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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. 

Sensibilizar os cidadãos para a temática

do património histórico, arquitetónico, cultural e paisagístico,

despertando-os para a importância da preservação dos seus

recursos, constitui um relevante elemento de integração,

educação e formação das populações.

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. 



INTRODUÇÃO 5

No ano letivo 2018-2019, no âmbito da comemoração do Ano Europeu 
do Património Cultural, desenvolveremos as nossas atividades em torno 

do tema "Valorizar o património cultural do 
românico",  com turmas do 1.º ciclo do ensino básico dos 12

concelhos que integram a Rota do Românico (Amarante, Baião, Castelo 
de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de 
Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel e Resende).

Concebido em complementaridade com o currículo escolar, este projeto 

pedagógico 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 nos vales do Sousa, 

Douro e Tâmega. Abordaremos também a paisagem natural, os saberes 

tradicionais e as gentes que caracterizam este território. 
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Os alunos terão, ainda, a oportunidade de sentir o seu 

património, através do contacto direto com os monumentos, 

refletindo em conjunto sobre a história e a arte deste legado 

com quase mil anos de memórias.

Esta descoberta poderá ser aprofundada no Centro 

de Interpretação do Românico, através

da visita à exposição temática e da participação num sem 

número de atividades lúdico-pedagógicas. 

Apresentamos também os sete jogos pedagógicos, de

tabuleiro, que poderão ser dinamizados em atividades em contexto de 

sala de aula ou nos monumentos da Rota do Românico. Nestas páginas 

encontrará, ainda, várias sugestões para famílias, amigos e grupos. 

Certamente descobrirá uma à sua medida! 

A programação do Serviço Educativo da Rota do Românico inclui, ainda, 

um conjunto de atividades complementares para

os diferentes níveis de ensino, do pré-escolar ao universitário, que 

poderão ser solicitadas ao longo do ano letivo. 



Projeto 
Pedagógico 
2018-2019
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Valorizar o património 
cultural românico
Juntos vamos passar um dia diferente na companhia da

Rota do Românico! Já conhecem este projeto?

Este é o ponto de partida para percebermos a importância  deste 

território na época medieval e conhecer as personalidades que 

marcaram a história e o património dos vales do Sousa, Douro e 

Tâmega.

Acham que é demais!? Então preparem-se, que isto é só de manhã!

De tarde vamos precisar de muita energia para o “trabalho
de campo”. Olhos bem abertos e ouvidos bem despertos para

escutar as histórias que as pedras do românico têm para nos contar.

Mas ainda não é tudo!

No final, teremos ainda que realizar uma oficina para registar as

nossas memórias na Rota do Românico e, assim, marcar mais
um dia na história do Sousa, Douro e Tâmega!

Destinatários: 4.º ano do 1.º ciclo do ensino básico
(Atividade destinada preferencialmente aos alunos
da comunidade escolar da Rota do Românico)
Local: sala de aula e monumento da Rota do Românico 
Duração: manhã (2h00) e tarde (2h00)
Lotação: 30 participantes (máximo)
Tipo de atividade: apresentação + visita + oficina



Em tempo
de aulas
com a Rota
do Românico
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EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Local: monumento da Rota do Românico 
Duração: 2h00
Lotação: 25 participantes (máximo)
Tipo de atividade: 

Era uma vez um rei 
conquistador!

Desenhar e colorir
para entender o que
esteve a acontecer!

Era uma vez um Rei Conquistador, leva-nos a 

conhecer a história de D. Afonso Henriques, o 

primeiro Rei de Portugal, e também as aventuras e 

conquistas que levaram à fundação do nosso país.

De seguida, vamos imaginar todas as conquistas do primeiro 

Rei de Portugal e, através do desenho e da pintura, (re)criar 

uma história.

Vamos observar alguns dos elementos mais importantes

do monumento, escutar as indicações que nos farão

compreender melhor a sua história e expressar 

as sensações de estarmos perante um edifício

com muitos e muitos anos. 

Após toda esta fusão de sentimentos iremos passar 

para o papel os elementos que mais nos despertaram

a atenção. Através do desenho e da cor vamos

perpetuar esta experiência marcada pelos sentidos! 

Local: sala de aula
Duração: 2h00
Lotação: 25 participantes (máximo) 
Tipo de atividade: hora do conto + 
oficina

visita + oficina
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EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Vamos descobrir
o românico!

A Rota convida-vos a participar numa viagem de quase mil 

anos de história até ao universo românico do território do 

Sousa, Douro e Tâmega. Apressem-se a marcar a vossa visita 

para juntos descobrirmos um património repleto de história e 

fantasia!... 

Local: monumento(s) da Rota do Românico 
Duração: manhã (3h00) e/ou tarde (3h00) 
Lotação: 25 participantes (máximo)
Tipo de atividade: apresentação + visita
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Local: sala de aula ou monumento da Rota do Românico
Duração: 3h00
Lotação: 30 participantes (máximo)
Tipo de atividade: 

1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO

O relógio da história tem muitos ponteiros que assinalam
a passagem dos nossos antepassados e desvendam
os momentos mais importantes ao longo dos séculos!

Com esta história vamos viajar até à fundação do Reino de 
Portugal e descobrir quem foi Egas Moniz e a importância que 
a sua família teve no território dos vales do Sousa, Douro e 
Tâmega!

A primeira história…

apresentação + oficina

Local: sala de aula
Duração: 2h00
Lotação: 30 participantes (máximo) 
Tipo de atividade: hora do conto + 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!  

Vamos fazer uma paragem na Idade Média para
percebermos as formas e os elementos decorativos
do estilo românico. Por momentos seremos pedreiros
e teremos a oportunidade de construir e decorar
o nosso próprio monumento!

Um, dois, três, quatro…
Vamos construir e decorar um
monumento em cada passo!
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Local: sala de aula e/ou monumento(s) 
da Rota do Românico
Duração: 1h30 
Lotação: 30 participantes (máximo) 
Tipo de atividade: apresentação + 
visita (facultativa)

Local: monumento(s) da Rota do Românico
Duração: manhã (3h00) e/ou tarde (3h00)
Lotação: 30 participantes (máximo)
Tipo de atividade: 

2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Que confusão de R’s?! A Rota pela conquista,
temos terra à vista!

Vamos viajar pelos primeiros séculos de vida de Portugal 
e perceber os momentos que marcaram esta fase tão
importante da nossa história! Vamos reconquistar o passado
para melhor compreendermos os vestígios que chegaram
até aos dias de hoje.

Numa visita pela Rota do Românico iremos perceber melhor 
a essência dos vales do Sousa, Douro e Tâmega. No final, 
registaremos num diário de bordo o que mais nos despertou 
a atenção em cada monumento…

visita + oficina

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”!

A Rota vai à escola apresentar-se e esclarecer
as diferenças entre estes R's! 
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Local: sala de aula
Duração: 2h00
Lotação: 30 participantes (máximo)
Tipo de atividade: apresentação + jogo

2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO

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.

Presta muita atenção, pois para ao jogo responderes, a 
Rota irás ter de conhecer…

Vamos descobrir a 
Rota do Românico!

Local: monumento da Rota do Românico
Duração: 2h30 (2-4 km, percurso fácil)
Lotação: 25 participantes (máximo)
Tipo de atividade: 

Vem conhecer monumentos românicos, 
acompanhado por gentes e locais únicos 
em Portugal.

Caminhada “Românico, 
gentes e locais”

visita + caminhada



EM TEMPO DE AULAS COM A ROTA DO ROMÂNICO 15

Local: sala de aula e/ou monumento(s) da Rota do Românico 
Duração: 1h30 (apresentação) + 1h30 (visita)
Lotação: 30 participantes (máximo)
Tipo de atividade: apresentação + visita (facultativa)

Local: monumento(s) da Rota do Românico
Duração: manhã (3h00) e/ou tarde (3h00)
Lotação: 30 participantes (máximo)
Tipo de atividade: visita + jogo (facultativo)

3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Uma aula com a Rota do
Românico – Qual o românico
do nosso território?

A história e a arte vamos
interpretar, para a essência
do românico alcançar!

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!

Preparem-se para conhecer personalidades ilustres da nossa 
história, que foram muito importantes para o desenvolvimento 
do território dos vales do Sousa, Douro e Tâmega!
Egas Moniz, D. Afonso Henriques, D. Mafalda, entre outros, vão 
ser descobertos pelo mundo do românico!

Vamos apreciar também monumentos singulares e, através da
sua interpretação, descobriremos muitas histórias sobre a época
medieval e o estilo românico!
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Local: sala de aula e/ou monumento(s) da Rota do Românico
Duração: 1h30 (apresentação) + 1h30 (visita)
Lotação: 30 participantes (máximo)
Tipo de atividade: apresentação + visita (facultativa)

Local: monumento(s) da Rota do Românico
Duração: manhã (3h00) e/ou tarde (3h00)
Lotação: 30 participantes (máximo)
Tipo de atividade: 

ENSINO SECUNDÁRIO

Uma aula com a Rota do
Românico – Qual o românico
do nosso território?

Ver, ouvir e sentir para registar
o românico do Sousa, Douro e
Tâmega…

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 divulgar!

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. No final, enviem-nos as fotografias e acrescentem
mais uma memória à nossa história!

visita + atividade fotográfica
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Local: monumento(s) da Rota do Românico 
Duração: 2h00 
Lotação: variável
Tipo de atividade: visita + tertúlia (facultativa)

Local: sala de aula e monumento(s) da Rota do Românico 
(facultativo)
Duração: 2h00 (apresentação) + 1h30 (visita)
Lotação: variável
Tipo de atividade: apresentação + visita (facultativa)

ENSINO SUPERIOR | ENSINO SÉNIOR

Diálogos com o românico

Visita aos monumentos da Rota do Românico dedicada à 
reflexão e discussão, entre outras, das seguintes temáticas: 
> Os dialetos do românico do Sousa, Douro e Tâmega;
> O românico: dos materiais à arte;
> A pintura mural na Rota do Românico;
> A conservação e salvaguarda na Rota do Românico;
> As intervenções realizadas no património românico; 
> As ordens religiosas e a sua influência no românico;
> Liturgia romana: influências no espaço religioso românico; 
> A iconografia e a sua função.

A Rota do Românico
vai à universidade

Ação de sensibilização e informação sobre a Rota
do Românico, com exploração de conteúdos históricos, 
geográficos, arquitetónicos e artísticos. 
Sugerimos, como complemento, uma visita aos 
monumentos da Rota do Românico.



De férias
com a Rota
do Românico



DE FÉRIAS COM A ROTA DO ROMÂNICO 19

 

20 e 27 de dezembro 
Manhã (10h00-12h30) – E assim nasceu o românico! 
Tarde (14h30-17h30) – Vamos criar um postal monumental!

6 de março (quarta-feira)
Manhã (10h00-12h30) – A minha máscara tem história! 
Tarde (14h30-17h30)  – A minha máscara tem história! 

Férias de Natal

Neste Natal convidamos-te a explorar a arquitetura românica. 
Estás preparado para seres investigador? Mãos à obra que o 
Pai Natal está a chegar e belas prendas temos de criar!  

Nestas férias de Carnaval desafiamos-te a realizares a tua própria 
máscara! Inspira-te no românico e põe à prova a tua originalidade e 
criatividade. Surpreende-nos com o teu disfarce!

Datas de realização: 6 de março de 2019 
Destinatários: 6-12 anos
Lotação: 30 participantes (máximo)
Tipo de atividade: visita + oficina

Férias de Carnaval

21 e 28 de dezembro
Manhã (10h00-12h30) – E assim nasceu o românico! 
Tarde (14h30-17h30) – Prendas e prendinhas para todos os  
meninos e meninas!

– Desmascara histórias de pasmar e com o românico irás gritar!

Datas de realização:  20 | 21 | 27 | 28 de dezembro de 2018 
Destinatários: 6-12 anos
Lotação: 30 participantes (máximo)
Tipo de atividade: visita + oficina
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Férias de Verão

Verão é tempo de calor e descontração! Inscreve-te nas nossas 
atividades e vive momentos repletos de diversão e história…

Datas de realização: segunda a sexta-feira do mês de julho de 
2019
Horário: 14h00-17h00
Destinatários: 6-12 anos
Lotação: 30 participantes (máximo)
Tipo de atividade: visita + oficina + jogo
Inscrições: até 30 de junho de 2019

10 e 16 de abril  
Manhã (10h00-12h30) – O meu ovo da Páscoa é especial! 
Tarde (14h30-17h30) – Pedipaper românico

Nestas férias queremos que cozinhes muitas ideias, 
sabores e odores. Preparado? Basta tentares!

Datas de realização: 10, 11, 16 e 17 de abril de 2019 
Destinatários: 6-12 anos
Lotação: 30 participantes (máximo)
Tipo de atividade: visita + oficina

Férias de Páscoa

11 e 17 de abril
Manhã (10h00-12h30) – O meu ovo da Páscoa é especial!
Tarde (14h30-17h30) – Pedipaper românico



Família e
amigos
com a Rota
do Românico
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Juntos com a Rota
do Românico 

Um domingo na companhia
do românico 

Local: monumento(s) da Rota do Românico e outros locais 
do Sousa, Douro e Tâmega
Duração: manhã (3h00) e/ou tarde (3h00) 
Destinatários: público em geral
Lotação: 30 participantes (máximo)
Tipo de atividade: visita + atividade (facultativo)

Local: 
Castelo de Arnoia, Celorico de Basto
Mosteiro de Ferreira, Paços de Ferreira
Mosteiro de Paço de Sousa, Penafiel
Mosteiro de Pombeiro, Felgueiras
Torre de Vilar, Lousada
Duração: 45m-1h30
Destinatários: público em geral
Lotação: 30 participantes (máximo) 
Tipo de atividade: visita

A Rota do Românico desenvolve atividades e visitas à tua 
medida e daqueles que mais gostas. Junta a família e os 
amigos para uma experiência milenar! Só tens que entrar 
em contacto connosco e juntos podemos criar um programa 
divertido na Rota do Românico e noutros locais encantadores 
do território do Sousa, Douro e Tâmega. Momentos de 
convívio memoráveis estão, desde já, assegurados!

Convida a tua família e amigos para uma visita aos
monumentos da Rota do Românico, guiada pelos
nossos técnicos intérpretes do património.
Vão apreciar um património repleto de lendas de encantar
que vos fará recuar muitos séculos na história…



Centro de 
Interpretação 
do Românico



O Centro de Interpretação do Românico, em Lousada, é constituído por um diversificado conjunto de espaços temáticos, dotados de uma 
forte componente multimédia interativa. O cenário ideal para iniciar a viagem de descoberta a Rota do Românico e do seu território de 
influência, bem como da arte e simbolismo que dominou a Europa nos séculos XI e XII... Estamos à tua espera!...

Centro de Interpretação do Românico

1. º sábado do mês
Manhã (10h00-12h30) 
– Teatro de Fantoches
Inscrição prévia 

Datas de realização: terça a sexta-feira 
Destinatários: público em geral
Lotação (mín./máx.): 5-30 participantes 
Tipo de atividade: visita + oficinas + jogos
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Dias especiais
na Rota
do Românico



Todos os dias são especiais, mas há datas que a Rota do 
Românico quer transformar em momentos únicos e muito 
divertidos! Marca já na tua agenda as datas do nosso 
“calendário românico”!

Dias especiais na
Rota do Românico

18 de abril Aniversário da Rota do Românico − Dia Internacional dos 

Monumentos e Sítios

9 de maio Dia da Europa

1 de junho Dia Mundial da Criança 

5 de junho Dia Mundial do Ambiente 

10 de junho Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 

Portuguesas

12 de agosto Dia Internacional da Juventude

Setembro Jornadas Europeias do Património

27 de setembro Dia Mundial do Turismo

3 de outubro Dia Mundial da Arquitetura

7 de outubro Dia dos Castelos

Local: sala de aula, centros de informação/interpretação e 
monumento(s) da Rota do Românico
Destinatários: público em geral
Lotação: 30 participantes (máximo)



Jogos 
pedagógicos



A Rota do Românico convida-te a descobrir os nossos jogos de tabuleiro! Juntos, vamos desvendar o universo matemático do território 
do Sousa, Douro e Tâmega e alcançar a história dos 58 monumentos! Aprende com o património e diverte-te com as nossas estratégias. 
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Local: sala de aula,  monumento(s) ou Centros de Informação ou 
de Interpretação da Rota do Românico
Duração: 2h00
Destinatários: maiores de 6 anos 
Lotação: 30 participantes (máximo)
Tipo de atividade: apresentação ou visita + jogo

Neste jogo vamos reunir três pilares do conhecimento: a geografia, a 

história e a matemática. E são estes pilares que estão na origem da 

união dos municípios que constituem a Rota do Românico. Sabes 

quais e quantos são? 

MAPA* 

ROTA
Com este jogo vamos treinar a decomposição dos números em 
somas parcelares em função da melhor estratégia. Já tens a tua 
definida? Alguma vez imaginaste que podias conhecer os 
monumentos da Rota do Românico através da matemática?

TANGRAM**
Sabias que o “Tangram” é um jogo chinês muito antigo? É 

constituído por sete peças e com elas vais poder construir figuras 

com formas muito variadas. Mas quando chegares ao fim vais 

perceber que todas essas formas têm algo em comum: a mesma 

área. Vais ver que este quebra-cabeças vai ajudar-te a compreender 

as formas geométricas!

Números e formas com história!

Introduzido na Europa pelos árabes, este jogo foi muito praticado 

na época românica e tabuleiros deste jogo podem ser vistos 

entalhados em pedra nos claustros de catedrais e igrejas. 

Antepassado do jogo das damas, o alquerque é um desafio que 

te vai fazer sentir como se estivesses na Idade Média.

ALQUERQUE*

O azumetria é um jogo constituído por 16 peças que permite 

explorar, de forma solitária mas divertida, as simetrias, como a 

translação, reflexão ou a rotação. 

AZUMETRIA**

ESTAROLAS**
O estarolas pertence a um conjunto de jogos muito especial: os 

jogos matemáticos. Mas não te assustes! Tendo por base o 

contexto da arte românica, este jogo oferece aos seus jogadores 

uma oportunidade única de experimentar uma atividade intelectual 

recreativa, mas sofisticada. Estás preparado?

Jogo de estratégia com forte cunho geométrico, o hexiamante 

românico, interliga a arte românica com a matemática. Procura 

abordar as simetrias, em especial os aspetos estudados na 

matemática, como frisos, rosáceas e pavimentações. 

HEXIAMANTE**

* Os jogos Alquerque e Mapa contaram com a supervisão técnica e científica
da Associação Ludus e da ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal.

 ** Os jogos Azumetria, Estarolas, Hexiamante e Tangram são recomendados 

pelo Programa Nacional de Matemática do Ensino Básico.



Sempre 
a 
aprender



Visitas orientadas aos monumentos da Rota do Românico 
destinadas a educadores e docentes dos estabelecimentos 
de ensino dos 12 concelhos abrangidos pela Rota do 
Românico (Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de 
Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, 
Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel e Resende).

Local: monumento(s) da Rota do Românico
Destinatários: educadores e docentes
Lotação: 30 participantes (máximo)

Visitas orientadas 
para docentes

Esta atividade, gratuita, visa dar a conhecer aos 

profissionais de educação, que trabalham no território de 

intervenção da Rota do Românico, o património românico 

e o seu legado para a história e cultura da região e do país.



Cronograma
das
atividades



CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

ATIVIDADE SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO

PROJETO PEDAGÓGICO 
2018-2019 (4.º ano do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico)

Vamos descobrir a Rota do Românico!

A Rota do Românico vai à universidade

Valorizar o património cultural do românico.

EM TEMPO DE
AULAS COM A ROTA
DO ROMÂNICO 

Educação Pré-escolar

Era uma vez um rei conquistador!

Desenhar e colorir para entender 
o que esteve a acontecer!

Vamos descobrir o românico!

EM TEMPO DE
AULAS COM A ROTA
DO ROMÂNICO 

1.º Ciclo
do Ensino Básico

Um, dois, três, quatro. Vamos construir 
e decorar um monumento em cada passo!

A primeira história...

EM TEMPO DE
AULAS COM A ROTA
DO ROMÂNICO 

2.º Ciclo
do Ensino Básico

Que confusão de R's?!

A Rota pela conquista, temos terra à vista!

EM TEMPO DE
AULAS COM A ROTA
DO ROMÂNICO 

3.º Ciclo
do Ensino Básico

Uma aula com a Rota do Românico – 
Qual o românico do nosso território?

A história e a arte vamos interpretar, 
para a essência do românico alcançar!

EM TEMPO DE
AULAS COM A ROTA
DO ROMÂNICO 

Ensino Secundário

Uma aula com a Rota do Românico – 
Qual o românico do nosso território?

Ver, ouvir e sentir para registar 
o românico do Tâmega e Sousa

EM TEMPO DE
AULAS COM A ROTA
DO ROMÂNICO 

Ensino Superior 
Ensino Sénior

Diálogos com o românico

2018 2019
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Caminhada “Românico, gentes e locais”



FAMÍLIA E AMIGOS
COM A ROTA
DO ROMÂNICO 

Juntos com a Rota do Românico

Um domingo na companhia do românico

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

ATIVIDADE SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO

2018 2019
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Férias de Páscoa

DE FÉRIAS COM A
ROTA DO ROMÂNICO 

Férias de Natal

Férias de Verão

Férias de Carnaval

DIAS ESPECIAIS
NA ROTA
DO ROMÂNICO 

Aniversário da Rota do Românico – 
Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

Dia da Europa

Dia Mundial da Criança

Dia Mundial do Ambiente

Dia de Portugal, de Camões 
e das Comunidades Portuguesas

Números e formas com história!
JOGOS 
PEDAGÓGICOS 

Jornadas Europeias do Património

Dia Mundial do Turismo

Dia Mundial da Arquitetura

Dia Nacional dos Castelos 

Dia Internacional da Juventude

SEMPRE
A APRENDER Visitas orientadas para docentes

CENTRO DE 
INTERPRETAÇÃO 
DO ROMÂNICO 

Visitas, oficinas e jogos



Marcações
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Marcações

Todas as atividades do Serviço Educativo da Rota do
Românico estão sujeitas a marcação prévia e obrigatória. 

A ficha de pré-marcação está disponível no sítio da internet
da Rota do Românico, em www.rotadoromanico.com.
Deverá ser preenchida e remetida eletronicamente. 

A marcação da atividade só será considerada válida depois 
de ser confirmada por mensagem de correio eletrónico pelo 
Serviço Educativo da Rota do Românico. 

As marcações devem ser solicitadas, no mínimo, com 10 
dias úteis de antecedência e serão aceites por ordem de 
chegada.  

No caso de desistência da atividade, esta deverá ser
comunicada, no mínimo, com 48 horas de antecedência. 

Informações gerais

A realização das atividades implica a inscrição de um
número mínimo de seis participantes. 

O transporte de e para o local onde se realiza a atividade é
da responsabilidade da escola/instituição/participante(s). 

Para facilitar a receção e a organização da atividade, a 
chegada dos participantes deve realizar-se com 10 minutos 
de antecedência. Um atraso superior a 15 minutos do 
horário previsto poderá inviabilizar a atividade. 

Por motivos alheios ou imprevistos as atividades poderão
estar sujeitas a alterações. 
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Preçário* Contactos
Rota do Românico
Serviço Educativo
Praça D. António Meireles, 45
4620-130 Lousada – Portugal
T. 255 810 706 | 910 375 651
F. 255 810 709 
servicoeducativorr@valsousa.pt 
www.rotadoromanico.com

Projeto pedagógico 2018-2019

> Restante comunidade escolar: 
1€/monumento/participante. 

> Comunidade escolar do território da Rota do Românico 
(Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, 
Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, 
Paredes, Penafiel e Resende): gratuito. 

Família e amigos com a Rota do Românico

De férias com a Rota do Românico

Em tempo de aulas com a Rota do Românico

> Comunidade escolar do território da Rota do Românico 
(Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, 
Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, 
Paredes, Penafiel e Resende): gratuito. 

> Restante comunidade escolar:
1,50€/hora/participante .

Dias especiais na Rota do Românico
Gratuito.

Jogos pedagógicos

Sempre a aprender

Gratuito.

2€/hora/participante.

20€/hora/grupo (até 5 participantes);

25€/hora/grupo (até 10 participantes);

30€/hora/grupo (até 20 participantes).

4€/participante.

*Preçário isento de IVA.



www.rotadoromanico.com
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