta/alteracoes_climaticas/ 

 

Sugestões 

 

 Como complemento a esta atividade, os alunos poderão visitar o Farol de Montedor, o Núcleo 

Museológico dos Moinhos de Vento de Montedor e/ou Núcleo Museológico Agro-Marítimo de Carreço. 

 Entrevista a um sargaceiro para contar a história da tradição da apanha de sargaço, bem como a 

identificação das suas principais características e utilidades. 

 

Observações 

 

 A reservas desta atividade deve ser efetuada através do Laboratório de Sondagem Mecânica e Geofísica. 

 O número máximo de participantes por atividade é de 30 alunos. 
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 Material recomendado para as saídas de campo: 

 Calçado confortável e de preferência pouco escorregadios 

 Roupa adaptada à meteorologia 

 Água 

 Chapéu, Corta-vento e protetor solar 

 


