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ÁREA PROJETO: 

 

Tema: Artes e Ofícios: os saberes e as artes tradicionais   

 

A atividade a realizar no âmbito da área de projeto decorrerá em 7 sessões, tendo como intuito 

sensibilizar os mais jovens para a importância dos ofícios tradicionais e do artesão na manutenção da 

tradição e identidade cultural.  

Num primeiro momento, será feita uma introdução ao aparecimento das corporações de ofício 

mecânicos na Idade Média, sua organização, importância e desenvolvimento, para de seguida explorar 

as características dos diversos ofícios em particular com expressão no concelho de Ponte de Lima.  

Na 2ª e 3ª sessões, os alunos terão contacto com o ofício ligada à tradição dos cabeçudos e gigantones 

de modo a conhecerem as técnicas para a realização de bonecos em pasta de papel (cabeçudos). Nas 

restantes sessões os alunos serão convidados a experimentar passar pelas várias etapas da construção 

de um pequeno cabeçudo (4ª, 5ª e 6ª sessões).  

Público-alvo: Duas turmas de alunos entre o 3º e 4º anos do 1º ciclo ensino básico (serão aceites tendo 

em conta a ordem do pedido de inscrição).    

Inscrições: Através dos seguintes contactos: 258 900 425 ou arquivo@cm-pontedelima.pt.    

Objetivos: Identificar as principais corporações de ofício da Idade Média; Conhecer os conceitos de 

artesanato, artesão, manufatura, artífice, matéria-prima; entre outros; Enumerar os diferentes graus de 

aprendizagem dos mesteirais; Reconhecer a oficina como local de trabalho de um artesão e local de 

produção artesanal; Relacionar o consumo de determinadas matérias-primas para a produção artesanal 

de objetos com o grupo de ofício que os produz; Compreender a importância da produção artesanal no 

contexto familiar, económico e de troca; Adquirir competências de expressão plástica unificando 

conceitos e saberes do mundo artesanal.  
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Histórias com História: 

 

“Como se fundou a vila de Ponte”    

Esta atividade pretende contar a história da fundação da vila mais antiga de Portugal com especial 

incidência no papel dinâmico e empreendedor da rainha D. Teresa e de seu filho D. Afonso, que viria a 

ser o 1º Rei de Portugal. 

A história será contada com recursos a um tapete de tecidos coloridos por onde irão passar os diversos 

personagens que contarão com se fundou a vila de Ponte de Lima. 

Destinatários: Jardim-de-infância e 1º e 2º anos do 1º ciclo. 

 

 “As tradições populares”   

Esta atividade tem como objetivo divulgar as lendas, costumes e tradições ancestrais do concelho de 

Ponte de Lima.  

Com recurso a um avental colorido, os pequenos fantoches de dedo vão levar as crianças a conhecer 

alguns dos costumes e tradições da nossa região. 

Destinatários: Jardim-de-infância e 1º e 2º anos do 1º ciclo. 

 

TEATRO DE FANTOCHES: 

 

- Teatrinho de fantoches "Feiras Novas: Uma história feita de luz"    

Peça de teatro de sombras chinesas sobre as Feiras Novas. 

Destinatários: Jardim-de-infância e 1º ciclo. 

 

- Teatrinho de fantoches "D. Teresa fez vila o lugar de Ponte" 

A atividade consiste na representação de uma peça de teatro de fantoches que dá a conhecer de uma 

forma simples e divertida o conteúdo do foral de D. Teresa, outorgado em 1125. 

Destinatários: Jardim-de-infância e 1º ciclo. 
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OUTRAS ATIVIDADES: 

 

- Arquivista por um dia  

A iniciativa tem como principal objetivo dar a conhecer o trabalho realizado diariamente no arquivo e 

pretende levar as crianças a recriarem algumas tarefas desempenhadas pelos técnicos do arquivo. 

- A caça ao documento no Reino da Informação 

A caça ao documento será levada a cabo no Reino da Informação (isto é, no Arquivo Municipal). Através 

de mapas, os participantes, distribuídos por várias equipas, terão que encontrar o documento escondido 

pelo Guarda-Mor há já quase 700 anos.   

- Viagem pela rota das especiarias 

Esta atividade prática pretende dar a conhecer de forma lúdica e pedagógica as especiarias orientais que 

levaram os portugueses à descoberta do caminho marítimo para a Índia no século XVI. 

- A minha árvore genealógica 

Após uma breve apresentação do tema, de modo a dar a conhecer para que serve e como se faz uma 

árvore genealógica, os alunos terão oportunidade de elaborar a sua árvore genealógica desenhando e 

completando informações relativas aos seus parentes. 

No final da atividade os alunos levarão para casa a sua árvore pronta para receber as fotografias dos 

irmãos, pais e avós. 

 

Destinatários: Jardim-de-infância, 1º e 2º ciclos. 

 

* Para participar nas atividades supramencionadas deverá ser feita marcação prévia através dos 

seguintes contactos: 258 900 425 ou arquivo@cm-pontedelima.pt.    
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