
PÚBLICO NOME DA 
ATIVIDADE

TIPO DESCRIÇÃO LOCAL* DURAÇÃO PREÇO
PAX

PRÉ-
-ESCOLAR 

Diogo, 
o Saltimbanco, 
belas histórias 
nos vai contar…

Hora 
do conto 
com 
marionetas 
+ oficina

Diogo, o Saltimbanco, leva-nos a conhecer o mistério das sete 
pedras associado a monumentos românicos e a forma como a união 
e amizade são elementos fundamentais para superar qualquer 
obstáculo. Iremos descobrir os segredos que todas as pedras contam 
e carimbá-las para mais tarde recordar!

Sala de aula 1h30 2,25€

PRÉ-
-ESCOLAR 

Vamos descobrir 
o românico
no Centro 
de Interpretação

Visita 
+ oficina

Vamos explorar a importância da arte românica, da história 
e do território do Sousa, Douro e Tâmega. Nos Centros de 
Interpretação do Românico (CIR) ou da Escultura Românica (CIER), 
a pedra vou esculpir e pedreiro me vou tornar!

CIR ou CIER 1h30 2,25€

1.º CEB O românico 
no território 
do Sousa, Douro 
e Tâmega

Apresentação 
+ visita 
+ oficina

Concebido em complementaridade com o currículo escolar, 
esta atividade pretende proporcionar aos alunos um dia diferente 
com a Rota do Românico, dando-lhes a conhecer o estilo românico, 
a sociedade e a cultura da época medieval deste território.

Sala de aula 
+ 
Monumento

2h + 1h 4€

1.º CEB Vamos construir 
e decorar um 
monumento 
em cada passo!

Oficina Um caminho é feito pelos passos com os quais vamos descobrindo 
as pistas para alcançarmos o conhecimento. Vamos olhar para os 
monumentos e desvendar os muitos passos que deram pela história.

Sala de aula, 
Monumento, 
CIR ou CIER

2h 3€

1.º CEB Painel românico Visita + 
oficina

 Na viagem de descoberta dos Centros de Interpretação, 
as características do românico iremos observar para painel românico 
completar.

CIR e CIER 2h 3€

1.º CEB Constrói a tua 
própria sigla!

Oficina A sigla é uma marca de canteiro para identificar as pedras por si 
trabalhadas. Vamos recuar no tempo e uma sigla criar!

Sala de aula, 
Monumento, 
CIR ou CIER

1h30 2,25€

2.º CEB Que confusão 
de R’s?!

Apresentação O “R” de receber vai estar presente nesta apresentação em que 
descobriremos alguns dos períodos da História. Vamos deixar de lado 
a confusão, separar e compreender o que é o R de “Romano” e o R de 
“Românico”!

Sala de aula, 
Monumento, 
CIR ou CIER

1h30 2,25€

2.º CEB Vamos descobrir 
a Rota do 
Românico!

Visita 
+ pedipaper

Numa viagem pelo território do Sousa, do Douro e do Tâmega iremos 
descobrir os 12 municípios e os 58 monumentos que constituem 
a Rota do Românico, as famílias que por cá viveram, bem como as 
características da arte românica. 

Monumento, 
CIR ou CIER

2h 3€

2.º CEB A minha 
exposição 
românica

Visita 
+ oficina

Ao longo da visita aos Centros de Interpretação, atento terás que 
estar, para informação recolher, e colecionador te tornarás.

CIR e CIER 1h30 2,25€

Serviço Educativo
— PROGRAMA DE ATIVIDADES 2021-2022 —

Nesse sentido, a Rota do Românico pretende, através do 
seu Serviço Educativo, assumir-se como um instrumento 
fundamental para a construção de um amplo projeto de 
educação patrimonial, capaz de difundir e valorizar 
o extenso legado histórico deste território.
Consideramos que o envolvimento da comunidade de 
uma forma interativa, através de atividades lúdicas e 
pedagógicas em contexto educativo, cultural e social, 
reforça o interesse pela história e pelo património local, 
promove o orgulho pelo passado e contribui para o 
desenvolvimento de novos saberes e competências.

Em terras dos vales do Sousa, do Douro e do Tâmega 
ergue-se um importante património de origem românica. 
Pilar de uma identidade cultural e territorial, este legado 
deve ser entendido, vivenciado e valorizado pela sua 
comunidade e visitantes. Sensibilizar os cidadãos para 
a temática do património histórico, arquitetónico, 
imaterial e paisagístico, despertando-os para a 
importância da preservação dos seus recursos, constitui 
um relevante elemento de integração, educação e 
formação das populações. 



Contactos
Rota do Românico | Serviço Educativo 
Praça D. António Meireles, 45 

servicoeducativorr@valsousa.pt
www.rotadoromanico.com

4620-130 Lousada
T. 255 810 706 

* As atividades poderão ser realizadas em formato virtual, caso se considere pertinente. A Rota do Românico reserva o direito de efetuar as alterações necessárias para a sua concretização.
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3.º CEB Rota pela 
conquista, 
temos terra 
à vista!

Visita + 
caminhada

Vem conhecer monumentos românicos, acompanhado por gentes 
e locais únicos em Portugal. Rota pela conquista, temos terra à vista!

Monumento 2h30 3€

3.º CEB Qual o 
românico 
do nosso 
território?

Apresentação Vamos explorar a importância da arte românica, da história 
e do território do Sousa, Douro e Tâmega. Uma aula diferente 
para compreender e desvendar o mundo que a Rota do Românico 
quer convosco partilhar!

Sala de 
aula ou 
Monumento

1h30 2,25€

3.º CEB Pintura mural Visita + 
oficina

Uma boa parte dos edifícios religiosos da Rota do Românico possui 
conjuntos ou vestígios de pintura mural, datados entre os séculos XV 
e XVIII. Depois de uma visita orientada aos Centros de Interpretação, 
é tempo para uma oficina de pintura a fresco...

CIR ou CIR 2h 3€

CATEQUESE Conhece os 
teus santos!

Apresentação O românico é a primeira manifestação artística de base religiosa que 
abrangeu toda a Europa. Neste contexto, és convidado a conhecer os 
significados da escultura românica, bem como a vida de alguns santos.

Monumento, 
CIR, CIER ou 
outro

1h30 2,25€

E. 
SECUNDÁRIO

Observar 
e registar o 
património!

Visita 
+ oficina

Traçando linhas, um edifício poderás construir! Observa atentamente 
e deixa o lápis fluir…

Monumento, 
CIR ou CIER

2h 3€

E. 
SECUNDÁRIO

Fotografar 
o Património

Visita 
+ oficina

Preparem-se para viajar por um conjunto de monumentos com 
quase mil anos de História! Inspirem-se neste património e eternizem 
a vossa experiência com o clique da máquina fotográfica. 

Monumento, 
CIR ou CIER

2h 3€

E. 
SUPERIOR
/SÉNIOR

Diálogos com 
o românico

Visita 
+ tertúlia

Visita aos monumentos da Rota do Românico dedicada à reflexão 
e discussão, entre outras, das seguintes temáticas: O românico, dos 
materiais à arte; A pintura mural na Rota do Românico; A iconografia 
e a sua função; As intervenções realizadas no património românico.

Sala de 
aula ou 
Monumento

1h30 2,25€

DOCENTES Visitas 
orientadas

Visita Visitas guiadas aos monumentos e centros de interpretação da Rota 
do Românico, dirigidas a educadores e docentes, visando a preparação 
e desenvolvimento de atividades pedagógicas temáticas, em contexto 
de sala de aula ou patrimonial.

Monumento, 
CIR ou CIER

1h30 Gratuito

+ Categorias: ilustração, 
criação literária e fotografia
+ Data de inscrição: até 05 abril 2022 
+ Data de entrega: até 20 maio 2022 

Concurso 
Escolar 
“Tradições 
Populares 
na Rota do 
Românico” 

+ Natal 
+ Carnaval 
+ Páscoa
+ Verão

Férias na Rota 

+ Centros de Interpretação do Românico 
(Lousada) ou da Escultura Românica 
(Penafiel) ou no Centro de Informação da 
Rota do Românico (Paredes)

+ Visita + oficina + lanche 

Festas de Aniversário O património imaterial 
dos 12 municípios 
da Rota do Românico


