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Integrada no projeto “O Património Local nos Roteiros de Aprendizagem”, inscrito na 

planificação do grupo de recrutamento  200, realizou-se nos passados dias 23 e 25 de 

novembro do ano de 2021, uma aula dinamizada pelo arqueólogo Dr. Luís Laceiras, 

subordinada ao tema “Arqueologia no Concelho de Nelas – 

as primeiras comunidades agropastoris e o neolítico”, 

uma sessão de Educação Patrimonial: Comunidade 

Escolar,  na qual participaram todos os alunos do 

5º ano que frequentam a Escola Básica Dr. 

Fortunato de Almeida. 

 

No decorrer das sessões, pela observação 

direta, foi possível percecionar o interesse 

demonstrado pelos alunos, quer nos momentos 

de interação oral estabelecida com o arqueólogo, 

quer, particularmente e de forma efusiva, quando lhes 

foi permitido manusear as peças (réplicas: foices, vasos de 

cerâmica, enxós, mós, colares, pontas de seta, ...) que ilustravam e documentavam o 

discurso.  
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 No questionário de avaliação que se passou na aula 

seguinte a grande maioria dos alunos consideraram o tema 

da sessão muito interessante, útil, atrativo e bastante 

pertinente. Consideram muito 

importante a escola organizar este 

tipo de atividades e, globalmente, 

gostaram de participar nesta 

atividade. 

Praticamente todos os alunos 

falaram da sessão em casa com 

os pais e, parte significativa 

dos alunos, mostrou interesse 

em ir visitar os locais das quatro 

orcas, o que é um indicador muito positivo sob várias perspetivas de análise.  

 

  

 Ficha de avaliação da atividade “Arqueologia no concelho de Nelas” 
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Alguns alunos já têm bastante 

consciência da importância de 

preservar os monumentos, 

conclusão inferida a partir das 

suas próprias palavras na resposta 

à questão “Tendo em conta o que 

viste e ouviste o que é que tu 

poderás fazer para proteger os 

vestígios deixados pelos nossos 

antepassados?”  

" Se eu encontrasse um objeto tapava-o e contactava 

um arqueólogo"; 

“Deixava-o onde o encontrasse e chamava um 

especialista”; 

“Guardar num lugar seguro e entregava-o 

para colocar num museu”; 

Podia-se proteger com um vidro, todos podiam ver 

e não se estragava”. 

 

Curiosos, fizeram imensas questões ao Dr. Luís Laceiras, sobre 

a profissão e a sua história de vida. Para a história de cada um, 

solicitaram-lhe um autógrafo.  
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O certificado de dinamização, que um aluno entregou em nome dos colegas, constituiu-

se também num pequeno momento de aprendizagem. O certificado entregue é um 

documento histórico da história pessoal do arqueólogo e valeu para passar exatamente 

o conceito e o valor dos documentos que ajudam a fazer a história de vida de cada um.  

 
 

Ficou a sementeira.  
 

A seguir propôs-se a atividade: “Recriar” instrumentos, técnicas, objetos do período 

das comunidades recoletoras e agro-pastoris. 

Solicitou-se aos alunos “aprender de outras 

maneiras” e construiu-se uma rubrica para 

apoiar a avaliação dos trabalhos.  

 

Usar os materiais mais adequados (pedra, 

madeira (paus), pequenas vergas de plantas que são flexíveis, para atar os elementos, 

ossos, imitações de peles de animais, tecidos… 
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Ficam as imagens que são um bom testemunho do impacto destas atividades no 

processo de aprendizagem dos nossos alunos.   
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As Docentes: Lúcia Ribeiro e Manuela Alves 


