
As crianças de hoje em dia nasceram num mundo 
digital, informa zado, onde a eletricidade é rainha… 
mas como é que as coisas se faziam antes? 

É este o mote da visita aos Moinhos que nos guia 
para o seu interior, regressando às origens e ao bio-
lógico e ecológico hoje na ordem do dia. A impor-
tância da farinha, os dizeres e os intervenientes do 
processo movido a energia eólica, num contacto 
estreito com a natureza, património local e memó-
ria.  

Duração: aprox.1h 

A vidades:  

Visita ao Moinho com moagem a va; 

Iden ficação das diferentes u lizações da farinha com 
caça ao tesouro; 

“Comigo não fazem farinha” – jogo de provérbios e dize-
res relacionados com os moinhos; 

Oferta de moinho de papel. 

Com o mesmo princípio da a vidade de-
senvolvida nos moinhos, a visita aos For-
nos de Cal, muito marcada pela sua paisa-
gem par cular, revela como era feita a cal 
antes do “progresso” e quais as suas u li-
zações, numa história adaptada do conto 
dos irmãos Grimm – Hansel e Gretel. 

Duração: aprox.1h 

História intera va 

Onde é que moram os pastéis de Lorvão? 

Depois de nascer no século VI como um mos-
teiro de homens, Lorvão foi o primeiro mostei-
ro de mulheres, porque assim decidiu a neta  
de D. Afonso Henriques, D. Teresa.  

Duração: aprox.1.30 h 

A vidades: 

Visita ao Mosteiro de Lorvão; 

Jogo “Pontos de açúcar”; 

Prova e iden ficação de doces conventuais; 

Adaptação da história verídica do “Bule Par do”. 

Esta a vidade só é desenvolvida de maio a setembro. 



 

 

Promovido por Câmara Municipal de Penacova e 

Teatro Molinum 

A Natureza vive, em Penacova e em especial no 
Vimieiro, com os sen dos bem despertos às singu-
laridades dos aromas, texturas, sons e imagens. As 
crianças serão mo vadas a fazer, individualmente e 
de forma sinestésica, a sua própria viagem pelo 
espaço e posteriormente, a par lhar esse percurso 
interior em relação com o exterior.  

Duração: aprox. 2h 

A vidades: 

Jogos relacionados com os 5 sen dos; 

Sinestesia – Olfato e audição;  

Caça à Paisagem – visão; 

Coreografia do Rio – tato; 

Sinfonia da Natureza - audição; 

O sabor natural – paladar;  

Criação de um filme sobre a experiência vivida no rio.  

 

Mosteiro de Lorvão 

Moinhos 

Fornos da Cal Parda 

Rio 

Vila de Penacova 

Mandou um rei que se construísse um castelo, 
mandou alguém que fosse destruído, ficou a 
lenda da Moura Encantada e o Mondego esten-
dido. 

O que é que Penacova tem? O que podemos 
fazer para melhorar as nossas terras? Sabemos o 
valor que temos? Num percurso pela Vila de 
Penacova, estas e outras questões serão pensa-
das de uma forma intera va e lúdica.  

Duração: aprox. 1h 

A vidades: 

Jogo do Rei manda; 

Percurso pelas ruas de Penacova; 

História da Moura Encantada; 

Gravação áudio de opiniões dos alunos. 

(posterior construção de um vídeo com as vozes 
dos alunos.) 

As marcações das visitas devem ser efetua-
das para o correio eletrónico: 

educacao@cm-penacova.pt 

Nota: A realização das sessões depende 
das condições climatéricas, pois envolve 
atividades ao ar livre. 


