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 Adeus, ó vila d’Arouca, 

Ai, de mim, quem me lá dera! 

A culpa tive-a eu, 

S’eu lá ‘stava, não viera. 

 

Adeus, ó vila d’Arouca, 

Cercada de lírios brancos, 

Onde o meu amor passeia, 

Domingos e dias santos. 

 

Adeus, ó vila d’Arouca 

Hei-de te mandar varrer 

Co ‘uma vassoura de prata, 

Que d’ouro não pode ser. 

 

Adeus, ó vila d’Arouca, 

As costas te estou virando, 

As saídas serão breve, 

As entradas não sei quando. 

 

Cancioneiro de Arouca 
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Resumo 

 

Nas sociedades hodiernas profundamente marcadas pela importância do número em 

detrimento das letras, parece existir um pensamento geral que coloca a disciplina de 

História num patamar de crescente relativização. Reconhecemos, portanto, a 

necessidade de voltar a dar à disciplina de História a importância que outrora merecera 

como norteadora do processo de formação dos indivíduos. 

Assim, o estudo que pretendemos apresentar, desenvolvido no âmbito do estágio 

pedagógico do Mestrado em Ensino de História no 3.º Ciclo do Ensino Básico e 

Secundário, traz à luz o trabalho que incidiu sobre duas turmas do Ensino Profissional 

no sentido de potenciar a aproximação à disciplina de História através da realização de 

uma visita de estudo. 

Partindo de leituras de autores diversos que se debruçaram sobre temáticas como as 

Visitas de Estudo, a História Local e o Património, procuramos potenciar de forma 

consistente este recurso (visita de estudo), assente numa metodologia iniciada em 

contexto de sala de aula e materializada no exterior.  

A reflexão final em torno das opiniões dos alunos, que tanto valorizamos, permitiu-nos 

olhar com satisfação para a realização da visita de estudo. Solidificou a ideia de que as 

saídas da escola se assumem como estratégia potencializadora da aproximação dos 

discentes à disciplina de História, permitindo estas, igualmente, a consolidação dos 

conteúdos programáticos da disciplina apreendidos em contexto escolar, sem desprezo 

pela consciencialização em torno da preservação e conservação do património que a 

todos nos envolve. 

 

 

 

Palavras-chave: Visita de Estudo; História Local; Património; Cultura Material; 

Educação Patrimonial. 
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Abstract 

 

Today's societies are deeply marked by the relevance of Maths and Sciences. It seems to 

be the general idea that Arts and Humanities are no longer important and so History, as 

a subject taught in schools, has been considered as an inessential subject for the last few 

years. Therefore, we recognize the need to give to the subject the importance it once had 

as a guiding force in the process of formation of individuals. 

The study that we intend to present, developed within the scope of the Pedagogical 

studies /training of the Master's Degree in History Teaching in the “Third Cycle” and 

Secondary schools, shows the work that focused on two classes of vocational courses 

(professional courses) in order to motivate students about learning History by 

organizing school trips. 

It was therefore imperative to listen to the opinions of several authors who have studied 

themes/ issues such as school trips, Local History and Heritage, which showed us the 

feasibility of the study that we are presenting, based on a methodology started in the 

context of a classroom and materialized outside it.  

The final reflection on the opinions of the students, which we value so much, allowed us 

to look with satisfaction at the organization of the school trip that we will plan next. 

Solidified the idea that school trips are seen as a potential strategy to bring students 

closer to History,  it perpetuates  the consolidation of the curriculum aims/ contents of 

the subject learned in a school context, without forgetting the awareness of preservation 

and conservation of the heritage that surround us all.  

 

 

 

 

Keywords: Study Visit; Local History; Historical Heritage; Material Culture; 

Patrimonial Education.  
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Introdução 

 

O relatório que agora iniciamos tem como premissa fundamental a reflexão em 

torno do papel que as visitas de estudo podem adquirir na aproximação dos alunos à 

disciplina de História. Conhecemos o desafio com que os docentes se deparam ao 

quererem tornar atrativas as disciplinas que lecionam num mundo em acelerada 

alteração de comportamentos e fortemente marcado pela crescente inovação. A escolha 

deste tema surge, por isso, pela perceção, quase imediata, da utilidade que estas 

estratégias assumem enquanto componente fundamental na formação dos jovens. 

De facto, a abertura ao meio e à comunidade reveste-se de especial importância 

pela capacidade formativa e ao longo do tempo tem sido um dos mecanismos didáticos 

mais utilizados pelos docentes. Para os discentes deve apresentar-se como método de 

consolidação da aprendizagem iniciada em sala de aula, como um momento único de 

contacto com o património histórico-cultural sendo, portanto, necessário que as visitas 

de estudo ultrapassem a ideia de meros momentos de rompimento com a rotina do 

quotidiano. 

Entendemos, portanto, que a disciplina de História deve assumir como que um 

especial protagonismo na busca do conhecimento assente no contacto com os vestígios 

de épocas passadas, e que podemos encontrar ao nosso redor, ajudando à interpretação 

da ação humana no decurso da sua existência levando a cabo a experiência de aprender 

quase sem querer. Cabe ao professor de História ir além da divulgação dos conteúdos 

constantes nos manuais escolares e materializá-los através da visita de estudo para que 

os conteúdos apreendidos no âmbito do programa curricular não fiquem cristalizados 

numa representação imaginária muito distante e pouco nítida. 

O Mestrado em Ensino de História no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 

Secundário da Faculdade de Letras da Universidade do Porto que agora termina 

representa o fim de um caminho percorrido em busca do sonho que sempre esteve 

presente e cujas expectativas se multiplicavam à medida que o tempo aproximava a 

chegada do estágio. Se por um lado o anseio de ser professor desafiava todos os receios, 

entrar numa sala de aula afirmava-se como o momento mais temido em todo este 

processo, ainda mais quando pela frente estava a lecionação de duas turmas do ensino 
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profissional. Ora, talvez pelo deslumbre do ensino ou mero desafio das coordenadas 

recebidas no início da prática profissional, a origem do trabalho que agora expomos foi 

exatamente desenvolvida junto das duas turmas de 10.º e 11.º anos do ensino 

profissional onde o programa curricular da disciplina de História da Cultura e das Artes 

permitia, e mostrava fazer sentido, o contacto com o património. 

Será a visita de estudo um instrumento pedagógico fundamental na aproximação 

do aluno à disciplina de História? Poderá a visita de estudo apelar a uma maior 

responsabilização cívica na defesa do património histórico-cultural? Estas são as bases 

de sustentação do trabalho que pretendemos implementar e matriz do projecto 

desenvolvido junto das duas turmas supracitadas que culminou na realização de uma 

visita de estudo ao Mosteiro de Santa Maria de Arouca no sentido de respondermos a 

estas duas questões de partida. 

Assim, o primeiro capítulo deste trabalho estará voltado para um enquadramento 

teórico no qual se irá discernir sobre a importância das visitas de estudo no processo de 

desenvolvimento integral dos alunos e como mecanismo impulsionador da aquisição de 

conhecimentos, num primeiro subcapítulo. Noutro subcapítulo teremos a possibilidade 

de fazer alusão ao papel da «História Local» como mais-valia na didática da História. 

No terceiro subcapítulo iremos estabelecer a relação entre «Património» e a visita de 

estudo que foi realizada ao Mosteiro de Santa Maria de Arouca. Aliás, a promoção do 

contacto com o Património e, consequentemente com a História Local, pode contribuir 

largamente para a aproximação dos alunos à disciplina de História, pois através da 

observação direta dos vestígios históricos, os jovens poderão satisfazer de maneira mais 

eficaz as questões relativas à perceção do mundo em que vivem, da sociedade a que 

pertencem e do legado que lhes foi transmitido por gerações anteriores. O quarto e 

último subcapítulo será dedicado à história do mosteiro de Arouca, local para onde 

direcionamos a visita de estudo que servirá de suporte a este exercício de reflexividade 

profissional. 

No segundo capítulo deste trabalho iremos abordar o contexto em que se 

desenvolveu o projeto que temos vindo a apresentar – a visita de estudo ao Mosteiro de 

Santa Maria de Arouca – tendo em conta a caracterização da escola onde decorreu o 

estágio e ao abrigo do qual foi possível realizar o evento, o Agrupamento de Escolas Dr. 

Manuel Gomes de Almeida, em Espinho.  
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Será igualmente exposto o perfil das duas turmas que fizeram parte integrante da 

experiência, assim como as várias etapas necessárias à preparação e posterior realização 

da visita de estudo ao Mosteiro de Arouca.  

No terceiro e último capítulo propomo-nos refletir sobre os resultados 

alcançados com esta opção didática tendo em linha de análise as questões previamente 

definidas como ponto de partida à realização deste trabalho, já apresentadas 

anteriormente. Faremos referência às estratégias planeadas sem descurar as importantes 

opiniões que os alunos intervenientes manifestaram sobre a visita de estudo proposta e 

fazendo a interpretação das mesmas. 

A conclusão, por sua vez, irá assumir-se como uma síntese do projeto realizado 

deixando presente uma análise às possibilidades oferecidas pelas visitas de estudo no 

contexto do processo de ensino-aprendizagem e na busca pela maior aproximação dos 

alunos à disciplina de História. 
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Capítulo 1 – Enquadramento teórico 

 

No presente capítulo daremos enfoque a conceitos presentes ao longo da 

iniciação à prática profissional e que muito se relacionam com a conceção deste 

trabalho. Desde logo termos como «História Local» e «Património» compaginam-se 

perfeitamente com a elaboração deste projeto. O conceito «Visita de Estudo» será de 

abordagem imprescindível mostrando posições várias de alguns autores em relação a 

esta estratégia didática. Por fim, iremos fazer alusão à história do Mosteiro de Santa 

Maria de Arouca pelo interesse histórico e patrimonial que em si encerra.  

 

1.1. As visitas de estudo na didática da História 

 

As visitas de estudo têm sido consideradas atividades relevantes, senão mesmo 

fundamentais, no processo de ensino aprendizagem, reunindo o consenso de 

professores, alunos, autores de livros de texto, investigadores em desenvolvimento 

curricular e responsáveis por instituições de natureza muito diversa, desde museus, 

jardins zoológicos e botânicos, parques urbanos e naturais, a fábricas e empresas.
1
 

 

Tal como afirma António Almeida na sua obra Visitas de Estudo, Conceções e 

Eficácia na Aprendizagem, as visitas de estudo podem contribuir ativamente para o 

«desenvolvimento integral do aluno»
2
e por isso mereceram a nossa particular atenção 

ao ponto de servirem de mote para a elaboração do presente trabalho.  

Avaliadas como «experiências educativas válidas»
3
 as visitas de estudo surgem, 

também, «como facilitadoras da aquisição de conhecimentos por proporcionarem um 

clima de aprendizagem mais descontraído, aspeto que se reflete na motivação dos 

alunos, que passam a ficar mais disponíveis para aprender»
4
. Ora, se por um lado 

                                                             
1
 ALMEIDA, 1998: 19 

2
 ALMEIDA, 1998: 19 

3 ALMEIDA, 1998: 19 
4 ALMEIDA, 1998: 19 
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Almeida nos indica as vantagens das visitas de estudo, por outro critica o facto de esta 

prática ser levada a cabo pelos docentes, muitas vezes, sem um propósito bem definido 

deixando latente a ideia de mero «convívio no finalizar de um período ou ano letivo»
5
. 

Para além de serem encaradas como mecanismo facilitador da aquisição de 

conhecimentos, as visitas de estudo podem ajudar a espoletar o desenvolvimento das 

competências socio afetivas dos alunos, competências estas que estão consignadas na 

própria Lei de Bases do Sistema Educativo ao referir que «a Escola, nos diferentes 

níveis de ensino, deve estar orientada para a formação integral e a realização pessoal 

dos educandos»
6
. Muito por conta da formação integral dos alunos, as visitas de estudo 

«têm merecido a aprovação de professores, responsáveis por instituições não formais de 

aprendizagem e até empresas comerciais que vêem nelas uma possibilidade de 

marketing junto das camadas mais jovens»
7
. Apesar deste olhar otimista que encara à 

partida as atividades práticas como motivadoras, Almeida remete-nos para a ideia de 

que muito pouco se sabe sobre a sua verdadeira eficácia. J. H. Falk, um dos 

investigadores que mais tem estudado a eficácia das visitas de estudo na aprendizagem, 

citado por Almeida, deixa algumas questões perfeitamente válidas e para as quais 

parece difícil encontrar respostas conciliadoras. «Será que as crianças aprendem com as 

visitas de estudo? Se sim, o que aprendem elas? Que fatores influenciam a 

aprendizagem? Como aprendem as crianças? Como podem as escolas usar as visitas de 

estudo de uma maneira mais eficaz? Como podem os museus, jardins zoológicos e 

centros de atividade ao ar livre providenciar um melhor serviço educativo?»
8
. Também 

outros autores constatam a ausência de estudos que atestam a eficácia das visitas de 

estudo como é o caso de T. J. Humphreys referenciado por Almeida. O autor de Visitas 

de Estudo, Conceções e Eficácia na Aprendizagem acrescenta que «estudos que têm 

procurado evidenciar ganhos educativos dos alunos por se deslocarem a instituições 

diversas como museus, jardins, parques naturais, centros de investigação científica, etc., 

não têm sido conclusivos acerca das vantagens cognitivas e socio afetivas decorrentes 

destas deslocações»
9
. 

                                                             
5 ALMEIDA, 1998: 20 
6 ALMEIDA, 1998: 20 
7
 ALMEIDA, 1998: 25 

8
 FALK, cit. por ALMEIDA, 1998:25 

9 ALMEIDA, 1998: 25 
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Para a investigadora R. W. Carlisle, por exemplo, a avaliação destas 

experiências é feita através da reação dos alunos, desde logo, pelo conhecimento que 

demonstram, pelas interações sociais que estabelecem, pelas opiniões que emitem, 

perguntas que formulam, «discussões que iniciam e do seu desempenho em testes 

posteriores à visita»
10

. No entanto, a mesma autora, e tal como nos diz Almeida, alerta 

para o facto de «como professores, a nossa observação ser obrigatoriamente limitada, 

até porque como acompanhantes somos simultaneamente observadores e 

participantes»
11

. Logo, esta posição do docente nas saídas da escola traz em si latente a 

perda de parte da sua «capacidade de observar os jovens e detetar o número máximo de 

fraquezas e potencialidades deste tipo de atividades.»
12

. 

Muitas são as opiniões que nos indicam a pertinência da realização das visitas de 

estudo salvaguardando, no entanto, a ausência de dados concretos que nos permitam 

comprovar a sua verdadeira eficácia. Por isso recorremos à obra de António Almeida, 

que traz pela voz de Rudmann (1994) o parecer em jeito de resumo de Delaney (1967) 

«que considerava que as visitas de estudo eram a mais antiga estratégia educacional e 

simultaneamente uma das menos compreendidas»
13

.  

É, portanto, o momento de pensarmos sobre o verdadeiro significado do 

conceito de visita de estudo e por isso será conveniente elucidar sobre sinónimos que 

muitas vezes poderão assumir «alguma especificidade querendo designar aspetos 

ligeiramente diferentes. Surgem assim termos como vista de estudo, saída de campo, 

visita de campo e trabalho de campo, utilizados diferentemente sem que o conceito em 

causa seja muitas vezes explicitado.»
14

. Assim, e segundo a noção de Krepel, «uma 

visita de estudo é uma viagem organizada pela escola e levada a cabo com objetivos 

educacionais, na qual os alunos podem observar e estudar os objetos de estudo nos seus 

locais funcionais.»
15

. Esta definição foi, aliás, totalmente esclarecedora e orientadora da 

visita de estudo ao Mosteiro de Santa Maria de Arouca de que mais à frente daremos 

conhecimento dos seus contornos. A nossa maior intenção foi proporcionar aos alunos a 

observação e o estudo dos «objetos nos seus locais funcionais», no local para onde 

foram concebidos e sendo de grande relevância a perceção, por parte dos discentes, do 
                                                             
10 ALMEIDA, 1998: 26 
11 ALMEIDA, 1998: 26 
12 ALMEIDA, 1998: 26 
13 ALMEIDA, 1998: 26 
14 ALMEIDA, 1998: 50 
15 ALMEIDA, 1998: 51 
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meio envolvente tentando transportá-los para um ambiente concreto de difícil 

explicação em contexto de sala de aula. 

A visita de estudo, e tendo em linha de conta a definição proposta por Brehm 

conceituado investigador trazido ao nosso conhecimento por Almeida, «tem implícita, 

na sua definição, a ideia de que esta viagem organizada pela escola não tem 

obrigatoriamente de se realizar a um local distante, pois pode visitar-se o meio 

envolvente à escola, fazendo ainda este investigador a distinção entre atividades fora do 

recinto escolar e atividades dentro do recinto, como por exemplo ao jardim da escola, 

designando estas últimas de atividades exploratórias.»
16

. A realização de visitas de 

estudo, independentemente da sua distância, deverá ter sempre associados objetivos 

educativos claros e coerentes com os programas curriculares ultrapassando o «mero 

convívio entre professores e alunos»
17

.  

Ao que atrás foi dito, Almeida acrescenta, citando Mouro, que «a planificação 

das visitas tem de passar por uma escolha criteriosa dos locais a visitar em função dos 

objetivos definidos e uma avaliação, no contexto específico da avaliação contínua.»
18

  

Essa foi a nossa preocupação ao prepararmos a visita de estudo ao Mosteiro de Arouca 

inserindo esta atividade no programa de História da Cultura e das Artes, mais 

concretamente, ao abrigo dos módulos 3 - A cultura do Mosteiro, para os alunos da 

turma do 10.º ano, e 6 - A cultura do Palco, para os alunos da turma do 11.º ano; 

estabelecendo, assim, a relação entre a fonte patrimonial e os conteúdos programáticos 

lecionados. 

Continuando na senda da definição do significado de visita de estudo, Almeida 

mostra-nos a necessidade de sabermos distinguir visita de estudo, de excursão. Muito 

embora recorrendo ao pensamento de Pessoa (1991) de que já fora assimilada a 

distinção entre uma e outra pela maior parte dos professores, o autor da obra que temos 

vindo a analisar alerta para «quando tal distinção não é clara para um professor, é 

natural que tenha reflexos na própria atitude dos alunos no decorrer destas 

atividades.»
19

. Assim, e citando Morel, Raichvarg e Van-Praet (1992) importa deixar 

claro que «quando a visita se encontra deslocada do programa é conveniente chamá-la 
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aquilo que ela é, ou seja, uma visita lúdica para evitar toda a ambiguidade e justificar o 

tratamento artificial no interior da classe.»
20

. 

Tentando atenuar a persistência de alguma confusão no que concerne à definição 

do significado de visita de estudo, Almeida escuda-se na distinção apresentada por 

Maarschalk (1988) que «divide a aprendizagem em formal, não formal e informal.»
21

. 

Então «a educação formal é altamente estruturada e desenvolve-se em instituições como 

escolas e universidades. A educação não formal processa-se fora da esfera da escola, 

veiculada através de museus, associações recreativas e meios de comunicação, enquanto 

a educação informal ocorre através de conversas do dia-a-dia entre familiares, colegas e 

amigos.»
22

. Muito embora possam coexistir os três tipos de educação supracitados 

importa-nos, no presente trabalho, olhar a visita de estudo no sentido da educação 

formal, ou seja, quando esta atividade está inserida no contexto escolar e tem propósitos 

claramente educacionais sem descurar o desenvolvimento das capacidades nem a 

aquisição de conteúdos por parte dos jovens. 

Neste enquadramento, a visita de estudo ao Mosteiro de Santa Maria de Arouca 

que deu alento a este trabalho realizou-se no contexto formal de aprendizagem, como 

projeto por nós desenvolvido ao serviço do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes 

de Almeida, em Espinho. Para além do compromisso assumido com os objetivos 

programáticos da disciplina de História da Cultura e das Artes, como atrás ficou dito, 

foi nossa ambição prolongar a aula para lá do espaço físico da sala, uma vez que 

sentimos, tal como nos informa António Almeida ao retomar uma ideia de Mouro 

(1987), que «ao longo das suas aulas, quando lecionam determinados conteúdos, o 

espaço físico da aula é limitador da compreensão de determinado assunto».
23

 A nossa 

saída da escola ganhou ainda mais acuidade ao termos conhecimento da posição de 

Keown (1984), apresentada por Almeida, que nos fala da importância das visitas de 

estudo nas disciplinas de ciências, mas presumível para outras disciplinas como a 

História «podemos ter modelos, (…) e outros objetos e aparelhos para ensinar o mundo 

natural, mas nada é equivalente a um percurso num ambiente natural onde se procuram 

vestígios da atividade dos animais, se descobrem plantas ou se observa um rio que 

chega a uma cidade límpido, claro e saudável e que depois de sair dela vai com falta de 
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oxigénio, cheio de uma comunidade de seres poluentes»
24

. Na mesma linha de 

raciocínio estão os investigadores Baillet, Clavel e Maglione (1989) que, segundo 

António Almeida, «defendem que nada pode substituir a saída por mais sofisticado que 

seja o material usado nas aulas; as reconstituições «são sempre diferentes do meio 

natural»
25

e assim foi em Arouca. Não é tarefa fácil explicar aquele mosteiro, como 

tendo sido um dos mais importantes mosteiros cistercienses da Península Ibérica, sem 

percorrer cada um dos espaços que compõem aquela casa monacal e imaginar a partir 

do claustro, da cozinha, da sala do capítulo ou do cadeiral a azáfama de centenas de 

religiosas que se dividiam entre a oração e os assuntos de um quotidiano pautado pela 

rigidez da Regra. 

Na preparação da visita de estudo a Arouca tivemos, igualmente, em 

consideração a teoria de Almeida, inspirada em estudos dos investigadores 

supramencionados, pois «ao longo de uma saída, certas definições abstratas estudadas 

em aula encontram uma ilustração concreta, o que pode facilitar o trabalho de 

memória»
26

 levando os alunos a consolidarem conhecimentos transmitidos pelo 

docente. Refere ainda António José Correia de Almeida, ao referenciar Fernandes 

(1982), que «a aprendizagem efetuada a partir de dados concretos recolhidos pelos 

alunos na realidade circundante permite torná-la verdadeiramente significativa.»
27

 o que 

também pesou no momento de optarmos pela realização da atividade fora da escola.  

No seguimento do que acabamos de mencionar, e segundo Mouro (1987), 

podemos elencar um outro motivo que se apresentou como favorável à realização da 

nossa visita de estudo: «a perspetiva de um dia diferente fora da escola motiva e excita 

os alunos a tal ponto que a sua adesão é total. Será sempre um dia diferente e que jamais 

sairá da memória dos seus participantes»
28

. O autor continua dizendo que «o aluno, 

longe das quatro paredes da sala de aula, num outro ambiente, tende a tornar-se igual a 

si próprio»
29

. É, também, neste contexto de proximidade entre os docentes e os alunos 

que a relação interpessoal pode alcançar resultados francamente satisfatórios, tanto mais 

que para Pessoa (1991), mencionado por Almeida, «as visitas de estudo são ainda 

apontadas como potenciadoras ao nível da aquisição de valores e atitudes a despertar 
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nos alunos pelo que podem contribuir para criar o sentido de responsabilidade, criar o 

sentido de solidariedade, despertar a espontaneidade, desenvolver a criatividade, 

proporcionar um enriquecimento cultural, criar a necessidade de contactos com o 

mundo fora da escola»
30

. 

Até ao momento temos dado a conhecer a visão de alguns autores que 

patrocinam a ideia de eficácia associada às visitas de estudo mais pelas experiências 

relatadas por docentes, do que por recurso a estudos empíricos. No entanto, parece-nos, 

igualmente, pertinente trazer para este trabalho algumas das limitações à realização das 

visitas de estudo com que os professores se deparam e que muito podem comprometer a 

eficácia das mesmas. A proveniência dos obstáculos à realização das saídas da escola 

pode ser de ordem diversa, por isso começamos por mostrar, e segundo a referência 

feita por António Almeida às teorias de Mason (1980) E Baillet, Clavel e Maglione 

(1989), que «o professor é confrontado cada vez mais com um maior número de 

exigências, raramente negociadas, o que o impede de ter tempo necessário para 

planificar este tipo de atividades»
31

. Ora, se por um lado sabemos que as tarefas 

inerentes à prática docente, que muito absorvem o tempo disponível do professor, 

podem ser causa para a recusa da realização de visitas de estudo, por outro 

reconhecemos que a preparação das mesmas «exige normalmente uma deslocação 

prévia aos locais a visitar»
32

 o que se pode incompatibilizar com a disponibilidade de 

agenda do docente. 

Uma outra razão para o afastamento dos docentes no que respeita à realização de 

visitas de estudo prende-se com o número de alunos de cada turma. De facto, uma das 

maiores preocupações dos professores é a indisciplina subjacente a um elevado número 

de alunos fora da sala de aula. Segundo Almeida, o número ideal de alunos em visitas 

de estudo poderá rondar as 22 pessoas, no entanto reconhece a «dificuldade em 

dinamizar uma visita para muitos alunos num espaço diferente do da sala de aula.»
33

. 

Reconhece igualmente a dificuldade de articulação entre professores de diferentes 

disciplinas, sobretudo ao nível da planificação de aulas, quando as visitas de estudo 

preenchem meio dia, um dia ou mais interferindo com vários tempos letivos. Talvez por 
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esta razão alguns órgãos de gestão de determinadas escolas estabeleçam regras 

restritivas à prática de visitas de estudo.  

A ideia, muitas vezes infundada, de que a visita de estudo é sinónimo de passeio 

pode levar os órgãos de gestão de certas escolas a desmotivarem este tipo de eventos. 

Paralelamente a este facto reside um outro concernente ao custo que estas deslocações 

podem representar para a escola. Aqui, e de acordo com a experiência obtida na nossa 

visita de estudo, podemos afirmar que desde o início do processo de preparação da 

visita, o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, em Espinho, se 

mostrou cooperante. Contudo, tratando-se de duas turmas do Ensino Profissional o 

financiamento do transporte foi proveniente de fundos públicos, nomeadamente, o 

programa POCH-01-5571-FSE-001439 que rapidamente disponibilizou a verba 

necessária para o transporte, assim como para o pagamento dos ingressos de entrada no 

Mosteiro de Santa Maria de Arouca. Ainda relativamente à questão das dificuldades 

financeiras como limitadoras da realização de atividades fora da escola, importa referir 

a conclusão de G. Hanna (1992), aludido por Almeida, «que saindo com turmas grandes 

ou várias turmas ao mesmo tempo em visitas que exijam transporte, parte das 

dificuldades económicas podem ser ultrapassadas por todos, pois o preço é dividido por 

mais alunos.»
34

. 

A par de tudo o que já se disse, acrescentemos como fatores de limitação à 

realização das visitas de estudo, e tendo por base Hanna, o facto de algumas destas 

deslocações e atividades praticadas no seu decurso exigirem do professor destreza física 

o que pode ser motivador para alguns, mas inibidor para outros. Assinalamos, também, 

a falta de confiança científica por parte de alguns docentes como fator repulsivo, pois 

«aquilo que não se sabe perante os alunos pode afastar os professores desta atividade»
35

. 

Efetivamente, «o surgimento de situações imprevistas acontece com maior facilidade 

fora do espaço que o professor tão bem conhece e domina e que é a sala de aula.»
36

. 

Na obra Visitas de Estudo, Conceções e Eficácia na Aprendizagem, de António 

Almeida, menciona-se como fator de limitação e/ou ineficácia das visitas de estudo a 

maior possibilidade de distracção dos alunos provocada por estímulos exteriores como 

«a variação da temperatura, vento, moscas, falta de lugar para sentar que perturbam a 
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eficácia da aprendizagem, o que não quer dizer que o professor não possa e não deva 

ultrapassar estes obstáculos»
37

. Sobre este aspeto, voltamos a dar voz à nossa 

experiência. De facto, o caminho sinuoso de Espinho, local de partida, a Arouca, local a 

visitar, foi apontado pelos alunos como ponto negativo a par do frio e vento sentidos 

naquela vila à chegada o que prontamente foi por nós resolvido com a entrada, quase 

imediata, na igreja do Mosteiro de Santa Maria de Arouca ultrapassando assim o 

desconforto sentido. 

Outro dos fatores que pode influenciar negativamente a realização de saídas da 

escola diz respeito à excitação que a visita a um lugar desconhecido pode causar nos 

alunos desviando a sua atenção e comprometendo a aprendizagem. Para contornar este 

facto, Almeida relembra Kubota e Olstad (1991) que deixam como fórmula de 

resolução do fator novidade a «exibição na sala de aula de um diaporama (aos nossos 

dias PowerPoint) acerca do museu a visitar»
38

 o que à partida levará ao decréscimo «da 

frequência de comportamentos exploratórios no dia da visita.»
39

. Ficamos a saber por 

intermédio de Almeida que a mesma opinião tem o investigador Falk (1983) ao dizer 

que a excitabilidade dos alunos diminui quando o professor fornece indicações sobre o 

local a visitar, recorrendo a vídeos e outras metodologias de sensibilização. Estas 

noções foram para nós levadas em consideração durante a preparação da nossa visita ao 

Mosteiro de Arouca. 

Terminando, deixamos ainda uma nota sobre as formas de organização e 

dinamização das vistas de estudo relacionando com a visita de estudo que preparamos 

no âmbito do nosso estágio pedagógico. Tendo por base o que atrás se disse sobre o 

efeito novidade que traz em si latente a visita de estudo, será útil munir os alunos de 

conhecimentos prévios que possam servir de «organizadores prévios do novo 

conhecimento a adquirir»
40

 e portanto, como refere Shiffett (1985), será oportuno 

colocar as visitas de estudo perto do fim das unidades temáticas. Optamos por seguir 

esta ideia ao inserir a visita de estudo ao convento de Arouca como corolário dos 

conteúdos programáticos dos módulos 3 e 6 de História da Cultura e das Artes do 10.º e 

11.º anos. No entanto, tal como é indicado por outros autores, a visita de estudo pode 
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surgir no início das unidades a lecionar servindo de motivação aos assuntos a tratar em 

contexto de sala de aula. 

Quanto à dinamização das visitas, Almeida dá-nos a conhecer a posição dos 

investigadores Baillet, Clavel e Maglione (1989) que defendem o contacto com os 

diversos agentes das instituições a visitar, sejam estes guias de museus, guias de 

parques, guardas florestais, entre outros, pois revelam conhecimento profundo acerca 

dos locais que pretendemos dar a conhecer aos alunos, assim como paixão pelo trabalho 

que desenvolvem nestas instituições. Segundo Fernandes (1982) «quando o professor 

opta por esta modalidade de organização de uma visita fica mais liberto para observar os 

seus alunos podendo registar as informações referentes às formas de atuação de cada 

aluno mais facilmente»
41

. A escolha do recurso a estes dinamizadores pode traduzir-se, 

igualmente, na facilitação do trabalho do docente desde logo pela escusa do 

conhecimento prévio do local a visitar.  

Para Price e Hein (1991) «o envolvimento do professor é fundamental para o 

sucesso de visitas»
42

, pois acrescentam que os docentes que se afastam, quase por 

completo, da dinamização da visita de estudo entregando os seus alunos a agentes 

exteriores à escola estão a comprometer o sucesso do evento quer pela propensão da 

indisciplina quer pelas repercussões sentidas ao nível da aquisição de conhecimentos. 

Além disto, e seguindo o raciocínio de Zana e Guichard (1989), as fichas de registo 

fornecidas por entidades não formais de aprendizagem encontram-se 

«estandardizadas»
43

 alertando para a necessidade destes mecanismos de trabalho e 

avaliação serem preparados pelos docentes, uma vez que assim terão a possibilidade de 

os adaptar às especificidades dos seus alunos. Assim foi na visita de estudo a Arouca 

como teremos a oportunidade de mostrar adiante através da ficha por nós desenvolvida 

para os alunos do 10.º e 11.º anos curso de Comunicação, Marketing, Relações Públicas 

e Publicidade do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, em Espinho. 

Aliás, foi no seguimento do conhecimento obtido com a leitura da obra de António José 

de Almeida, que temos vindo a dissecar, que desenvolvemos a visita de estudo ao 

Mosteiro de Arouca de forma independente ficando à nossa responsabilidade a 

programação, planificação e dinamização da mesma tal como veremos mais à frente. 
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1.2. A História Local como mais-valia na didática da História 

 

O atrativo da História consiste, pois, em ser acima de tudo, uma atividade, um processo 

de joeirar provas do monte de poeira do passado para se poder compreender a 

evolução da Humanidade.
44

  

 

É com base nesta afirmação retirada da obra A História e o Professor de 

História da autoria de John Chaffer e Lawrence Taylor, que iniciamos este subcapítulo 

destinado à importância da História Local na didática da História. A obra atrás referida 

encaminha-nos para os anos 70 do século passado, onde as preocupações com o ensino 

da História poderiam ser diferentes quando comparadas com as que os professores 

sentem nos dias de hoje. Contudo, para além de todas as exigências subjacentes à 

prática docente será sempre de acrescer, tanto ontem como hoje, a necessidade em 

tornar esta disciplina atrativa desviando-a da ideia, teimosamente persistente, que a 

associa ao «rumor fastidioso da voz do professor», ao «desfilar inflexível dos factos e 

datas» e ao «infindável tomar de apontamento»
45

 aproximando-a dos jovens sem 

reservas e despeito. 

A disciplina de História deve ser encarada pelos seus docentes, e sem 

complexos, como importante contributo para a educação geral e cultural dos jovens, 

assim como contributo para o seu desenvolvimento pessoal assente no fortalecimento do 

espírito crítico e no despertar para o exercício da cidadania ativa. É nesta conjunção que 

a História Local ganha expressividade desde logo por ser potenciadora de motivação 

para a apreensão dos conteúdos lecionados na disciplina de História em contexto de sala 

de aula, até porque «pode constituir um exemplo privilegiado do nosso passado, que 

aproxima o professor ao aluno, que o enraíza no seu espaço, que o forma criticamente 

no exercício da sua cidadania e que o aproxima do saber histórico.»
46

. Afinal, observar, 

analisar e compreender o que nos está ao lado e com o que nos cruzamos diariamente 

pode ajudar a construir o processo de evidência histórica e, simultaneamente, o gosto 

pela disciplina de História. 
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A História Local, e tal como faz referência Sílvia Araújo na sua dissertação de 

Mestrado em Ensino de História no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário 

da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, não pode ser entendida como 

fragmento isolado da História global, aliás «o estudo das «regiões» ou dos «locais» 

serve para dar mais coesão e totalidade ao todo»
47

. A História da nossa terra, dos locais 

que nos são próximos podem à primeira vista parecer uma célula isolada de um enorme 

tecido, mas na realidade são estas singulares células que compõem, quando percebidas 

como conjunto, a História Universal. A importância do estudo da História Local não é 

novidade entre os académicos. Foi por volta do ano de 1979, em França, que surgiu uma 

«nova conceção historiográfica denominada de Nova História»
48

. Aqui a História 

regional assumiu especial protagonismo abrindo a porta para a alteração da narrativa 

histórica «onde os «esquecidos» ganham mais visibilidade»
49

tornando a História mais 

dinâmica com a acumulação dos estudos sobre regiões e localidades. 

Em Portugal, o estudo das localidades foi proporcionando o melhor 

conhecimento do país ao longo dos tempos. As Memórias Paroquiais, de 1758, 

organizadas pelo Padre Luís Cardoso são ainda consideradas um acervo da máxima 

importância para a produção de estudos académicos. Devemos, igualmente, ao 

historiador Alexandre Herculano, já em oitocentos, a compilação de documentos 

recolhidos um pouco por todo o país e que resultaram no Portugaliae Monumenta 

Historica (1856-1873) lançando as bases para a portaria de 8 de novembro de 1847 que 

advertia as Câmaras Municipais para a recolha e publicação de documentos e notícias 

mais importantes nos chamados “Anais do Município”. Como nos informa Araújo «foi 

este fabuloso contributo de Herculano que trouxe a clara ideia de que a História de um 

país não se faz sem a História Local.»
50

 

No decurso dos tempos, o estudo das localidades foi ganhando cada vez mais 

expressão, sobretudo após a Revolução de 25 de abril de 1974, tendo as principais 

Universidades do país desenvolvido a especialização nesta matéria sendo proficientes as 

teses de Mestrado e Doutoramento produzidas nesse contexto.  

                                                             
47

 ARAÚJO, 2017: 23 
48 ARAÚJO, 2017: 23 
49 ARAÚJO, 2017: 24 
50 ARAÚJO, 2017: 28 



28 
 

Não é nossa intenção apresentar neste relatório uma incursão pelos diferentes 

programas curriculares de História, isso já foi devidamente explanado em trabalhos 

anteriores e de maneira muito clara como é representativo disso mesmo a dissertação de 

Mestrado de Sílvia Araújo. Realmente, após a leitura do seu trabalho ficamos com a 

clara noção de que há um repto lançado aos docentes e discentes para trabalharem a 

História Local. No entanto, concordamos com Sílvia Araújo em relação à posição do 

docente face à História das localidades, pois «o professor deve ser capaz de criar 

recursos e situações de aprendizagem passíveis de levar a História da localidade para 

dentro da sala de aula, ou quiçá, levar os alunos in loco, a conhecer o seu próprio 

território aproximando-os de uma realidade que efetivamente lhes seja próxima e 

verdadeira.»
51

. Esta «paixão» e proximidade desejadas motivaram-nos para deixar a sala 

de aula e ir em direção ao Mosteiro de Santa Maria de Arouca. No entanto, bem 

sabemos que a preparação das saídas da escola são, não raras vezes, obstaculizadas por 

variáveis diversas o que pode comprometer a sua realização e o que faz com que os 

docentes não as proponham aos seus alunos tantas vezes como desejariam.  

A interpretação da História Local poderá assumir-se como fio-de-prumo numa 

sociedade cada vez mais afetada por uma crise que tende a desconsiderar valores. Tal 

como traz à luz Sílvia Araújo «o estudo da História da localidade revela-se um 

instrumento muito importante na construção de pontes que levam uma geração a 

compreender as anteriores»
52

. É com a História das localidades que a perceção das 

assimetrias e diferenças se evidencia e na sala de aula, se se implementar o recurso a 

esta estratégia, compaginada com os conteúdos programáticos da disciplina de História, 

poderá fomentar-se nos jovens a consciência cívica, assim como a «sua integração na 

vida em comunidade»
53

. Além disto, será sempre mais aprazível aos jovens aprenderem 

sobre realidades mais próximas de si pela «maior identificação pessoal com o local»
54

 

onde vivem em detrimento de realidades históricas de âmbito nacional e/ou 

internacional que são manifestamente mais longínquas. Até porque «o pensamento 

concreto precede o abstrato pelo que a História Local tem uma inequívoca função 

pedagógica, embora seja difícil de aferir a sua dimensão.»
55

.  
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Tal como foi dito anteriormente, as saídas da escola com o propósito de partir à 

descoberta da História Local esbarram muitas vezes com impossibilidades várias 

desmotivando a sua prática. No entanto, a sala de aula pode beneficiar da presença da 

História Local através de simples exemplos elencados pelo professor, mas também pela 

inserção, de acordo com o programa curricular da disciplina de História, de fontes 

manuscritas o que muito engrandece o trabalho do docente e fascina os alunos na busca 

de informações úteis para a apreensão de conceitos e ideias essenciais no âmbito da 

disciplina. Araújo relembra-nos dessa possibilidade no seu relatório de estágio 

intitulado «Só se ama o que se conhece…»: Contributos da História Local no Ensino da 

História deixando como que um convite aos professores: «Hoje em dia, os docentes 

conseguem recorrer aos arquivos, até digitalmente, podendo a partir daí desenvolver a 

pesquisa e análise histórica.»
56

.  

Os fundos documentais são diversos e exigem do docente conhecimento e 

capacidade crítica para que a escolha seja eficaz denotando-se nestes exercícios o papel 

de historiador aliado ao de professor. A relação com estas fontes vivas da História deve 

ser quase que sanguínea para que se consiga extrair com rigor as informações 

fundamentais que poderão alcançar maior sentido quando feita a ponte com os 

conteúdos programáticos da disciplina. Será, também, sempre conveniente, e tal como 

nos dá conta Araújo, «encontrar formas de as explorar nas aulas de forma dinâmica e 

motivadora, de maneira a manter os alunos atentos e ativos e a contribuir para a 

interiorização de conhecimentos»
57

. 

A História Local, por tudo o que atrás ficou expresso pode caracterizar-se como 

potencialidade na aproximação dos alunos à disciplina de História trazendo a 

comunidade para o interior da escola e levando a escola para a comunidade numa 

relação de proveitos mútuos, mas a acrescentar ao que fora elencado podemos ainda 

apresentar uma outra vantagem da inclusão da História das localidades e singularidades 

sociais na didática da História: falamos da transdisciplinaridade. Ora, observar e 

analisar rigorosamente uma comunidade local remete-nos de imediato para a leitura 

conjunta das coordenadas recolhidas. A História, a Geografia, a Arqueologia, a 

Sociologia, a Paleografia, a Etnologia e tantas outras ciências assumem protagonismo 

na destrinça da informação tornando os contributos de cada área do saber uma 
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amálgama de conhecimentos que, quando ocorrida dentro da escola, pode dinamizar 

docentes e alunos em prol de uma partilha quase espontânea, mas engrandecedora. 

Neste processo de contribuição do saber «para além das escolas, as coletividades 

culturais e desportivas, autarquias, museus, bibliotecas, arquivos empresas, paróquias e 

outros podem ser agentes de cooperação determinantes.»
58

. 

Apraz-nos, pois, dizer que a História das localidades quando devidamente 

explorada em nada obstaculiza o trabalho dos docentes nem a execução das metas 

curriculares, sendo o garante da aproximação dos jovens aos «heróis» que os manuais 

não dão conta, à História que os seus antepassados mais próximos advogam e que 

parece não se encaixar na História da Humanidade, à aldeia ou vila que parecem não 

encontrar lugar nos mapas preenchidos pelas grandes cidades, nem destaque na rota dos 

grandes feitos mas que, efetivamente, de forma mais ou menos notória estiveram 

presentes na evolução da História chegando até aos nossos dias como arquivos pessoais 

e transmissíveis de um legado muitas vezes desconhecido.   
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1.3. A importância do contacto com o Património na visita de estudo ao 

Mosteiro de Santa Maria de Arouca 

 

Património num 1 conjunto de bens de uma família 2 herança de família 3 

zonas, edifícios e outros bens naturais ou materiais de um país que são protegidos e 

valorizados pela sua importância cultural 4 fig grande abundância; riqueza
59

 

 

«As zonas, edifícios e outros bens naturais ou materiais de um país que são 

protegidos e valorizados pela sua importância cultural», este é o significado do conceito 

de Património que agora pretendemos tratar. A visita de estudo realizada ao Mosteiro de 

Santa Maria de Arouca levou em conta a importância daquele local como um manancial 

de conhecimento perfeitamente adequado ao programa curricular da disciplina de 

História da Cultura e das Artes dos 10.º e 11.º anos. De facto, pareceu-nos pertinente a 

realização de uma visita de estudo tendo em conta a abundância de exemplos de “zonas, 

edifícios e outros bens materiais” que os manuais da disciplina apresentam, assim como 

de um modo geral sabemos que os programas curriculares de História convidam a uma 

maior prática de atividades educativas extraescolares. 

Para além das possibilidades percecionadas nos manuais da disciplina e como 

salienta a Helena Pinto na versão revista da sua tese de doutoramento em Ciências da 

Educação intitulada Educação Histórica e Patrimonial: conceções de Alunos e 

Professores sobre o Passado em Espaços do Presente, rapidamente encontramos na 

escolha do Mosteiro de Arouca a oportunidade para mostrar aos alunos que «os bens 

culturais de uma comunidade, podem constituir fontes riquíssimas para a reflexão e 

discussão em torno da relação entre Memória, Identidade e História, bem como para a 

construção de sentidos de pertença»
60

 além de serem, evidentemente, um mecanismo de 

consolidação do conhecimento apreendido em contexto de sala de aula. A juntar a este 

fator, serviu de alento à preparação da visita de estudo ao Mosteiro de Arouca o estudo 

europeu «Youth and History», citado por Pinto e da autoria de Angvik M. e Borries B., 

que nos dá conta de que «os legados históricos são as fontes da História que os jovens 
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europeus consideram mais fidedignas»
61

 mais acrescenta a autora, e referindo J. M. 

Pais, que «os jovens portugueses são dos que mais revelam satisfação do contacto com 

museus e lugares históricos»
62

. De acordo com o que acabamos de salientar e seguindo 

a sugestão de Pinto, a visita de estudo apresentou-se-nos como o ensejo para incutir nos 

jovens alunos daquelas turmas do ensino profissional o desenvolvimento do pensamento 

histórico para lá da compreensão do conhecimento produzido por especialistas. Acima 

de tudo procuramos que o pensamento histórico destes alunos fosse impulsionado pelo 

contacto e interpretação das fontes históricas permitindo a comparação entre os registos 

contidos no manual e o património a visitar.   

O estudo de Helena Pinto que temos vindo a dissecar figurou como uma 

inspiração para a realização da visita de estudo ao cenóbio arouquense, porque a autora 

nos informa que «a utilização, como evidência histórica, de fontes patrimoniais ligadas 

à história local poderá também possibilitar a utilização de metodologias para uma 

aprendizagem significativa»
63

. Isto mesmo foi confirmado in loco, pois os alunos 

questionaram e relacionaram o que observavam com o que foi previamente transmitido 

pelo professor sobre o espaço a visitar. Além disto, a realização por parte dos discentes, 

durante a visita ao monumento, de uma ficha de acompanhamento, que trataremos 

adiante, preparada pelo professor estagiário, mostrou ser uma estratégia bem-sucedida e 

impulsionadora de uma observação mais atenta sendo, igualmente, um mecanismo de 

avaliação de conhecimentos transmitidos pelo docente em sala de aula e corroborados 

pelos manuais da disciplina validando a ideia da autora de que «a realização de 

atividades relacionadas com o património histórico-cultural de uma comunidade pode 

favorecer a aprendizagem de conceitos históricos»
64

. 

O património que podemos observar e que compõe o nosso quotidiano como que 

uma janela para o passado é representativo da cultura a que pertencemos, da 

comunidade que integramos e, no fundo, apresenta-se-nos como um bilhete de 

identidade. Identidade essa que se deve dissociar da exaltação de regionalismos e/ou 

nacionalismos e dar lugar a uma mobilização em torno da sua preservação. Este 

despertar de consciência esteve presente na preparação da visita de estudo ao Mosteiro 

de Arouca, houve uma vontade expressa em mostrar aos jovens alunos do 10.º e 11.º 

                                                             
61 PINTO, 2016: 15 
62 PINTO, 2016: 15 
63 PINTO, 2016: 15 
64 PINTO, 2016: 16 



33 
 

anos de História da Cultura e das Artes - disciplina componente do curso de 

Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade do Agrupamento de Escolas 

Dr. Manuel Gomes de Almeida, em Espinho - que ao preservarmos os vestígios 

históricos «exteriorizamos e tornamos visível o laço que nos une àqueles»
65

.  

Aliás a preocupação com a defesa do património não é algo que nos remeta 

apenas para os nossos dias. Helena Pinto na sua tese de doutoramento que temos vindo 

a mencionar, cita a historiadora Françoise Choay para ressalvar que as sociedades 

ocidentais no alvorecer do Romantismo despertaram para a defesa dos vestígios do 

passado numa tentativa de combate às perdas irreparáveis provocadas por um mundo 

cada vez mais industrializado sendo premente salvaguardar, proteger e musealizar os 

frágeis vestígios históricos que chegaram até nós. O século XX progrediu no sentido da 

defesa do património através dos apelos à sua conservação e utilização como forma de 

«conservação e transmissão da memória»
66

. Também a partir, sobretudo, dos anos 30 do 

século XX assistiu-se à evolução de legislação respeitante à valorização e proteção do 

património. A Carta de Atenas, em 1931, e a Carta de Veneza, de 1964, são disso 

exemplo. Se a conservação, classificação e restauro dos monumentos de grande 

envergadura eram o foco do primeiro documento, no segundo a preocupação passou a 

ter em conta «a conservação e restauro de sítios e monumentos, utilizando uma 

definição mais ampla de monumento histórico, compreendendo a criação arquitetónica 

isolada assim como um conjunto urbano ou rural que seja testemunho de uma 

civilização particular, de uma evolução significativa ou de um acontecimento 

histórico»
67

. Não obstante o grande passo dado no sentido da proteção do património 

que visavam estes documentos, a requalificação dos centros urbanos fracassou muito 

por força do acelerado crescimento das cidades e a crescente degradação dos centros 

históricos. É com esta ideia latente que no ano de 1987, na cidade de Washington, a 8.ª 

Assembleia Geral da ICOMOS – Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios – 

adotou a Carta Internacional de Cidades Históricas e Áreas Urbanas que estabelece a 

articulação entre «as políticas económicas e sociais de desenvolvimento, o planeamento 

(local e nacional) e a proteção dos edifícios históricos»
68

. A par destes mecanismos, 

temos vindo a assistir a uma crescente presença das questões patrimoniais também por 
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força da ação da UNESCO que muito tem contribuído para a universalização do 

património. 

Em Portugal, a Lei 107/2001, de 8 de setembro, procura a «aproximação do 

património à sociedade civil, visando um consenso entre os diversos intervenientes no 

processo de intervenção de classificação do património, sejam administração central, 

local ou particulares, e responsabiliza o Estado (Artigo 3.º) sem deixar de envolver as 

autarquias.»
69

  No caso de Arouca, local escolhido para a realização da nossa visita de 

estudo, o ímpeto fervoroso da Era Industrial não diluiu a importância do património 

talvez por se tratar de uma zona predominantemente rural, pelo contrário, este sempre 

foi o motivo de maior regozijo dos arouquenses. A população daquela pequena vila do 

distrito de Aveiro identifica-se com o monumento de maior expressividade de todo o 

concelho – o Mosteiro de Santa Maria de Arouca. As gentes de Arouca reconhecem a 

importância daquele monumento, sentem-no como uma extensão das suas vidas, fazem 

questão de o manter vivo, digno de ser visto e sentido por nós visitantes mais do que 

uma memória do passado coletivo mas acima de tudo «como algo que faz parte do 

nosso presente»
70

. Em Arouca, e tal como nos dá a conhecer Pinto ao referir os estudos 

do conceituado filósofo Maurice Halbwachs, o património, a História e a memória 

coletiva de um passado marcado pela sombra do mosteiro pautam a vida da população 

de forma tão natural e notória que alguns hábitos locais parecem «resistir às forças 

transformadoras»
71

 impostas pelo passar dos séculos. Aliás, a autora reforça a relação 

entre património, memória e História baseando-se no conhecimento produzido por 

diversos pensadores, nomeadamente David Lowenthal, que «insistem no facto de aquilo 

a que chamamos património ser uma reconstrução do passado na sociedade presente, no 

sentido de se entender, de forma empática, valores e identidades que ligam o passado e 

o presente»
72

. O significado de património não fica, portanto, circunscrito à ideia dos 

vestígios tangíveis sendo estes fundamentais na nossa aproximação ao passado. Este por 

sua vez «é essencial para o nosso sentido de identidade»
73

, pois e tal como nos refere 
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Pinto «a capacidade de nos identificarmos com o nosso passado dá sentido, propósito e 

valor à existência»
74

.  

É neste cenário, e remetendo-nos para o que anteriormente foi dito acerca da Lei 

107/2001, de 8 de setembro, que a proteção e valorização do Mosteiro têm sido, 

também, preocupação constante da autarquia. Recentemente a Câmara Municipal de 

Arouca levou a cabo a execução de obras de requalificação na zona envolvente ao 

monumento através dos fundos do miniprograma Polis da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N)
75

. De todas as intervenções verificadas 

no centro histórico da vila, damos, aqui, particular ênfase à proibição do estacionamento 

frente à ala sul daquele edifício, mais concretamente no terreiro de Santa Mafalda, a 

retirada do monumento aos Combatentes da Grande Guerra erigido no centro do dito 

terreiro, no ano de 1940, e a devolução àquele espaço do antigo portão que demarcava a 

área de acesso ao convento. Neste contexto apareceu a vontade do atual executivo 

camarário em integrar no edifício que outrora fora o celeiro e numa área significativa da 

ala sul do convento um hotel fazendo jus ao que advoga Pinto, pois temos vindo a 

assistir que «o património converteu-se também num elemento fulcral da indústria do 

ócio, estando a sua valorização integrada nos novos ritmos e temporalidades da 

economia atual»
76

.  

Ora, pelo que atrás ficou exposto, as ideias de defesa e valorização do 

património foram como que uma das pedras de toque que motivaram a preparação da 

visita de estudo a Arouca, tanto mais que o programa da disciplina de História da 

Cultura e das Artes comporta as seguintes competências gerais
77

:  

Preservar e valorizar o património artístico e cultural; 

Entender a defesa do património como ato de cidadania;  

Consolidar o sentido de apreciação estética do mundo;  

Evidenciar uma atitude crítica enquanto recetor de objetos artísticos; 
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Mobilizar os conhecimentos adquiridos na disciplina para criticar a realidade 

contemporânea;  

Pesquisar, selecionar e organizar informação diversificada de uma forma 

autónoma, responsável e criativa; 

Compreender o objeto artístico como documento/testemunho do seu tempo 

histórico; 

Enquadrar a especificidade do discurso e das categorias analíticas de cada área 

artística na análise conjuntural do tempo e do espaço (histórico e cultural). 

Em comunhão com o programa da disciplina de História da Cultura e das Artes a 

nossa visita de estudo procurou, igualmente, articular-se com o desejado «perfil do 

aluno competente em História» no final dos nove anos de escolaridade constante no 

Currículo Nacional do Ensino Básico onde, entre outras competências essenciais, o 

aluno
78

: 

Integra e valoriza elementos do património histórico português no quadro do 

património histórico mundial. 

Não obstante a revogação do Currículo Nacional do Ensino Básico pelo 

Despacho n.º 17169/2011 de 23 de dezembro, o reconhecimento do contacto com o 

património como fundamental na aprendizagem ganha nova expressividade por força do 

agora Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória homologado pelo 

Despacho n.º 6478/2017 de 26 de julho.  

Assim, e tal como afirma Helena Pinto, a nossa visita de estudo teve como mote 

a preocupação de «desenvolver nos jovens, através de um contacto direto e constante 

com as fontes patrimoniais, nomeadamente no âmbito local, sentimentos de 

responsabilidade em relação ao património histórico, e de pertença a comunidades 

portadoras de memórias necessárias à compreensão do presente e à reflexão crítica e 

construtiva sobre o futuro.»
79

. É precisamente reconhecendo a importância do papel da 

História Local no ensino da História, mais concretamente a História do Mosteiro de 

Arouca, que prosseguimos. 
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1.4. A fonte patrimonial: Breve História do Mosteiro de Santa Maria de 

Arouca 

 

Adeus, centro de Alvarenga, 

No alto de Vila Pouca, 

As raparigas do Couto 

Vêm da cadeia d’Arouca. 

 

Vêm da cadeia d’Arouca 

Mas não foi por roubar nada; 

Foi por vender as carcácias, 

Na canastra, sem toalha. 

 

Cancioneiro de Arouca 

 

A «cadeia de Arouca». Esta era a maneira como as gerações passadas encaravam 

a imponência de um mosteiro que assume uma história milenar e que da sua história fez 

a história daquela vila, deste país e do nosso povo. De facto, e como nos diz o 

conceituado Professor de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto - o Professor Doutor Manuel Moreira da Rocha - «o Mosteiro é um espaço 

durável no tempo onde habitam, em comunhão de princípios, e debaixo de um poder, 

um punhado de homens ou mulheres, tendo cada qual funções e obrigações previamente 

definidas, que se desenrolavam neste ou naquele local, local que fazia, por sua vez, 

parte de um todo edificado.»
80

. É também um «espaço de Memória porque as suas 

pedras, timbradas pelo tempo, guardam memórias que urge escutar e decifrar.»
81

. 

Hoje o Mosteiro de Santa Maria de Arouca, já não exala a vida de outros 

tempos. Resiste ao tempo com o orgulho próprio de quem tudo tivera no passado e hoje 
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assiste ao nascer da luz do dia e ao apagar do mundo remetendo-se à sobriedade e 

frieza. Comovem-nos as linhas retas de um lugar repleto de contornos, de luz e sombra. 

E apesar das paredes pálidas e das janelas gradeadas que nos deixam assoberbados, este 

edifício apela ao seu conhecimento sendo impossível, no seu interior, não tentar 

imaginar o que fora a vida dos séculos passados marcada pelo preto e branco das vestes 

cistercienses compassada pelo bater do sino e o barulho da água que no centro do 

claustro cai indiferente ao tempo. 

Na sala do Capítulo calaram-se as vozes que decidiam o dia-a-dia estando, 

agora, debaixo dos nossos pés os números que identificam «vidas que emprestaram 

alma àquele lugar»
82

 enlaçadas pelo nobre lambril de azulejos que devolve a cor ao 

espaço.  Já não se ouvem os passos nem os murmúrios dos tempos áureos, ficou apenas 

um silêncio perturbador que se impõe a quem nele se refugia para comtemplar a beleza 

da igreja e do coro. Ao fundo a «Santinha de Arouca», como carinhosamente lhe chama 

o povo, que nos recorda, pela dignidade que emana, o passado da nação portuguesa feito 

de momentos de glória, adversidades várias e personalidades distintas que comungaram 

do mesmo ideal: fazer desta pequena terra «nação valente e imortal». 

Arouca aparece no mapa situada na linha do rio Douro, num fértil vale 

delimitado pelas serras de S. Macário, Arada e Freita, a sul, e pelas serras da Mó e 

Gamarão, a norte.
83

. Talvez pela fertilidade das suas terras, este tenha sido um local de 

passagem e fixação de povos castrejos que o poderio romano suplantou. Os tempos 

sucederam-se até à chegada do invasor muçulmano que ocupou áreas estratégicas a sul 

do Douro onde se integrava Arouca. Foi, no entanto, a comunidade religiosa que aqui se 

instalou, desde a Alta Idade Média, que despoletou o desenvolvimento da região até ao 

Século XIX, momento em que foram extintas as ordens religiosas em Portugal e, como 

as restantes, também a cisterciense de Arouca caíra perante o ímpeto do Liberalismo. 

Arouca é uma das muitas povoações que, um pouco por toda a Europa, ao longo 

de mais de dois milénios, nasceu e vingou à sombra de um Mosteiro para o qual os seus 

habitantes trabalhavam e do qual esperavam a assistência e o pão de cada dia que o 

poder central estava longe de garantir. A fundação do mosteiro surge por vontade da 

nobreza condal remetendo-nos, concretamente, para as figuras de Loderigo e Vandilo 
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por volta dos anos de 915 e 925
84

 no seguimento de uma contenda entre estes e o Bispo 

de Lamego, D. Pantaleão, ficando resolvido o caso com a instituição da comunidade 

religiosa. Sucedem-lhes D. Ansur e D. Eileuva que muito contribuíram para o 

desenvolvimento do mosteiro, sendo por mão destes que a reedificação teve lugar 

definitivo. Consagrado a São Pedro, São Paulo, São Cosme e São Damião
85

, a pedido 

do próprio D. Ansur, o mosteiro de Arouca alcançou um lugar de prestígio entre os seus 

congéneres e para o qual sempre contribuíram os nobres da região, seus padroeiros. 

É essa ligação às mais influentes figuras da mais alta linhagem portucalense que 

leva este cenóbio às mãos de D. Toda Godesteis que, por sua vez, no ano de 1060, o doa 

à sua sobrinha D. Froila Godesteis. E assim vai sendo transmitido entre famílias 

influentes até chegar ao poder de D. Toda Viegas que o recebera por doação de sua mãe 

– D. Godinha – em data imprecisa sendo certo, porém, que em 1114 já o administrava. 

Esta dona deixará o mosteiro ao cuidado da sua abadessa D. Elvira Anes que o governa 

entre os anos de 1154 e 1203. A partir desta data, e sem que que conheçamos as causas, 

aquela casa conventual transitará para a Coroa portuguesa. É neste contexto que, em 

1210, o sucessor do nosso primeiro rei – D. Sancho I – o lega por testamento à sua filha 

D. Mafalda, «a última e mais importante das suas padroeiras»
86

. É também por força da 

tutela de D. Toda que o mosteiro de Arouca se transmuta para sempre em casa de 

monjas sendo afastados os membros masculinos. Aliás, durante o seu patronato não se 

conhece qualquer abade presente na instituição.  

Se durante o padroado de D. Toda Viegas as religiosas de Arouca viram a sua 

casa florescer, foi por influência de D. Mafalda que o mosteiro viveu os seus momentos 

mais gloriosos. Mafalda era filha do rei D. Sancho I e D. Dulce de Aragão, terá nascido 

no ano de 1196 e contactado pela primeira vez com o mosteiro de Arouca em 1215
87

. 

Contudo, o que levou D. Mafalda a procurar recolhimento em Arouca foi a dissolução 

do seu casamento com o seu primo e jovem rei de Castela – Henrique I – resultado de 

um intrincado xadrez político organizado pela irmã deste, D. Berengária, junto da Santa 

Sé levando à comprovação da consanguinidade de ambos.  Regressada ao reino onde 

nascera, Mafalda não se compaginaria com um lugar subalterno na corte, pois afinal 

fora rainha e para sempre assumiria essa titulatura.  

                                                             
84 COELHO, 2005: 17 
85 COELHO, 2005: 17 
86 COELHO, 2005: 18 
87 COELHO, 2005: 26 
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«No mosteiro, Mafalda teria todas as honras de senhora-rainha, reinaria»
88

 e 

desta feita, fez questão de estar sempre presente em todos os atos concernentes ao 

mosteiro tal como nos provam os documentos que chegaram até nós. Rodeada de uma 

clientela de vassalos e funcionários administrava os seus territórios cujas transações 

fizeram enriquecer largamente o mosteiro. Pela sua mão o cenóbio arouquense 

beneficiou da proteção de reis e papas sendo, a partir de então, lugar de primeira escolha 

para muitas mulheres das mais importantes casas nobres de Portugal. A rainha atuava 

sobre as mais diferentes dinâmicas da vida arouquense interligando poderes e interesses, 

mediando esforços entre o espiritual e o temporal. Daria ao mosteiro, para lá dos bens e 

do prestígio, a sua grande reforma interna através da substituição da regra beneditina, a 

original, pela cisterciense. Este acontecimento de forte impacto que marcaria a vida do 

convento para toda a sua existência futura teve aprovação do Bispo de Lamego, em 

1224, e autorização papal de Honório III dois anos depois, em 1226. A inserção da 

Regra de São Bernardo nesta comunidade ultrapassou, consideravelmente, a simples 

alteração da cor dos hábitos envergados pelas monjas. «Este seria o símbolo exterior de 

uma renovada exigência na vida de oração, meditação, caridade e trabalho imposta à 

comunidade. Comunidade que Mafalda integrava cumprindo por certo à risca, ou 

mesmo com exagero, os preceitos espirituais da Ordem, mas sem nunca ter 

professado.»
89

. 

Como já vimos, a presença de D. Mafalda em Arouca fez enriquecer 

significativamente o mosteiro mas também toda a área envolvente. De facto a 

dinamização provocada pela assiduidade daquele membro da realeza portuguesa fez-se 

sentir pelo intensificar das trocas de géneros e mercadorias coadjuvando o cruzamento 

de pessoas e ideias. «Tudo se vendia e ficavam taxados os direitos de transação. Eram 

os animais, o vinho e os cereais, o azeite, o linho, os legumes, a cortiça, o pescado e o 

sal. Aludia-se ainda aos tendeiros com lugar fixo de venda que abasteceriam o mercado 

com outros produtos.
90

. Assistia-se no couto e fora dele ao «movimento de passagem de 

mercadorias e troca de produtos»
91

 que se mostrava forte e buliçoso. Neste cenário, o 

mosteiro assumia-se como arguto recoletor de bens rendimentos sendo estes, também, 

                                                             
88 COELHO, 2005: 27 
89 COELHO, 2005: 31 
90 COELHO, 2005: 30 - 31 
91 COELHO, 2005: 31 
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extensíveis aos homens da região que viam melhorar as suas condições de vida por 

força da vitalidade do comércio e do artesanato. 

Tal como Mafalda, as princesas Teresa e Sancha, suas irmãs, ingressaram nos 

mosteiros de Lorvão e Celas, respetivamente. As três irmãs e por força das suas ações 

rapidamente alcançaram fama de santidade. Mafalda terá deixado a vida terrena a 1 de 

maio de 1256 e daí até então tem acompanhado a vida de uma população que lhe atribui 

milagres vários. Ainda hoje podemos encontrar o corpo incorrupto da Santa Rainha 

numa urna relicário, consequência do seu processo de beatificação ocorrido a 27 de 

junho de 1792, no interior da igreja do mosteiro.  

D. Mafalda cunhou a história daquele mosteiro para a eternidade e para sempre 

terá um lugar de destaque. No entanto a vida continua, as gerações renovam-se, os anos 

sucedem-se e as terras frutificam. Chegado ao século XV, o convento de Arouca iniciou 

outra época de prosperidade às mãos da abadessa D. Leonor Coutinho que patrocinou 

inúmeras obras de requalificação, adornando altares e adquirindo peças de utilidade 

diversa, ainda hoje visíveis no espólio do museu de arte sacra instalado na ala sul do 

mosteiro. 

Nos séculos seguintes, o mosteiro de Arouca solidificou a sua importância e 

riqueza. Aliás, o conjunto monástico que hoje se nos apresenta é resultado dos vários 

planos de reconstrução e ampliação iniciados nos finais do século XVII até finais do 

século XVIII o que nos faz perceber, pela imponência das construções, que esta 

comunidade religiosa se manteve em situação económica estável até, praticamente, à 

data da sua extinção. O que acabamos de dizer ganha ainda mais sentido se recordarmos 

Manuel Moreira da Rocha: 

 O Mosteiro de Arouca era uma instituição que existia voltada para o 

transcendente, para Deus, e como tal ao seu dispor sempre colocavam as suas 

administradoras o melhor que cada época ia produzindo. Das alfaias litúrgicas, onde 

se incluíam paramentos, cálices, pinturas devocionais, passando dos tecidos às 

matérias-primas nobres, cada época tentava deixar assinalado no interior da 

instituição monástica o reflexo das evoluções artísticas temporais.
92

 

                                                             
92 ROCHA, 2011: 374 
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 Assim, devemos ressalvar que por Arouca passaram os mais conceituados 

artistas do século XVIII como os entalhadores António Gomes e Miguel Francisco da 

Silva, o pintor André Gonçalves e o escultor Jacinto Vieira
93

, autor das belas e 

inquietantes esculturas que adornam a igreja e o coro das monjas tornando este 

monumento como uma das mais esplendorosas obras do barroco português. Quanto ao 

aspeto exterior, nomeadamente ao nível da fachada norte onde está situada a igreja do 

mosteiro e o coro monástico, não podemos descurar a ação de um dos mais prestigiados 

arquitetos de setecentos – o maltês Carlos Gimac – por quem D. João V nutria forte 

consideração. De facto, Carlos Gimac concebeu o projeto da igreja e do coro em 1703, 

ficando a obra concluída em 1718
94

. O arquiteto deixou no mosteiro de Santa Maria de 

Arouca a sua subtileza patente na «harmonização da arquitetura com os princípios 

cistercienses, da manifestação de Deus»
95

presente na cenografia provocada pela luz 

refletida no interior da igreja definindo-se «um ambiente arquitetónico onde, para além 

da forma, a luz e a cor são componentes imprescindíveis do espaço»
96

. 

Se o século XVIII trouxe a magnificência física a esta casa, o século seguinte 

decepou-lhe o fulgor por força da extinção das ordens religiosas imposta em Portugal 

aquando do alvorecer do Liberalismo. Se para os mosteiros masculinos a ordem de 

encerramento era imediata, para os mosteiros femininos o poder central revestiu-se de 

uma certa comiseração, decretando o fechar definitivo de portas após a morte da última 

freira. Assim foi em Arouca. No verão de 1886, morrera D. Maria José Gouveia Tovar, 

a última freira arouquense, e logo o governo de Lisboa mandara recolher o que até então 

permanecia incólume entre as paredes do velho mosteiro. Não obstante a força infligida 

pelo poder central aos arouquenses, estes resistiram em prol da salvaguarda do 

património adquirido, ao longo de séculos, pelas monjas, mas que o sentem como bem 

alienável da comunidade. 

O Mosteiro de Santa Maria de Arouca por todos estes motivos é considerado 

uma joia do património cultural português e o seu espólio fora avaliado como um dos 

mais ricos de Portugal encontrando-se, grande parte, ainda nos locais para onde fora 

encomendado fruto do empenho da Real Irmandade da Rainha Santa Mafalda fundada 

nos finais do século XIX. 

                                                             
93 ROCHA, 2011: 384 - 387 
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Capítulo 2 – Contexto de intervenção e de investigação 

 

No seguinte capítulo iremos abordar aspetos concernentes à escola em que 

desenvolvemos o estágio pedagógico e, claro está, a atividade que temos vindo a 

apresentar. Fará também parte deste segundo capítulo a caracterização das turmas que 

colaboraram no propósito deste trabalho. 

 

2.1. O Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida  

Integrado na Área Metropolitana do Porto, o município de Espinho fica num 

extremo do distrito de Aveiro com uma área total de 21.1km² e de densidade 

populacional de 1.401,2 hab/km² tendo em conta os dados estatísticos recolhido no 

passado ano de 2018
97

. No que concerne ao desenvolvimento económico, Espinho 

destaca-se pela atividade piscatória, muito embora sem o fulgor de tempos idos, e pelo 

incremento constante do comércio, em larga medida impulsionado pela crescente 

procura turística. No entanto, este concelho continua a ser essencialmente industrial, 

com o predomínio dos setores químico e têxtil. A agricultura, por seu turno, tem 

reduzida expressão. 

Paradigma do ensino de qualidade, o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 

Gomes de Almeida apresenta-se para a sociedade espinhense, e não só, como a opção de 

confiança no momento de fazer ingressar os seus filhos na vida escolar. Como patronos, 

este estabelecimento de ensino teve Manuel Gomes de Almeida e Domingos Ferreira 

Capela. O primeiro, nascido em Mirandela, em 1903, formou-se em Medicina na 

Universidade de Coimbra tendo, após a sua formatura, escolhido Espinho para viver e 

sediar uma Casa de Saúde que se tornou referência na prestação de cuidados médicos. O 

seu percurso profissional promissor levou-o até Lisboa, onde estagiou no Hospital de 

São José, e posteriormente aos Estados Unidos da América onde terá acompanhado os 

progressos ao nível da cirurgia torácica, nomeadamente cardíaca, área em que se 

assumiria como pioneiro em Portugal. 

                                                             
97 Segundo a base de dados PORDATA «Estimativas Anuais da População Residente». Fonte de dados: 

INE - Estimativas Anuais da População Residente. Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 25 de 

junho de 2019. 
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À data do seu regresso, inaugurou o serviço Cardiovascular do Hospital Geral de 

Santo António, no Porto, e, mais tarde, fundou e dirigiu os Hospitais de Gaia e Espinho. 

Reconhecido pelo enorme profissionalismo, o Dr. Manuel Gomes de Almeida ficará, 

também, para sempre guardado na memória do povo como cidadão exemplar, 

protegendo e cuidando dos mais desfavorecidos sem temer o regime salazarista ao qual 

se opunha através da sua ligação ao Movimento de Unidade Democrática. 

O segundo patrono, a quem tanto devemos o sucesso do Agrupamento de 

Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, nasceu na freguesia de Anta, concelho de 

Espinho, no ano de 1904. Oriundo de famílias humildes, cedo demonstrou interesse e 

talento na arte de trabalhar a madeira. Destacou-se, portanto, como notável artesão 

tendo produzido com mestria vários tipos de instrumentos de corda o que lhe valeu, em 

1972, o 1.º e 2.º prémios no IV Concurso Internacional Henryk Wieniowski, Poznan – 

Polónia, perante 158 violinos de 108 fabricantes, oriundos de 20 países. 

Por tudo o que fica dito acerca dos dois patronos do Agrupamento de Escolas 

Dr. Manuel Gomes de Almeida, percebemos a origem da inspiração que tem motivado o 

trabalho rigoroso, pela busca da excelência, desenvolvido por gerações neste 

estabelecimento de ensino. 

O Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida surgiu de um 

processo de reorganização da rede escolar ocorrido durante o ano letivo de 2011/2012, 

resultando da fusão da Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida – escola sede, 

onde decorreu o nosso estágio pedagógico - do Agrupamento de Escolas Domingos 

Capela, em Silvalde, e da Escola n.º 2 de Espinho (anteriormente pertencente ao 

Agrupamento de Escolas Sá Couto). O AEMGA foi, assim, constituído formalmente 

por despacho do Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar a 28 de 

junho de 2012, tendo a tomada de posse da sua Comissão Administrativa Provisória 

(CAP) ocorrido no dia 4 de julho de 2012. 

Este Agrupamento de Escolas abrange, nos dias de hoje, um total de cinco 

unidades orgânicas pertencentes às freguesias de Espinho, Silvalde e Paramos: 

Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida (sede); 

Escola Básica e Secundária Domingos Capela; 
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Escola Básica n.º 2 de Espinho; 

Centro Escolar de Paramos; 

Centro Escolar de Silvalde. 

Quanto ao espaço, a Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida é 

composta por quatro pavilhões destinados à lecionação, um pavilhão reservado aos 

assuntos administrativos - onde se situam os gabinetes da direção, a sala dos 

professores, a biblioteca, o gabinete de apoio ao aluno, o serviço de Psicologia e a sala 

do aluno - um pavilhão gimnodesportivo com espaços contíguos dedicados à prática de 

desportos vários. Existem, igualmente, laboratórios, salas de informática, cantina, bar, 

auditório e espaço envolvente em dimensão considerável que permite a fruição de 

momentos de lazer ao ar livre. De referir que a escola sede do Agrupamento - onde 

realizamos o estágio pedagógico – foi objeto de um processo de requalificação levado a 

cabo pela empresa Parque Escolar E.P., iniciado em 2008 e terminado em 2010. Com 

esta intervenção, o estabelecimento de ensino em questão beneficiou de melhorias nas 

condições de utilização dos espaços, assim como de material tecnológico (projetores, 

quadros interativos, computadores, entre outros) instalado em todas as salas de aula. 

 Imagem 1 – Aspeto parcial da Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida 
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2.2. Caracterização das turmas 

O estágio pedagógico que desenvolvemos no âmbito do Mestrado em Ensino de 

História no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário da Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto permitiu-nos o contacto, através das regências e das aulas 

observadas, com três turmas do Ensino Básico e duas do Ensino Profissional. Contudo, 

e para efeitos do presente trabalho, iremos abordar a experiência levada a cabo junto das 

duas turmas dos 10.º e 11.º anos do Ensino Profissional, mais concretamente do curso 

CMRPP – Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade que oferece a 

Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida, em Espinho. 

A escolha destas turmas prendeu-se não apenas com a pertinência dos conteúdos 

programáticos, perfeitamente compaginados com a visita de estudo que pretendemos 

realizar, mas também pela oportunidade em coadunar a atividade com o Plano Anual de 

Atividades – P.A.A. – proposto para aquelas turmas no início do ano letivo 2018/2019. 

Assim, pela junção das duas turmas, o nosso trabalho contou com um total de 47 alunos. 

A caracterização das turmas acima mencionadas e que, de seguida, 

descreveremos tem por base as informações recolhidas junto dos seus diretores de turma 

permitindo-nos fazer uma análise dos aspetos mais relevantes constantes nas fichas 

identificativas de cada aluno. 

 A turma do 10.º ano era composta por um total de 28 alunos, sendo que 20 eram 

do sexo feminino e 8 do sexo masculino. A média de idades situava-se nos 15,5 anos. 

 No que diz respeito ao nível sociocultural da turma, percebemos que a maioria 

dos encarregados de educação se encontra empregada, nomeadamente, ao nível do setor 

secundário. 

 Constatamos, quanto às habilitações literárias dos encarregados de educação que 

num universo de 42 encarregados de educação, 5 informam ter o 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, 12 informam ter concluído o 2.º Ciclo do Ensino Básico, 11 têm concluído o 3.º 

Ciclo do Ensino Básico, igualmente 11 concluíram o Ensino Secundário e 3 informam 

ter completado o Ensino Superior.  

 No ano letivo 2018/2019 beneficiavam de apoio escolar 13 alunos. Assim, para 

o Escalão A tínhamos 8 alunos, para o escalão B 4 alunos e para o Escalão C 1 aluno. 
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 Quanto aos níveis de expectativas dos alunos, 22 almejavam terminar o Ensino 

Secundário, 5 pretendiam obter um curso superior e 1 um curso profissional.  

Por seu turno, a turma do 11.º ano era composta por um total de 19 alunos, sendo 

que 15 eram do sexo feminino e 4 do sexo masculino. A média de idades situava-se nos 

17 anos. 

 No que diz respeito ao nível sociocultural da turma, percebemos que a maioria 

dos encarregados de educação se encontra empregada, nomeadamente, ao nível do setor 

terciário. De mencionar a existência de 8 encarregados de educação em situação de 

desemprego. 

 Constatamos, quanto às habilitações literárias dos encarregados de educação que 

num universo de 38 encarregados de educação 10 informam ter o 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, 11 informam ter concluído o 2.º Ciclo do Ensino Básico, 9 informam ter a 

concluído o 3.º Ciclo do Ensino Básico, igualmente 3 concluíram o Ensino Secundário e 

5 informam ter completado o Ensino Superior.  

 No ano letivo 2018/2019 beneficiavam de apoio escolar (ASE) 2 alunos. Ambos 

integrados no escalão B. 

 Quanto aos níveis de expectativas dos alunos, 9 desejavam frequentar um curso 

superior ou profissional, 3 pretendiam terminar o Ensino Secundário e 7 ainda não 

apresentavam ideias definidas em relação ao futuro da sua formação. 

 Das turmas caracterizadas podemos dizer, para além das estatísticas, que todos 

os alunos revelavam empenho perante todas as solicitações feitas pelos docentes e em 

relação ao professor estagiário revelaram-se sempre cooperantes e cordiais. De um 

modo geral, todos os alunos apresentavam bom comportamento e assiduidade nas aulas 

de História da Cultura e das Artes. Muito embora alguns dos alunos de ambas as turmas 

mostrassem a ausência de hábitos sistemáticos de estudo, sempre que eram propostos 

exercícios pelo professor orientador os alunos mostravam empenho e interesse na 

realização dos mesmos, deixando apontamentos muito construtivos que denotavam a 

interligação de conteúdos programáticos apreendidos quer no presente ano letivo quer 

nos anteriores. 
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 Em jeito de conclusão, podemos dizer que os alunos das turmas supracitadas 

muito contribuíram para a experiência didática que aplicamos – a visita de estudo. 

Aliás, perante a proposta de uma visita ao Mosteiro de Santa Maria de Arouca – 

propósito do presente trabalho – todos os alunos se mostraram entusiasmados e solícitos 

para que o nosso projeto fosse um sucesso. 

 Se à partida o professor estagiário revelava alguma apreensão em relação à 

lecionação em turmas de Ensino Profissional, até pelos conteúdos programático que se 

revelaram um desafio, logo estas inseguranças se revelaram desenquadradas muito por 

força do bom comportamento dos alunos mas também pela maneira enternecedora como 

o acolheram estabelecendo uma espécie de relação de sempre e que ficará para sempre. 
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Capítulo 3 – Metodologia de trabalho, instrumentos de 

recolha de informações e reflexão sobre os resultados obtidos 

 

 Neste capítulo procuraremos dar a conhecer a metodologia adotada na 

preparação da visita de estudo ao Mosteiro de Santa Maria de Arouca. É nossa intenção 

apresentar as opiniões emitidas pelos alunos, durante e após a atividade realizada, no 

sentido de dar resposta às questões de partida que norteiam a elaboração deste trabalho. 

Com efeito, o nosso objetivo principal prendeu-se com a possibilidade de 

aproximar os alunos do Ensino Profissional de temáticas históricas, cujas turmas foram 

anteriormente caracterizadas, na disciplina de História da Cultura e das Artes. Para a 

concretização da visita de estudo – estratégia por nós assumida para o alcance dessa 

desejada aproximação - estruturamos o raciocínio tendo em conta métodos adotados em 

diversas etapas como: a sensibilização, preparação e dinamização do evento. É esse 

profícuo caminho que queremos deixar registado nas páginas que se seguirão. 

 

3.1. Metodologia de trabalho   

 Como anteriormente tivemos oportunidade de aludir, a abertura da escola ao 

meio e à comunidade envolvente oferece potencialidades formativas de grande 

relevância sendo uma mais-valia no processo de ensino-aprendizagem. Inclusivamente 

as saídas da escola têm sido das estratégias didáticas mais usadas pelos docentes quando 

pretendem diversificar a abordagem aos conteúdos programáticos das suas disciplinas. 

A visita de estudo não deve ser encarada como a oportunidade para quebrar 

planos de aula por vezes rotineiros ou como bónus dado aos alunos pelo seu bom 

desempenho. Talvez só por estes motivos tivéssemos aceitação imediata por parte dos 

discentes mas sob o prisma da pedagogia e da didática seria perfeitamente limitador. 

Ora, para que as saídas da escola se mostrem produtivas e satisfatórias ao nível da 

aprendizagem dos alunos, estas deverão ser sempre planeadas e concretizadas com 

critério tendo presentes objetivos concretos e compaginados com o trabalho realizado 

em contexto de sala de aula. 
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Repetidamente, no decurso deste exercício, temos vindo a apresentar a visita de 

estudo ao Mosteiro de Santa Maria de Arouca que realizamos no âmbito do estágio 

pedagógico, integrado no Mestrado em Ensino de História no 3.º Ciclo do Ensino 

Básico e Secundário. Mas porquê Santa Maria de Arouca? Que poderá aquele 

monumento oferecer a alunos do Ensino Profissional? De facto, Arouca, só por si, 

convida à descoberta pelos encantos vários que tem. No entanto o que nos moveu foi a 

possibilidade de lecionar com uma espécie de PowerPoint real, onde ganha maior 

perceção a ideia de um «Mosteiro como paradisus claustralis»
98

. A cidade ideal, o Éden 

retratado no mundo dos mortais como espaço fechado em torno dos seus jardins onde 

abundam as águas frescas e corredias, perfumado pelos laranjais que recortam a 

intransponibilidades dos muros. Efetivamente, aquele Mosteiro corta com as rudes 

montanhas fazendo centro da vida o seu claustro que une por contemplação a terra ao 

céu. O Mosteiro que nasceu beneditino e se tornara cisterciense por força da sua mais 

célebre residente, a Rainha Santa Mafalda, que ainda hoje parece vigilante de um 

prestígio que ultrapassa os mais de setecentos anos em que nos deixara para se tornar 

ela própria o elo de ligação entre o terreno e o celestial. 

 

3.1.1. A visita de estudo ao Mosteiro de Santa Maria de Arouca: relação com 

os conteúdos programáticos da disciplina de História da Cultura e das Artes  

Quisemos relacionar a realidade de Arouca com o que foi lecionado em sala de 

aula. Para os alunos do 10.º ano de História da Cultura e das Artes pareceu-nos 

pertinente a escolha do Mosteiro de Arouca integrada no final módulo 3 – A Cultura do 

Mosteiro. Afinal, neste módulo ficou explícito o contexto da evolução da Cristandade 

no adentrar da Alta Idade Média e a importância que as instituições religiosas 

alcançaram como propagadores da palavra de Deus e no desenvolvimento económico e 

cultural dos locais por onde se difundiam.  

Foquemo-nos então no papel dos mosteiros durante a Idade Média. Para os 

alunos foi dado a conhecer, e aqui deixamos apenas um apontamento geral, que o 

monaquismo cristão surgiu durante o século IV no Oriente, nomeadamente no Egito, 

Síria, Ásia Menor e muito rapidamente se espalhou pelo Mediterrâneo e para o Norte, 
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chegando até às regiões sul do atual território russo. Nasceu pela vontade de isolamento, 

de evasão do mundo profano – a fuga mundi – para que a entrega a Deus fosse perfeita e 

sem interferências, manifestada através da contemplação e da meditação, o ascetismo. 

Se num primeiro momento a procura de Deus através do isolamento foi desencadeada 

por acções individuais
99

, depressa começaram a vislumbrar-se grupos de monges que, 

pela voz de um mestre, se organizavam em prol da comunidade e comungando do 

mesmo objetivo. Foi neste contexto que, a partir dos séculos VI e VII, surgiram os 

primeiros legisladores da vida religiosa em comunidade assumindo São Bento de 

Núrsia um lugar de destaque. 

 Os regulamentos, ou Regra, que São Bento escrevera para os seus monges, em 

529, na Abadia de Montecassino, em Itália, sancionados pelas hierarquias clericais e 

políticas da época, serviram de inspiração ao aparecimento e organização de diversas 

comunidades religiosas um pouco por toda a Europa até ao século XII. São Bento 

instituiu na sua Regra que o mosteiro deveria ser uma escola ao serviço do Senhor, onde 

o abade assume o papel de pai e mestre dos irmãos – os monges – e cuja comunidade se 

norteava pelos princípios da obediência, da humildade e do silêncio. Assim sendo, os 

monges tinham como principal obrigação o ofício divino ao que nenhuma outra vontade 

podia preceder, no entanto, estas comunidades religiosas equiparavam o trabalho à 

oração sendo uma parte dos seus dias destinada ao trabalho no scriptorium das abadias 

ou diversas outras oficinas, bem como ao trabalho nos campos. Estas funções eram 

meticulosamente dirigidas e realizadas, do nascer ao final dos dias em ritmos 

supervisionados. Os cargos e tarefas definidos pela Regra beneditina, altamente 

exigente, tinham latente a ideia de punição para os faltosos havendo, inclusivamente, 

nos mosteiros, lugares reservados ao cumprimento de penalizações que poderiam, não 

raras vezes, resultar na expulsão temporária do transgressor. 

 Tal como acontecera em Arouca, na origem do pequeno cenóbio por volta do 

ano mil, os mosteiros medievais implantavam-se, sobretudo, em zonas recônditas 

(montanhas, vales e clareiras de florestas) seguindo a lógica de fuga mundi havendo, 

contudo, outros que se instalaram no centro das cidades. Seja como for, estas casas 

primavam pela autossuficiência fechando-se em si, havendo para o efeito cargos 
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próprios que garantiam a intransponibilidade das suas portas e que iam desde o porteiro, 

ao hospedeiro, ao esmoleiro, entre outros.  

 Os mosteiros foram edifícios de grande complexidade que correspondiam a uma 

tipologia arquitetónica direcionada pelas ordens religiosas e, deste modo, constituíam-se 

com várias dependências em torno do claustro. Este, por sua vez, era o centro 

estruturador do mosteiro que, talvez por inspiração romana, assimilava-se ao forum 

onde confluíam os eixos principais decumanum maximus e cardo maximus
100

 ligando 

este espaço quadrangular descoberto aos diversos compartimentos monásticos. Era em 

torno do claustro que se localizavam a sala capitular, o refeitório, o acesso aos 

dormitórios e à igreja e foi isso que quisemos dar a conhecer aos alunos em Arouca.  

 Em linhas muito genéricas, e sem adentrarmos nas questões concernentes aos 

pormenores de cada estilo arquitetónico a fim de não tornar este estudo exaustivo, 

abordamos o contexto histórico do módulo 3 - A Cultura do Mosteiro presente no 

programa de História da Cultura e das Artes do 10.º ano. De seguida faremos 

semelhante exercício tendo em linha de conta o programa da mesma disciplina mas, 

agora, para o 11.º ano. 

Se à partida, e só pela contextualização feita anteriormente, a visita de estudo ao 

Mosteiro de Arouca pareceu-nos válida, também, para os alunos do 11.º ano da 

disciplina de História da Cultura e das Artes procurando retomar conceitos e matérias 

aprendidas no ano anterior, e pareceu-nos pertinente, até por que o monumento a visitar 

nos dava essa benesse, estabelecer correspondência entre o local e os conteúdos 

programáticos abordados em sala de aula no âmbito do módulo 6 - A cultura do Palco. 

Assim, aos alunos do 11.º ano foi dado a conhecer um tempo marcado pela 

Guerra dos Trinta Anos (1618-48), acontecimento complexo que se inscreve nas 

divergências religiosas na Europa. São precisamente dissidências da mesma natureza 

que já haviam despoletado o arranque da Reforma e da Contrarreforma que 

promoveram lutas e perseguições em nome da fé, abalando todos os setores da vida 

europeia desde o político ao económico com grande perturbação para a produção 

cultural que parece ter quase mirrado no decurso da centúria de quinhentos. 
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Também, de um modo geral, durante o século XVII grande parte dos monarcas 

do velho continente ansiavam por uma governação sem oposição, ou seja, assente nos 

princípios absolutistas, com uma política de total controlo interno e de investidas 

externas. Foi o absolutismo régio adotado por países como Portugal, Espanha, França e 

Rússia que se opôs ao Parlamentarismo de que se orgulhou a Inglaterra. Ao nível da 

economia, e perante o espoletar das práticas capitalistas, implantou-se o mercantilismo 

em França por mão de Colbert, ministro de Luís XIV, e em Inglaterra, por Cromwell. 

Mas quando ensinamos História, para além da política, da economia e da cultura, 

não podemos deixar de olhar para o estado em que as sociedades se encontram nos 

diferentes períodos. Por isso, quando aludimos ao contexto histórico dos séculos XVII e 

XVIII, é imprescindível abordar a permanência de uma sociedade de ordens, onde os 

diferentes estratos socias se igualavam perante a figura do rei. De facto, o monarca 

controlava toda a sociedade com o apoio permanente de um corpo de administrativos e 

de exército permanente. 

Mas, perante o exposto, porquê o Mosteiro de Arouca? A resposta conseguimo-

la, desde logo, olhando para o próprio mosteiro nos dias de hoje. O imponente edifício 

que chegou até nós, a maior construção granítica de Portugal, data dos finais do século 

XVII e estendeu-se até finais do século XVIII, portanto, perfeitamente enquadrado nos 

conteúdos programáticos do módulo que temos vindo a explanar. No entanto, se o 

exterior do monumento se revela motivo plausível para uma descoberta em contexto de 

aprendizagem formal
101

, o seu interior esclarece completamente a pertinência de uma 

visita ao local, em linha com o que fora transmitido em sala de aula. 

A igreja, enquanto instituição e, igualmente, construção arquitetónica foi um dos 

palcos, sobretudo em setecentos, que laboriosamente serviu a imagem da religião no 

esgrimir de argumentos provocado pela luta contra o Protestantismo e na defesa da 

Contrarreforma. Aliás, as artes estiveram ao serviço da Igreja e da Religião através do 

uso da imagem plástica, visual e auditiva, como mecanismo de aproximação dos fiéis 

apelando à comoção.  

Neste seguimento, a Igreja Católica intensificou o culto dos seus santos, a 

veneração das imagens e a liturgia – sendo esta coadjuvada por longos sermões, pelo 
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queimar de incenso e pela música – procurando criar um ambiente de espetacularidade e 

teatralidade impressionantes e assumindo-se como uma máquina poderosa onde a 

decoração interior dos seus templos busca o arrebatamento dos católicos. O estilo 

Barroco é, pois, a expressão plástica que serviu os ideais da Contrarreforma. E em 

Arouca, basta-nos entrar na igreja do mosteiro para compreendermos, in loco, o 

Barroco. Ora, bastaram poucos minutos para que os alunos percebessem que estavam 

envolvidos pela magnificência joanina transposta para a exuberância da talha dourada.  

Talha dourada esta que parece arrogar-se como testemunho dos tempos áureos 

de Portugal. Esta absorção dourada de espaços expande-se do retábulo-mor aos altares 

laterais encontrando no púlpito da nave expressão máxima. O púlpito, joia do Barroco 

joanino, e em consonância com o que foi dito anteriormente, está impregnado de 

simbolismo religioso, desde logo, pelo frontão ladeado por anjos acroteriais e por uma 

impressionante glória acompanhada de uma pomba simbólica ao centro. A localização 

desta peça na nave da igreja não é de somenos importância, pois pela sua posição recebe 

a luz que atravessa pelas janelas e pela porta principal do templo que está à sua frente, 

criando jogos de luz durante o dia algo que o Barroco explorou com sucesso. 

 

3.1.2. A visita de estudo ao Mosteiro de Santa Maria de Arouca: preparação  

Como vimos, a escolha do Mosteiro de Arouca para a realização de uma visita 

de estudo, promovida pelo professor estagiário, teve em conta a correspondência com os 

conteúdos programáticos da disciplina História da Cultura e das Artes dos 10.º e 11.º 

anos. Assim, pretendemos mostrar de seguida o processo de preparação do evento, 

preparação essa que foi cuidadosamente delineada, pois admitíamos que nesta fase 

poderia ficar traçado o sucesso, ou insucesso da visita de estudo. 

Após a escolha do local, que foi clara perante a lecionação dos módulos atrás 

mencionados, pensamos em definir objetivos. Aqui, pretendemos ajustar a visita de 

estudo - e para lá da disponibilidade de agenda dos alunos, docentes, bem como da 

entidade a visitar - ao final de cada um dos módulos como forma de aprofundar as 

aprendizagens essenciais necessárias para a boa apreensão dos módulos em questão, 

visto tratar-se de uma disciplina cuja avaliação é feita de acordo com cada uma destas 

etapas. Assim, os nossos objetivos principais, e sem menosprezo da importância do 
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relacionamento entre docente-aluno ou aluno-aluno que estes eventos têm subjacente, 

prenderam-se com a possibilidade de os alunos visualizarem in loco espaços inseridos 

no âmbito do programa curricular da disciplina de História da Cultura e das Artes; 

relacionarem informação com os conteúdos essenciais apreendidos; fomentarem a 

sociabilização entre os elementos participantes; e promoverem o respeito pelo 

património nacional. Posto isto, procuramos, sobretudo, sintetizar as matérias 

lecionadas relembrando conceitos, informações e até curiosidades transmitidas em sala 

de aula.  

De acordo com o que foi dito anteriormente, o professor estagiário encetou 

contactos com os serviços administrativos do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 

Gomes de Almeida, em janeiro de 2019, com a finalidade de viabilizar a visita de 

estudo, o transporte e verba necessários. Ora, como vimos, a visita de estudo foi 

pensada para integrar o final do módulo 3 – A Cultura do Mosteiro, para o 10.º ano; e o 

final do módulo 6 – A Cultura do Palco, para o 11.º ano. Neste sentido, e tendo em 

conta a disponibilidade indicada pela escola, pensamos no dia 13 de março de 2019 

como data pertinente.  

No entanto, mais do que sabermos a disponibilidade dos serviços administrativos 

da escola e das turmas - e para este caso muito agradecemos a ajuda do orientador, o 

Professor Jorge Vieira, que estabeleceu contactos com os restantes docentes das turmas 

– procuramos os serviços educativos do Mosteiro de Arouca, na pessoa da Sr.ª D. 

Teresa, que de maneira muito afável e solícita nos deu o aval para orientarmos a visita 

ao local no dia previamente pensado, de acordo com mensagem eletrónica em anexo
102

. 

Falamos, portanto, de cerca de três meses que distanciaram os primeiros contactos 

(escola, demais docentes e serviços educativos do mosteiro) e o dia da visita de estudo. 

Esta antecedência, mais do que estratégia de planificação, assumiu particular 

importância devido à resposta para obtenção de subsídios ao abrigo do programa 

POCH-01-5571-FSE-001439, uma vez que se tratavam de alunos do Ensino 

Profissional. 

O passo seguinte dado pelo professor estagiário no sentido de preparar a visita 

de estudo foi tentar a multidisciplinaridade através da proposta de um exercício em 
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mútuo acordo com as turmas. Efectivamente foi do nosso interesse propor aos alunos, 

após a visita de estudo, a elaboração de um guia turístico com informações sobre o 

mosteiro, em particular, e sobre o município de Arouca, em geral. Esta estratégia foi 

estruturada uma vez que estávamos perante turmas que se estavam a formar nas áreas do 

Marketing e da Publicidade. 

Os discentes mostraram total interesse desde o primeiro contacto com esta 

possibilidade, tanto mais que a nossa proposta ia no sentido de envolver outras 

disciplinas que compõem o plano curricular do curso de Comunicação, Marketing, 

Relações Públicas e Publicidade, tais como Português, Inglês, Marketing, TIC, 

Comunicação Publicitária e Criatividade, entre outras. Contudo, esta estratégia foi por 

nós dispensada, pouco depois da sua apresentação, devido ao facto de os alunos de 11.º 

ano terem pela frente o estágio concernente ao curso de CMRPP
103

. Salientamos que em 

nada esta alteração de estratégia beliscou o interesse dos alunos pela visita ao Mosteiro 

de Arouca e quanto ao professor estagiário, este logo produziu outra atividade que 

possibilitasse o trabalho das turmas durante a visita ao monumento. Tratou-se de uma 

ficha de registo a que mais à frente faremos alusão. 

Após os primeiros contactos de que já demos conta anteriormente, o professor 

estagiário prosseguiu na organização da visita de estudo recebendo por parte dos 

serviços administrativos da escola, a 12 de fevereiro de 2019, anuência em relação às 

verbas necessárias para o transporte, de Espinho a Arouca, e para o pagamento dos 

ingressos de entrada no Museu de Arte Sacra de Arouca. Também pela mesma altura 

tivemos a informação dos serviços educativos do Mosteiro de Santa Maria de Arouca 

em relação ao valor de cada ingresso. 

 Chegado a esta fase do processo de preparação da visita de estudo, o professor 

estagiário estabeleceu o contacto com os encarregados de educação através de um 

documento
104

 que visava explicitar o propósito da vista de estudo, informar sobre o dia 

e a hora da visita de estudo e, naturalmente solicitar a autorização dos encarregados de 

educação para que os educandos pudessem integrar o evento. Esta comunicação foi 

entregue a todos os alunos, à exceção daqueles que por motivos diversos, mais 

concretamente de ordem familiar, a que fomos alheios, não podiam frequentar a 
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atividade fora da escola nos dias 21 de fevereiro de 2019, para a turma do 11.º ano, e 26 

de fevereiro de 2019, para a turma do 10.º ano.  

Também nos dias seguintes, e pela excitação sentida pelos alunos provocada pela 

visita de estudo, ficamos a conhecer o número de alunos por turma que iam integrar o 

evento. Assim, para o 10.º ano, de um total de 28 alunos, 25 participaram na visita de 

estudo; para o 11.º ano, de um total de 19 alunos, 16 foram à visita de estudo. Então, por 

finais do mês de fevereiro tínhamos conhecimento de que participariam na visita de 

estudo ao Mosteiro de Arouca um total de 41 alunos não se afastando muito este número 

dos que inicialmente prevíamos, ou seja, 45 alunos. 

Paralelamente a todo este processo e fazendo parte da preparação da visita de 

estudo, o professor estagiário deslocou-se ao Mosteiro de Santa Maria de Arouca, 

sozinho, com a finalidade de reter o maior número de informações acerca do espaço, 

muito embora já o conhecesse, pois foi do seu interesse realizar um guião
105

 informativo 

onde constava uma breve alusão à história do monumento escrita por si e uma ficha de 

registo
106

 para entregar aos seus discentes para que a preenchessem durante a visita. 

Aliás, estes dois instrumentos foram produzidos de raiz pelo professor estagiário que 

teve em conta as características dos seus alunos evitando, assim, a entrega de prospetos 

e fichas de registo estandardizados que o espaço, eventualmente, poderia fornecer. 

A recolha de informação em deslocações proativas do professor estagiário, para 

além do que se disse, tinha como objetivo estabelecer o contacto com os guias do 

Mosteiro de Arouca absorvendo pormenores relevantes do monumento, pois foi sua 

intenção, desde o início, fazer a visita guiada ao local até porque, segundo Almeida, 

quando «o professor é responsável pela programação, planificação e dinamização, existe 

então uma melhor adequação às características dos alunos»
107

. 

O processo de preparação da visita de estudo fora coadunando-se com as 

regências de aulas, sobretudo ao nível das três turmas do 8.º ano, e o calendário cada 

vez mais nos aproximava do dia da visita.  
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No dia 12 de março de 2019, o professor estagiário levou a cabo, junto das 

turmas do Ensino Profissional, a sensibilização para a visita de estudo ao Mosteiro de 

Santa Maria de Arouca. Aproveitando quarenta e cinco minutos das aulas lecionadas 

pelo professor orientador, o estagiário quis transmitir à turma, de forma clara e uma vez 

mais, os objetivos e o programa da visita de estudo, bem como alertou para a 

importância do preenchimento e preservação das fichas de registo por se tratar de um 

instrumento de avaliação que ficaria arquivado no dossiê de cada uma das turmas. 

Para além do esclarecimento sobre os objetivos do evento e método de avaliação 

o professor estagiário prosseguiu com a sensibilização incidindo, agora, sobre as normas 

a respeitar no monumento. Em abono da verdade, podemos acrescentar que o professor 

estagiário sempre se sentiu confiante em relação àqueles alunos, pois em termos 

comportamentais todos os discentes se mostravam exemplares. Assim foi criado um 

PowerPoint sucinto com os principais tópicos a abordar e que foi projetado em primeiro 

lugar na turma de 11.º ano por anteceder este tempo letivo o tempo seguinte destinado à 

turma do 10.º ano.  

Foi intenção do professor estagiário elaborar um PowerPoint claro sem 

informação em demasia para não assumir um carácter pouco motivador. 

 Imagem 2 – PowerPoint de sensibilização para a visita de estudo ao Mosteiro de Arouca: slide 1 
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 Mais do que uma projeção de informações, pretendemos, uma sessão de 

esclarecimentos aberta à turma, onde todos pudessem participar ordeiramente seguindo 

os pontos a tratar e, claro está, que fosse possível aos alunos nesta sessão colocarem 

dúvidas ou sugestões no âmbito da visita de estudo a realizar no dia seguinte. 

 

Assim, a abordagem começou por traçar o itinerário da visita de estudo que 

estabelecia a saída do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, em 

Espinho, às 9h00 da manhã e a previsão da chegada à vila de Arouca cerca das 10h00 da 

manhã. O mesmo itinerário estipulou a hora de almoço para as 13h00, fazendo-se aqui 

alusão à possibilidade dos alunos levarem de casa o almoço para que pudéssemos, em 

confraternização, partilhar o momento da refeição nos espaços contíguos ao Mosteiro de 

Arouca, nomeadamente no parque envolvente. Na senda da apresentação do itinerário 

fez-se referência à visita ao centro histórico de Arouca que ocorreria por volta das 

14h30. Terminando, aludimos para o horário de saída da vila de Arouca, que deveria 

ocorrer às 16h00, dando por concluída a visita de estudo às 17h00, hora da chegada a 

Espinho, mais concretamente ao Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de 

Almeida. 

Seguindo o tópico dois, foram transmitidas aos alunos regras básicas a ter em 

conta durante a visita de estudo. Já atrás fizemos referência ao bom comportamento dos 

alunos das duas turmas, no entanto pela responsabilidade que eventos desta natureza 

Imagem 3 – PowerPoint de sensibilização para a visita de estudo ao Mosteiro de Arouca: slide 2 
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exigem foi dito pelo professor estagiário aos alunos que deveriam fazer-se acompanhar 

pelo professor sempre que o momento exigisse uma desintegração do grupo, como por 

exemplo uma ida à casa de banho. Também foi referido que deveriam prestar atenção às 

explicações dadas no local para possibilitar a resposta à ficha de registo elaborada pelo 

professor estagiário. Foi também transmitido que por se tratar de um local de culto, a 

igreja do Mosteiro de Arouca, bem como de uma área musealizada e o restante 

complexo, os discentes deveriam circular nos espaços fazendo o menor ruído possível e 

tendo sempre em atenção os espaços envolventes sob pena de danificarem peças de arte 

e/ou outros objetos.    

A sessão de sensibilização para a visita de estudo a Arouca terminou com o 

recurso a um pequeno vídeo respeitante ao Mosteiro de Santa Maria de Arouca, mais 

precisamente a recriação histórica realizada, em 2017, naquela vila do distrito de Aveiro 

pelo verão. A escolha deste pequeno vídeo proporcionou a revelação da fisionomia do 

convento, para muitos alunos desconhecida, mas também tinha em si latente a ideia de 

que o património pode e deve ser colocado ao serviço dos cidadãos por força de eventos 

como o que se realiza em Arouca contando A História de um Mosteiro dentro das suas 

paredes e de modo interativo e cuja hiperligação deixamos de seguida: 

https://youtu.be/0-TdQxCelRE.  

De esclarecer que a metodologia que acabamos de descrever foi adotada para as 

duas turmas. 

Imagem 4 – Vídeo promocional da recriação histórica de Arouca: História de um Mosteiro 

https://youtu.be/0-TdQxCelRE
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3.1.3. A visita de estudo ao Mosteiro de Santa Maria de Arouca: o dia 

O dia 13 de março, enfim, chegou e tal como planeado e transmitido na aula de 

sensibilização, às 8h30 da manhã os 41 alunos estavam presentes no átrio principal da 

escola, assim como o professor orientador, o professor estagiário e o seu colega de 

estágio que também acompanhou o evento. No momento que precedeu a entrada no 

autocarro destinado ao transporte até Arouca, o professor estagiário aproveitou para 

entregar a cada aluno um exemplar do guião de visita, bem como uma ficha de registo, 

instrumentos por si concebidos a que já fizemos referência anteriormente. 

A entrada para o meio de transporte foi acompanhada pela chamada e contagem 

dos alunos, método a que recorremos também no final da visita em Arouca.  

O caminho foi feito em harmonia, acusando alguns alunos um ligeiro 

desconforto durante a viagem, pois o trajeto é, efetivamente, sinuoso. Mas a viagem 

prosseguiu sem percalços e com manifesta curiosidade por parte dos discentes sempre 

que as indicações constantes no caminho indicavam a direção a Arouca.  

Contrariando a estimativa do tempo de duração da viagem de Espinho a Arouca, 

a chegada àquela vila deu-se pelas 10h30 da manhã. Após a saída do autocarro, e porque 

muitos alunos nunca haviam estado em Arouca, o espanto foi geral perante a 

imponência do Mosteiro de Santa Maria de Arouca. Foi, também, este o momento 

oportuno para relembrar algumas das regras básicas a ter em conta durante a visita. 

A visita de estudo começara. O professor estagiário orientou as turmas para a 

fachada construída no século XVIII, autoria de Carlos Gimac, onde alertou os alunos 

para a necessidade de preenchimento da ficha de registo. Para além de solicitar aos 

alunos a identificação numa planta do Mosteiro de Arouca dos locais a percorrer durante 

a vista de estudo, exercício n.º 2, o docente forneceu algumas informações sobre a 

fachada norte do monumento correspondente à igreja - a fachada supracitada – no 

sentido de levar os alunos à resolução do exercício n.º 3 da referida ficha. 

Pelo vento desconfortável sentido no local, a visita prosseguiu agora no interior 

da igreja do mosteiro. Após uma observação atenta da nave e seus elementos 

decorativos, o professor estagiário teceu considerações sobre o espaço fazendo, ao 

mesmo tempo, a correspondência com os conteúdos apreendidos em contexto de sala de 

aula. Estas informações, e à semelhança do que se disse anteriormente, levaram ao 
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preenchimento do exercício n.º 4 constante na ficha de registo e que pode ser vista no 

anexo IV deste relatório. Ainda no interior do templo, incontornavelmente, o professor 

estagiário solicitou aos alunos para que se dirigissem para junto da esplendorosa urna 

funerária da Rainha Santa Mafalda e atentassem na explicação dada no local.  

 

A visita de estudo prosseguiu, ainda no interior da igreja do Mosteiro de Arouca, 

sendo possível, nesta fase, os alunos receberem informações adicionais sobre a 

decoração do espaço de forma a permitir-lhes a resposta às questões constantes na ficha 

de registo. Após a conclusão do exercício n.º 5 da ficha de registo foi dada aos discentes 

a possibilidade de observarem e contemplarem o espaço para que o momento não fosse 

apenas de recolha de informações e resposta aos exercícios propostos. Quisemos que os 

alunos aproveitassem o local transpondo a ideia de que a visita de estudo seria, tão 

simplesmente, um momento de exposição de conteúdos. 

Cerca das 11h15 da manhã, a visita de estudo tomou rumo à ala sul do Mosteiro 

de Arouca. Aqui, no terreiro de Santa Mafalda, o professor estagiário deu explicações 

sobre o quotidiano das monjas e sua interação com o exterior que era feito através dos 

locutórios. Aliás, parece-nos pertinente registar que os locutórios do Mosteiro de Arouca 

são em número de 10 o que nos faz antever que aquela comunidade religiosa era 

numerosa e isso mesmo foi explicado aos alunos como forma de perceberem a 

importância daquele convento. 

Imagem 5 – O professor estagiário e os alunos no interior da igreja do Mosteiro de Arouca 
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Para além da alusão feita ao número de locutórios e sua funcionalidade, foram, 

igualmente, transmitidas pelo professor estagiário outras curiosidades sobre o que era 

possível vislumbrar a partir do terreiro com vista à execução do exercício n.º 6 da ficha 

de registo. 

Entrando nas antigas dependências monásticas, o primeiro local de paragem 

obrigatória foi o claustro. Neste espaço, foi explicado aos alunos o seu significado e as 

suas funções. Mais do que solicitar a atenção dos discentes para as informações 

necessárias ao preenchimento do exercício n.º 7 da ficha de registo, foi também pedido 

a todos os intervenientes que fizessem silêncio total para que apenas fosse possível 

ouvir o cair da água na taça do chafariz presente no centro do claustro. Com isto, o 

professor estagiário pretendeu submeter os alunos a breves segundos de sossego que 

outrora compunha o quotidiano das monjas possibilitando momentos de reflexão e 

contemplação – uma das funções principais do claustro. 

 

Do claustro a visita seguiu em direção à cozinha do mosteiro, que a todos os 

alunos impressionou pela dimensão. Foi chamada a atenção para o refeitório, que não 

foi visitado por se encontrar com o acesso condicionado. No entanto, numa outra ala do 

claustro, está a sala do capítulo e foi para aí que nos dirigimos. Aliás esta dependência 

seria de visita imprescindível pela importância que lhe está subjacente, e no caso de 

Arouca a beleza deste espaço merece, só por si, uma visita atenta. 

Imagem 6 – O professor estagiário e os alunos no claustro do Mosteiro de Arouca 
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Na sala do capítulo, o professor estagiário aludiu aos aspetos do quotidiano da 

comunidade religiosa de Arouca que ali eram discutidos. De ressalvar que na aula de 

sensibilização já tinha sido referido que naquele espaço as noviças eram integradas na 

comunidade sendo um dos factos mais relevantes desse momento o ato de tonsura 

levado a cabo pela abadessa. Presentes naquela dependência do Mosteiro de Arouca, 

alguns alunos relembraram esse dado e associaram-no à aula do dia anterior. Também 

na sala do capítulo, o professor estagiário relembrou a necessidade de preenchimento 

dos exercícios que constavam na ficha de registo relativos àquele espaço. 

Após a saída da sala do capítulo e aproveitando o momento para novamente 

observarem o claustro, os alunos, a pedido do professor estagiário, dirigiram-se para o 

interior do mosteiro a caminho do atual Museu de Arte Sacra de Arouca integrado no 

espaço respeitante aos antigos dormitórios. No seguimento do percurso, a paragem foi 

obrigatória no coro monástico onde pudemos encontrar o sumptuoso cadeiral, um dos 

mais belos de Portugal. Ali, o professor estagiário explicou as funções e importância 

daquele espaço fazendo referência óbvia aos imponentes espaldares do cadeiral e ao 

magnífico órgão de tubos ibérico construído naquele local e ali assente no ano de 1743. 

Da nossa parte, e durante os contactos estabelecidos com os serviços educativos do 

monumento, foi solicitado que o organista titular do mosteiro - Nicolas Roger - 

mostrasse aos alunos o sublime som emitido pelo órgão de tubos numa clara referência 

à comoção, pela audição, típica do estilo Barroco e que tão bem a Igreja Católica 

explorou. No entanto, não foi possível ver o nosso pedido atendido por 

indisponibilidade de agenda de Nicolas Roger, deixando em aberto o convite aos alunos 

de voltarem ao local noutros momentos com amigos ou familiares, nomeadamente no 

verão aquando da realização da recriação histórica. 

Durante a observação do coro monástico, os alunos responderam ao exercício n.º 

8 da ficha de registo. No final, o professor estagiário reencaminhou a visita de estudo 

para o mosteiro, não sem antes dar a conhecer o riquíssimo espólio do Museu de Arte 

Sacra de Arouca que, atualmente ocupa os antigos dormitórios do convento. 

No museu foi feita referência ao seu recheio que é extraordinariamente variado, 

composto por obras de arte que vão desde a pintura, à escultura, à ourivesaria e ao 

mobiliário, peças de grande valor patrimonial e que nos ajudam a perceber a riqueza 

com que viveu aquela casa cisterciense. 
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A visita ao Mosteiro de Arouca terminou por volta das 13h00 sendo agora o 

momento destinado ao almoço. O dia convidava ao convívio ao ar livre e a pausa para o 

almoço deu o mote para uma partilha de experiências diversas, tendo sido o impacto 

causado pela visita ao mosteiro o tema de conversa mais frequente. Entre conversas que 

ajudaram a fortalecer a aproximação entre discentes e professores, muito nos 

sensibilizou o facto de os alunos recolherem os invólucros dos alimentos que levaram 

de casa, depositando-os nos devidos lugares sem que para tal fosse necessária qualquer 

advertência. 

A visita de estudo continuou na tarde daquele dia 13 de março de 2019. Por 

volta das 14h45, a convite do professor estagiário, os alunos descobriram o centro 

histórico de Arouca percorrendo as ruas que os levaram até outro local emblemático 

daquela pacata vila do distrito de Aveiro, o calvário. Neste local enigmático, do qual 

muito pouco se sabe, os alunos aproveitaram para conviver, esclarecer dúvidas sobre a 

ficha de registo e trocar impressões sobre o dia que se aproximava do fim.  

A saída daquele lugar teve como paragem seguinte obrigatória a degustação dos 

doces conventuais de Arouca que a todos satisfez. De facto, foi momento para o 

professor estagiário relembrar que a História está presente em todos os momentos das 

nossas vidas. Aquelas receitas que surgiram na cozinha da abadia cisterciense de 

Arouca e que chegaram até nós, ajudam-nos a compreender a abrangência do lema de 

vida monástica ora et labora. 

Às 16h00 os alunos, e tal como solicitado, estavam prontos para tomar o 

transporte de volta até ao Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, em 

Espinho. O professor estagiário procedeu, de novo, à contagem e chamada dos alunos e 

após a confirmação devida iniciou-se a viagem de retorno tendo esta fim por volta das 

17h30. 

O dia tornara-se inesquecível para os alunos, segundo algumas das suas 

opiniões, e acima de tudo ficará para sempre na memória do professor estagiário que 

terminou o evento com a sensação de dever cumprido e orgulhoso daquelas duas turmas 

do Ensino Profissional que, de início, temera enfrentar.  
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De seguida, tomaremos em consideração as opiniões de alguns alunos relativas à 

visita de estudo e em torno das mesmas faremos uma reflexão com vista à procura de 

respostas para as questões de partida que nortearam a feitura deste relatório. 

 

3.2. Reflexão sobre os resultados obtidos   

Tal como já fizemos questão de mencionar anteriormente, e fazendo parte da 

preparação da visita de estudo ao Mosteiro de Arouca, o professor estagiário realizou 

uma ficha de registo adaptada às turmas do Ensino Profissional, mais concretamente do 

curso de Comunicação Marketing e Relações Públicas e Publicidade, do Agrupamento 

de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida. Este mecanismo de avaliação, para além 

disso mesmo, pretendia, no seu final, recolher as opiniões dos alunos sobre o evento não 

descurando, no entanto, a busca pela resposta às questões de partida do presente 

trabalho. 

Voltando atrás neste relatório, foram apresentadas, em contexto introdutório, as 

questões de base que agora pretendemos retomar. Será a visita de estudo um 

instrumento pedagógico fundamental na aproximação do aluno à disciplina de História? 

Poderá a visita de estudo apelar a uma maior responsabilização cívica na defesa do 

património histórico-cultural? Sabemos pelo levantamento bibliográfico inerente à 

realização deste relatório, e mais concretamente em Vistas de Estudo. Conceções e 

Eficácia na Aprendizagem, de António José Correia de Almeida, que muitos são os 

investigadores que defendem a visita de estudo como estratégia fundamental na didática 

de qualquer disciplina. Quanto à História, arriscando a formulação de uma opinião 

tendo por base a nossa experiência em Arouca, há efetivamente vantagem em aproximar 

os alunos das fontes primárias, uma vez que estas possibilitam a observação do real que, 

não raras vezes, assume um carácter abstrato por via da lecionação feita unicamente 

através dos manuais da disciplina. 

Assim, de acordo com o que acabamos de dizer, a questão final da nossa ficha de 

registo dava aos alunos a hipótese de mencionarem os aspetos positivos e/ou negativos 

da visita de estudo ao Mosteiro de Arouca. E paralelamente a isto, interligando com as 

questões de partida para a realização deste trabalho, facultava aos discentes a 

oportunidade de mostrarem de que forma eventos como este podem ser úteis na 
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aproximação dos alunos à disciplina de História e o que estariam eles dispostos a fazer 

pela proteção do património histórico-cultural que os rodeia.    

Comecemos, então, por trazer à luz algumas das opiniões que os alunos 

produziram no final da visita de estudo. Alertamos para o facto de doravante a 

identificação de cada aluno ser fictícia por questões de salvaguarda da sua identidade. 

Mais informamos que pelos mesmos motivos não iremos remeter para os anexos a cópia 

das suas respostas facultadas, pois esta prática não é permitida pela escola e, como tal, 

muito respeitamos. 

Diz-nos o aluno A da turma do 10.º ano:  

Na minha opinião esta visita de estudo foi muito construtiva. Aprendemos 

bastante sobre o estilo Barroco, de maneira diferente estando em contacto com a 

realidade. Esta visita fez-me começar a olhar para elementos históricos de maneira 

diferente. Não tenho nada a apontar de aspetos negativos sobre esta visita. 

Ora, o aluno A vem corroborar a ideia que já expressamos anteriormente de que 

os conteúdos programáticos lecionados em contexto de sala de aula adquirem melhor 

perceção quando observados in loco. No entanto este aluno não responde sobre o que 

estaria disposto a fazer para proteger o património histórico-cultural. 

Vejamos o que nos diz o aluno B também do 10.º ano: 

Na minha opinião a visita foi sensacional. O mosteiro é incrível e bonito para 

não falar da sua história que é impressionante e de certa forma arrepiante. E sim, estes 

eventos aproximam-nos da disciplina de História, pois tudo aquilo que aprendemos nas 

aulas, através destas visitas, podemos visualizar de perto e ao vivo os estilos e as 

diferentes artes. A meu ver a melhor forma de protegermos o património histórico-

cultural que nos rodeia é mostrarmos e fazermos as pessoas verem tudo aquilo que ele 

(património) nos proporciona e a sua importância. 

Este aluno, por sua vez, revela de uma forma genérica que ficou impressionado 

com a visita ao Mosteiro de Arouca sem, no entanto especificar o que mais lhe 

despertou interesse naquele local. Reafirma a importância do contacto com o real, após 

a abordagem dos conceitos em sala de aula e revela, vagamente, que uma forma de 
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salvaguarda do património histórico-cultural consiste na sua divulgação e conhecimento 

por parte da sociedade.  

De uma forma mais abreviada, alguns alunos revelam ter gostado da visita de 

estudo a Arouca sem, no entanto, responderem diretamente ao que era pedido. A título 

de exemplo, deixamos a impressão da aluna C da turma do 10.º ano: 

Achei a visita de estudo muito interessante e divertida. Adquiri novos 

conhecimentos sobre o passado do Mosteiro e fico muito agradecida por isso. Espero 

voltar a repetir! 

Para o caso desta aluna, não houve uma preocupação evidente em responder à 

questão, dizendo que adquiriu novos conhecimentos sobre o mosteiro sem explicitar que 

conhecimentos foram esses. No entanto, apercebemo-nos do interesse pelo local, de tal 

modo que pretende repetir a experiência. 

Não obstante a reincidência de respostas como a que acabamos de transcrever, 

outras houve que indiciaram uma reflexão mais cuidada dos alunos e com pontos de 

melhoria. Aspetos como os elencados de seguida devem ser considerados pelos 

docentes sempre que pretendam utilizar a visita de estudo como síntese dos conteúdos 

lecionados. Vejamos, assim, a opinião do aluno D do 10.º ano: 

Na minha opinião, a vista de estudo ao Mosteiro de Arouca fez-me pensar um 

bocado sobre o que lá era vivido e o que faziam no seu dia-a-dia. Eu gostei muito da 

visita, daquele ambiente e a sua construção envolvente, aquelas estátuas, os 

pormenores e a arquitetura. A única coisa negativa na igreja foi a inexistência de 

vitrais. Quanto ao mosteiro em si, visto que gosto dessas «coisas» do passado, 

certamente irei lá mais tarde, com tempo, para saber certos pontos mais 

pormenorizados. Estas atividades seriam melhor aproveitadas se o grupo fosse 

dividido, produzindo assim menos ruído e para que a história nos envolva um pouco 

mais. Visto que gosto deste tipo de histórias e acontecimentos, estaria disposto a 

apresentar, falar, divulgar e até mesmo, quem sabe, trabalhar como guia turístico em 

edifícios religiosos e/ou outros géneros, como por exemplo, algo sobre os 

Descobrimentos.  

Com este texto, percebemos desde logo que a igreja do Mosteiro de Arouca 

prendeu a atenção do aluno D. Esta nossa inferência ganha sustentação pelo elencar de 
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diversos detalhes decorativos a que o aluno alude. Notamos, também, a relação com 

outros conceitos programáticos quando este aluno menciona a «inexistência de vitrais» 

na igreja do mosteiro.  

O aluno D deixa, no entanto, uma recomendação que ao mesmo tempo se 

assume como um dos principais obstáculos na garantia do sucesso das visitas de estudo: 

o elevado número de alunos. De facto, em Arouca os alunos colaboraram com o 

professor estagiário assumindo um comportamento adequado e geralmente pouco 

ruidoso, mas entendemos que quanto menor for o número de alunos presentes neste tipo 

de ações, em melhor condição o grupo receciona a mensagem sendo este fator 

coadjuvante da aprendizagem significativa. Mesmo assim, este aluno deixa 

subentendido que em prol da defesa do património histórico-cultural estaria disposto a 

«apresentar, falar, divulgar e até mesmo, quem sabe, trabalhar como guia turístico», 

deixando, igualmente, antever uma orientação profissional para o futuro. 

Uma outra resposta chega-nos pela aluna E, também, do 10.º ano: 

Na minha opinião, eu gostei da visita ao Mosteiro de Arouca, pois gosto de 

visitas de estudo a monumentos e espaços antigos. A visita correu bem e na minha 

opinião não houve aspetos negativos, achei positivo estar «à vontade» pelo mosteiro. 

Estes eventos são úteis na aproximação dos alunos à disciplina de História, pois são 

atividades práticas e é interessante ver as coisas sem ser no livro e também por serem 

fora de Espinho. Eu estaria disposta a não estragar o património histórico-cultural que 

me rodeia para assim preservá-lo para que outras gerações o possam ver também. 

Esta aluna ressalva a importância do à-vontade com que pôde usufruir dos 

espaços e para isso consideramos ter sido importante que a visita ao monumento fosse 

dinamizada pelo professor estagiário o que permitiu uma certa descontração sem a 

intransigência que muitas vezes é praticada pelos agentes dinamizadores presentes nas 

instituições a visitar. Uma vez mais, é referenciada a importância do contacto com o 

meio envolvente para a apreensão de conceitos e conteúdos programáticos atribuindo 

nitidez a certas definições que pelos manuais parecem abstratas. Há nesta aluna do 10.º 

ano uma preocupação com a preservação do património, para que este esteja ao serviço 

das gerações futuras como garante da memória coletiva. 
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Até então citamos as opiniões de alguns dos alunos da turma do 10.º ano como 

caracterizadoras da generalidade das respostas dadas. Iremos prosseguir na nossa 

reflexão tendo, agora, em linha de conta algumas das opiniões dos alunos do 11.º ano. 

Assim, a aluna A do 11.º ano dá-nos conta do seguinte: 

Nesta visita de estudo deu para desfrutar de todas as maneiras as informações 

durante o tempo decorrido. Os aspetos foram todos positivos. Retiramos toda a 

informação dada pelo professor. O mosteiro era lindo e deu para aplicar tudo o que 

aprendemos em aula e, claro, deu para aprender novos aspetos e observar tudo para 

além de fotografias tal como estamos habituados. Foi um sítio bem escolhido, pois até 

nas ruas conseguimos aplicar as matérias dadas. Bem, estes eventos são bastantes 

úteis, pois existe muito mais comunicação e interação entre professores e alunos e até 

mesmo alunos com alunos, pois despertam mais interesse, ou seja, dialogamos muito 

mais uns com os outros. Estaria disposta a fazer mais visitas e a dar a conhecer as 

mesmas à nossa escola ou a pessoas próximas para que desperte mais interesse. 

Após a leitura da resposta desta aluna do 11.º ano, voltamos a perceber a 

importância dada à visita de estudo como mecanismo de consolidação de conteúdos 

abordados em sala de aula, servindo para contornar o método de estudo mais 

frequentemente usado, ou seja, a apresentação de conceitos e conteúdos através do 

manual. A aluna refere a importância das visitas de estudo como meio para a melhoria 

do relacionamento aluno-professor e aluno-aluno. Perante a possibilidade de dizer o que 

estaria disposta a fazer para proteger o património histórico-cultural, a aluna entende 

que a divulgação junto da comunidade escolar pode ajudar a despertar o interesse 

coletivo sem no entanto pormenorizar. 

Vejamos, agora, o que nos diz a aluna B também do 11.º ano: 

Nesta visita de estudo ao Mosteiro de Arouca pudemos ter uma «aula» mas 

vendo as coisas à nossa frente e conseguimos entender melhor os conteúdos que 

aprendemos nas aulas de História da Cultura e das Artes. Um aspeto negativo poderá 

ter sido o faco de por vezes não se ouvir tão bem o que o professor dizia. (…). 

Esta aluna foca o seu raciocínio na forma como a visita de estudo ajuda a 

sintetizar os conteúdos programáticos lecionados em sala de aula deixando como aspeto 

negativo o facto de, em alguns momentos, a mensagem não ser perfeitamente audível. 



71 
 

Está, portanto, esta opinião compaginada com outras opiniões anteriormente transcritas, 

nomeadamente com a que nos emitiu o aluno D do 10.º ano. Em relação à proteção do 

património a aluna nada especifica. 

Continuando na perscrutação de opiniões dos alunos face ao impacto da visita de 

estudo ao Mosteiro de Arouca, prosseguimos citando o aluno C da turma de 11.º ano: 

Na minha opinião, a visita mostrou ser bastante interessante, visto que pudemos 

adquirir bastantes conceitos que me eram desconhecidos e pudemos adquirir muitos 

outros dos quais eu já me tinha esquecido. Foi positiva também pelo facto de que 

ficamos a conhecer o Mosteiro de Arouca e toda a sua história. A nível geral, eu creio 

que todos nós pudemos ficar a conhecer vários conceitos que nos eram desconhecidos. 

Gostei bastante, pretendo visitar novamente o mosteiro mas agora em contexto 

familiar. 

Para este aluno do 11.º ano a visita de estudo permitiu obter e organizar novos 

conhecimentos mas também serviu para aprofundar e relembrar o estudo de 

determinados temas. Sem manifestar opinião acerca do que estaria disposto a fazer com 

vista à proteção do património, este aluno refere, no entanto, que pretende voltar ao 

local «em contexto familiar» integrando, segundo a distinção de Maarschalk a que 

tivemos acesso por Almeida, a visita no processo de «aprendizagem informal»
108

. 

Chegados a este momento do nosso trabalho quisemos deixar, aqui, registadas 

algumas das opiniões dos alunos como resposta ao exercício final da ficha de registo 

concebida pelo professor estagiário. Os restantes alunos que compuseram o grupo que 

visitou o Mosteiro de Arouca, no dia 13 de março de 2019, também manifestaram as 

suas opiniões, mas, por não divergirem das supracitadas, não as transcrevemos porque 

não pretendemos a exaustividade, mas a exemplificação na linha das hipóteses de 

partida para o nosso Relatório. 

Consideramos que as respostas transcritas muito revelam sobre a maneira como 

os alunos olharam para esta saída da escola, pelo que nos dispomos a sintetizar algumas 

das principais conclusões. 

Realmente falar da história de um mosteiro, como o de Arouca, referenciar a 

importância do seu claustro sem o poder sentir de facto; denotar a importância do poder 
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das grades na separação entre o sagrado e o terreno e não as sentir como barreira, 

realmente, física entre um mundo e o outro; ou tão simplesmente falar em sala de aula 

da grandiosidade de um espaço sem o percorrer, pode criar a ideia de uma ilustração 

abstrata cuja nitidez se arroga pela presença de exemplos imagéticos muito frequentes 

quando folheamos um manual de História da Cultura e das Artes. Em Arouca 

percebemos isso. Se repararmos, a maioria das citações a que aludimos anteriormente 

fazem referência à importância da visualização dos espaços como forma de os alunos 

adquirirem uma aprendizagem significativa, onde os conteúdos essenciais apreendidos 

em sala de aula ganham significância e evidência.  

Estes alunos revelaram ter gostado da visita de estudo a Arouca não só pelos 

espaços que visitaram, mas igualmente pela forma como os visitaram. Sobre este aspeto 

somos levados a revisitar Almeida quando nos informa que quando «o professor é 

responsável pela programação, planificação e dinamização, existe então uma melhor 

adequação às características dos alunos»
109

. De facto, «o professor conhece melhor os 

«seus» alunos, sabendo adequar o seu discurso e as tarefas exigidas às suas 

capacidades.»
110

. Pensamos, pois, que é a isto que se refere a aluna E do 10.º ano 

quando nota o à-vontade incutido pelo professor estagiário na visita de estudo. 

Conhecendo os seus alunos, deu-lhes a possibilidade de descobrirem o mosteiro com 

uma espécie de descontração responsável. 

De uma maneira geral, todos os alunos referiram que as visitas de estudo os 

aproximam da disciplina de História, «pois são atividades práticas» coadjuvadas pelo 

facto de ser «interessante ver as coisas sem ser no livro» conforme nos indica a aluna E 

do 10.º ano. Estas saídas da escola também poderão aproximar os alunos da disciplina 

de História, uma vez que, para lá do conhecimento que lhe está subjacente, ajuda ao 

reforço da relação professor-aluno e aluno-aluno, facilitando a comunicação e interação 

entre os intervenientes podendo, concomitantemente, constituir-se como um fator de 

motivação em proveito da aprendizagem significativa. 

Mas se por um lado os alunos mostraram maior destreza em gerar opinião sobre 

a possível aproximação à disciplina por via das vistas de estudo, por outro não foram 

tão exímios em mostrar de que forma poderão contribuir para a defesa do património 
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histórico-cultural. Mesmo assim, muita satisfação acusamos pelo facto de alguns alunos 

referirem a importância da divulgação das fontes patrimoniais, apelando ao seu 

conhecimento por parte da sociedade, em geral, e pela comunidade escolar em 

particular. Muito embora de uma forma muito vaga, a aluna E do 10.º ano mostra estar 

disposta «a não estragar o património histórico-cultural» que a rodeia, possibilitando 

que este legado possa ser admirado também pelas gerações futuras. 

Face a esta experiência didática, pedagógica, mas cientificamente sustentada, 

admitimos que as visitas de estudo podem, efetivamente, aproximar os alunos à 

disciplina de História quando estes são motivados desde a sala de aula até ao local a 

visitar. Consideramos também que o sucesso das visitas de estudo em muito fica a dever 

à forma como o professor se envolve no projeto. Percebemos que a dinamização do 

evento feita pelo docente, sem discursos acelerados e predefinidos ou mecanismos de 

divulgação estandardizados, pode contribuir para a maior envolvência dos alunos nestas 

atividades. 
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Considerações finais 

  

É com emoção que chegamos a esta fase do nosso trabalho. Emoção por 

reavivarmos a memória dos dias passados em contexto de estágio, pelo relembrar do 

primeiro dia numa sala de aula assumindo os primeiros passos na prática docente e com 

igual emoção somos levados, agora, a apresentar balanços e conclusões. 

Terminamos o ano de estágio que muito nos engrandeceu pela absorção de 

práticas, metodologias e valores muitas vezes difíceis de apreender com base, 

unicamente, no conhecimento produzido por grandes investigações e que chegam até 

nós pela vasta literatura. Terminamos este momento fulcral da nossa vida académica 

com a sensação de que seria impossível encontrarmos melhor Escola para estagiar ou 

melhor Orientador para nos acompanhar. Com a mesma sensação ficamos quando 

recordamos tudo o que nos ensinara o Supervisor de estágio – o Professor Doutor Luís 

Alberto Marques Alves. É esta conjugação de respeitáveis conhecimentos que 

levaremos para o futuro. Afinal, e relembrando um raciocínio de Albert Einstein 

perfeitamente aplicável ao Supervisor e Orientador do estágio que agora concluímos, a 

tarefa essencial do professor é despertar a alegria de trabalhar e de conhecer. E assim 

foi, de facto. 

Com este trabalho, pretendemos alertar os discentes para a importância da 

disciplina de História no processo de formação integral dos indivíduos, pois o ensino da 

História traz em si latente a ideia de transmissão de uma herança longínqua que nos 

poderá auxiliar na perceção dos problemas contemporâneos, no desenvolvimento da 

literacia daquilo que diariamente identificamos como «conjuntura internacional», na 

preparação para a democracia participativa cujas raízes atravessaram os séculos e que, 

após ameaças várias, felizmente vão permanecendo. 

Tal como aludem Chaffer e Taylor, ao citarem R.H.C Davis, foi nossa 

preocupação durante o estágio, e mais ainda na preparação da visita de estudo que neste 

exercício apresentamos, mostrar que «o combate já não visa alcançar um lugar para a 

História nas escolas, mas sim evitar que ela o perca»
111

. 
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Tornar a História mais apelativa impedindo o afastamento dos alunos é, 

realmente, o maior desafio com que se deparam os docentes desta disciplina. Com base 

na revisão da literatura, definimos os alicerces do nosso projeto – a visita de estudo ao 

Mosteiro de Santa Maria de Arouca. Nunca foi nossa intenção tornar a visita de estudo 

num mero passeio de convívio e muito menos quisemos que esta atividade ficasse a 

cargo de entidades alheias à escola que, por força da experiência naturalmente, 

poderiam levar a cabo a exposição de informações de uma forma pouco percetível para 

os discentes.  

Por conhecermos os alunos que participaram na visita de estudo, delineamos 

estratégias, elaboramos experiências de aprendizagem, mecanismos de suporte 

informativo e dinamizamos a atividade na sua plenitude para que os discentes pudessem 

aproximar-se do monumento sem que a observação fosse cronometrada, convidando-os 

à reflexão. Foi também assente neste «à-vontade» que pensamos a visita de estudo 

como síntese dos conteúdos programáticos inerentes à disciplina de História da Cultura 

e das Artes. 

Com base nas reacções dos alunos de que fizemos prova, podemos afirmar que a 

visita de estudo ao Mosteiro de Santa Maria de Arouca foi bem-sucedida. Foi-nos por 

eles dito que atividades como esta ajudam na aproximação dos discentes à disciplina de 

História, pois o despertar de interesse nas matérias lecionadas ganha outro ímpeto 

quando o objeto de estudo se assume como real, quebrando a ideia de ilustração abstrata 

subjacente à abordagem apresentada pelos manuais da disciplina. 

Quanto à proteção do património histórico-cultural, a indefinição de estratégias 

parece transversal à maioria dos jovens, ficando, no entanto, a preocupação destes, 

mesmo que genérica, com a necessidade de divulgação do património para podermos 

garantir a sua salvaguarda. Aqui, denunciamos a pertinência de futuros trabalhos que 

busquem respostas de maior alcance, pelo que consideramos ter residido, aqui, a 

limitação do nosso exercício.  

Todo o delinear de estratégias teve em conta as especificidades dos alunos 

respeitando-os como parte fundamental de todo o processo. A preparação deste evento 

foi levada a cabo com a antecedência por nós entendida como razoável, com vista ao 

sucesso e sem que esta atividade se impusesse às demais atividades lavradas no Plano 

Anual de Atividades onde se integrava a disciplina de História da Cultura e das Artes. 
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Pelo que queremos demonstrar especial regozijo pela colaboração prestada pela Direção 

da Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida, demais docentes e funcionários. 

Regozijo, também, (e agora escrevo na primeira pessoa enquanto autor deste 

trabalho) ao recordar todo o apoio prestado pelos serviços educativos do Mosteiro de 

Santa Maria Arouca que rapidamente fizeram prever o sucesso da vista de estudo àquele 

local que tanto amo e que tanto quis trazer para este singelo, mas esforçado trabalho. 

Aliás, o «volte sempre a esta casa que também é sua» que me foi dirigido pela afável 

Sr.ª D. Teresa, mais do que um convite, será por mim encarado como promessa. Espero 

ali voltar e ali voltar a sentir-me realizado. 
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Anexo 1 – Email enviado aos serviços educativos do Mosteiro de Santa 

Maria de Arouca 

 

Programação de visita de estudo - Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 

Gomes de Almeida, Espinho. 

Filipe Alberto <valefilipe@hotmail.com> 

31/01/2019 00:18 

 

Para: museu@rirsma.pt 

 

Exmos. Senhores, 

Os meus melhores cumprimentos. 

De acordo com a conversa telefónica a dia 9 de janeiro de 2019, eu Filipe Alberto 

Vieira do Vale, professor estagiário no agrupamento de escolas supra mencionado, 

venho por este meio informar V. Exas sobre o meu interesse na organização de uma 

visita de estudo ao Convento e Museu de Arte Sacra de Arouca. 

Tal como indicado no contacto telefónico, pretendo levar duas turmas de 10º e 11º 

anos do curso de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade a 

conhecer o mosteiro de Arouca como meio de consolidação dos temas abordados no 

programa letivo dos referidos anos. Assim, a data pretendida para a realização da 

visita de estudo será 13 de março de 2019 para um total 45 de alunos. Mais informo 

que a hora prevista para a saída da escola será às 9h30 e a chegada ao local cerca 

das 10h30.  

Gostaria, se possível, de fazer a visita guiada aos espaços conforme solicitado na 

minha primeira abordagem a 9 de janeiro iniciando a mesma pela igreja do mosteiro 

passando, posteriormente, ao núcleo museológico com supervisão permanente dos 

colaboradores do espaço. 

Pretendo, igualmente, com este contacto informação sobre o valor dos ingressos para 

efeitos de orçamentação do evento e outras informações que V. Exas considerem 

relevantes para a normal execução da visita ao espaço que, pessoalmente, muito 

estimo. 

Certo de que esta mensagem merecerá por parte de V. Exas a melhor atenção, 

subscrevo-me agradecendo toda a disponibilidade já demonstrada. 

Atentamente, 

Filipe A. do Vale 

mailto:valefilipe@hotmail.com
mailto:museu@rirsma.pt
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Anexo 2 – Comunicação da atividade do PAA/PCT 
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Anexo 3 – Guião de visita de estudo ao Mosteiro de Santa Maria de 

Arouca 
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Anexo 4 – Ficha de registo para a visita de estudo ao Mosteiro de Santa 

Maria de Arouca 

Nome:____________________________________________ 

N.º________________ Turma:__________ 13 março 2019 

1. Esta ficha de registo tem como objetivo ajudar-te na 

observação dos espaços que hoje vais percorrer. 

De acordo com o guião de exploração do Mosteiro de 

Santa Maria de Arouca, previamente entregue pelo teu 

professor, e com a visita guiada que ele vai promover no 

monumento deverás preencher os espaços em branco e 

responder às questões que te são colocadas.  

 

Solicita o apoio do teu professor sempre que tiveres 

dúvidas sobre o preenchimento desta ficha ou acerca 

daquilo que estiveres a observar 

 

2. Os diferentes espaços que hoje vais visitar, no 

Mosteiro de Santa Maria de Arouca, constam na planta 

da página seguinte que deves legendar no decurso da 

visita. 

OBJETIVOS: 

Visualizar in loco espaços 

inseridos no âmbito do 

Programa Curricular da 

disciplina de História da 

Cultura e das Artes; 

Relacionar informação 

com conteúdos essenciais 

apreendidos; 

Fomentar a sociabilização 

entre os elementos 

participantes: 

Promover o respeito pelo 

Património nacional. 

 

ITINERÁRIO: 

09h00 – Saída do 

Agrupamento de Escolas 

Dr. Manuel Gomes de 

Almeida [Espinho] 

10h00 – Chegada ao 

Mosteiro de Santa Maria 

de Arouca 

13h00 – Almoço 

14h30 – Visita ao centro 

histórico da vila de Arouca 

16h00 – Saída de Arouca 

17h00 – Chegada a 

Espinho 
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3. A tua visita começa 

com a observação da 

fachada de aparato, 

correspondente à igreja e 

ao coro das monjas. 

Projetada por Carlos 

Gimac, terá ficado 

concluída no início do 

século XVIII.  

 

Depois de ouvires a explicação do teu professor no local, preenche os espaços em 

branco: 

 

 

 

 

 

Legenda 

A - 

B - 

C - 

B 

 

D - 

E - 

F -  

G – Museu Arte de Sacra 

Planta do Mosteiro de Santa Maria de Arouca 

Fachada norte do Mosteiro de Arouca 

3.1. «A parte correspondente à igreja e ao coro, […] é dividida por pilastras da ordem 

_________________ simplificada, levantadas em altos _______________, que um cordão geral liga, com 

entablamento de linhas despojadas de ornatos, […]. São doze os espaços. Na parte de cima são 

rectangulares as janelas: na inferior, ____________________, à excepção das que dão para as 

sacristias, para lugares de transição e ainda para a escada do topo do coro, que são pequenas e 

quadradas.». 

Pedro Dias, Mosteiro de Arouca, EPARTUR, Coimbra, 1980. 

A 

B 

C D 

E 

F G 

G 
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4. Vais agora entrar na igreja.  

Logo à entrada podes reparar na sua imponência e na presença de vários elementos 

decorativos que a enobrecem. Assim, e de acordo com uma observação atenta 

sustentada pelas informações facultadas pelo teu professor no interior do templo, 

indica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. O número de naves existentes na igreja. 

_____________________________________________________________________________ 

4.2. Alguns dos elementos decorativos do transepto.  

_____________________________________________________________________________ 

4.3. O estilo predominante na decoração do interior da igreja é: 

     
Manuelino Gótico Barroco Românico 

Aspeto da igreja do Convento de Arouca 
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4.4. Depois de identificares o estilo artístico presente na decoração interior da igreja do 

Convento de Arouca, anota alguns dos seus elementos.   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Repara agora na esplendorosa urna funerária da Rainha Santa Mafalda (1196-1256) e 

atenta à explicação dada pelo teu professor. 

 

  

4.5. Preenche os espaços em branco: 

D. Mafalda, filha do rei D. Sancho I e D. Dulce de Aragão, terá 

ingressado no Mosteiro de Arouca após a dissolução do seu 

casamento com o rei _________________ de Leão e Castela. A 

chegada de D. Mafalda ao Mosteiro de Arouca aconteceu no ano 

de__________. E, desde logo, a Santa Rainha contribuiu para o 

engrandecimento do prestígio e do património daquela casa 

monástica. Em 1226, por sua iniciativa, as religiosas de Arouca 

adotaram a Ordem de_______________. 

No ano de 1616, o corpo de D. Mafalda fora encontrado incorrupto 

pelo Bispo de Lamego o que terá reforçado a sua fama de santidade 

trazendo até si inúmeros peregrinos vindos das mais diversas 

paragens. Iniciado quase no imediato o seu processo de beatificação, 

este só estaria finalizado no ano de___________. O primitivo túmulo 

medieval dera lugar a uma urna funerária em ébano, cristal e prata, 

concluída em 1793, obra de________________________________, 

entalhador e António Faria Soares, responsável pelos adornos em 

prata.  

 

Retrato da Rainha Santa Mafalda – Museu de Arte Sacra de Arouca 
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Na igreja, para além da sumptuosa 

talha dourada que a adorna, podes 

ainda reparar na existência de um 

notável conjunto escultórico 

setecentista presente na sua 

arquitetura. Após a observação atenta 

do espaço e com a ajuda do teu 

professor, refere: 

4.6. O nome do seu escultor.  

_______________________________ 

4.7. Três dos santos representados. 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

5. Dirige-te, de seguida, ao altar-mor.  

Aprecia o imponente retábulo executado por Luís Vieira da Cruz, na primeira metade 

do século XVIII, harmoniosamente decorado com as belas esculturas policromadas em 

madeira de Jacinto Vieira, do mesmo período, e onde se destacam, também, as 

pinturas atribuídas a André Gonçalves concluídas no ano de 1738. 

 5.1. Observa, a partir da capela-mor, todo o corpo da igreja e regista a tua impressão 

pessoal. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

E
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6. Anexo ao Mosteiro, a oeste, estão as antigas dependências monásticas. É para lá 

que te deves dirigir na companhia do teu professor.  

6.1. Depois das informações que recebeste do teu professor no local, faz corresponder 

as informações da coluna A com as informações corretas da coluna B:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. São em número de dez 

2. Ano da conclusão do corpo oeste do Mosteiro de 

Arouca 

3. Está limitado por dois 

4. Mecanismo por onde as monjas trocavam objetos 

5. Foram os responsáveis pela construção do celeiro 

no século XVIII 

6. O teto em madeira apainelada e pintada com 

motivos concheados da portaria é do estilo 

 

 Torreões miradouros 

 Ralo 

 Gaspar Ferreira e Manuel Pereira 

 1692 

 Locutórios 

 Sacristias 

 1755 

 Rococó 

 Roda 

 Românico 

 Pórticos 

 Casa da Abadessa 

 Eugénio dos Santos e Carlos Mardel 

Coluna A Coluna B 

Fachada oeste do Mosteiro de Arouca 
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7.Vais passar ao Claustro. 

Sendo os mosteiros concebidos como «pequenos mundos autónomos e auto-

suficientes» promovendo a ascese e a meditação dos monges, tal como aprendeste 

no módulo A Cultura do Mosteiro do 10º ano em História da Cultura e das Artes, o 

claustro funcionava como centro de passagem e união entre as diferentes 

dependências monásticas. Assim fora em Arouca. 

7.1. Saberás, certamente, reconhecer outras funcionalidades do claustro, bem como 

de outros espaços anexos, imprescindíveis à vida conventual. Indica: 

 Outras funções do claustro: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

E ainda… 

 As funções da sala do capítulo: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Pormenor do claustro do Mosteiro de Arouca 
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7.2 Depois de percorreres as galerias térreas do claustro, regista: 

 O número de pisos do claustro:_________________________________________  

 O tipo de abóbada utilizada____________________________________________ 

 O número de frontões triangulares: _____________________________________ 

 A ordem arquitetónica a que correspondem dos capitéis: __________________ 

7.3. Escolhe as opções corretas e corrige as falsas. 

Na sala do capítulo… 

 

As monjas dedicavam-se à cópia das obras clássicas. 

 

      O lambril de azulejos data do século XVIII. 

 

      As monjas, entre outros assuntos, elegiam a Abadessa.  

 

      As noviças assistiam às celebrações eucarísticas.  

 

      As freiras dedicavam-se à leitura, diária, da Regra de Cister. 

 

 

  

  

Verdadeiro Falso 

  

  

  

  

Pormenor do lambril de azulejos da sala do capítulo 
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8.1. No coro, após a observação do cadeiral, refere: 

 O ano da sua conclusão: ______________________________________________ 

 O estilo artístico em que se insere:______________________________________ 

 A sua função:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

8. Em seguida vais passar a conhecer o coro monástico. 

O coro monástico do Mosteiro de Arouca está entre os mais sumptuosos de Portugal. 

O extenso cadeiral e os seus espaldares totalmente dourados conferem ao espaço 

uma riqueza ímpar cujas pinturas setecentistas surgem como pedras preciosas 

encastradas numa minuciosa peça de ourivesaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

O cadeiral  
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9. A tua visita ao Mosteiro de Arouca chegou ao fim. 

Estás convidado, agora, a exprimir a tua opinião pessoal sobre o monumento que 

acabaste de visitar.  

 Menciona os aspetos que consideraste positivos e/ou negativos no decurso 

desta visita de estudo. 

 Mostra-nos, também, se consideras que eventos como este podem ser úteis na 

aproximação dos alunos à disciplina de História e o que estarias disposto a 

fazer pela proteção do património histórico-cultural que te rodeia.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Esperamos que tenhas gostado 

da visita e, acima de tudo, que 

tenhas ficado a conhecer um 

pouco mais da nossa história! 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Obrigado! 

Filipe A. do Vale (Professor Estagiário) 
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Anexo 5 – Ficha de registo para a visita de estudo ao Mosteiro de Santa 

Maria de Arouca: correção 

Nome:___________________________________________ 

N.º________________  Turma:_________ 13 março 2019 

1. Esta ficha de registo tem como objetivo ajudar-te na 

observação dos espaços que hoje vais percorrer. 

De acordo com o guião de exploração do Mosteiro de 

Santa Maria de Arouca, previamente entregue pelo teu 

professor, e com a visita guiada que ele vai promover no 

monumento deverás preencher os espaços em branco e 

responder às questões que te são colocadas.  

 

Solicita o apoio do teu professor sempre que tiveres 

dúvidas sobre o preenchimento desta ficha ou acerca 

daquilo que estiveres a observar 

 

2. Os diferentes espaços que hoje vais visitar, no 

Mosteiro de Santa Maria de Arouca, constam na planta 

da página seguinte que deves legendar no decurso da 

visita. 

OBJETIVOS: 

Visualizar in loco espaços 

inseridos no âmbito do 

Programa Curricular da 

disciplina de História da 

Cultura e das Artes; 

Relacionar informação 

com conteúdos essenciais 

apreendidos; 

Fomentar a sociabilização 

entre os elementos 

participantes: 

Promover o respeito pelo 

Património nacional. 

 

ITINERÁRIO: 

09h00 – Saída do 

Agrupamento de Escolas 

Dr. Manuel Gomes de 

Almeida [Espinho] 

10h00 – Chegada ao 

Mosteiro de Santa Maria 

de Arouca 

13h00 – Almoço 

14h30 – Visita ao centro 

histórico da vila de Arouca 

16h00 – Saída de Arouca 

17h00 – Chegada a 

Espinho 
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3. A tua visita 

começa com a 

observação da 

fachada de aparato, 

correspondente à 

igreja e ao coro das 

monjas. Projetada 

por Carlos Gimac, 

terá ficado concluída 

no início do século 

XVIII.  

Depois de ouvires a explicação do teu professor no local, preenche os espaços em 

branco: 

 

 

 

 

Legenda 

A - Igreja 

B - Claustro 

C - Cozinha 

B 

 

D - Refeitório 

E – Sala do Capítulo 

F – Coro Monástico 

G – Museu Arte de Sacra 

Planta do Mosteiro de Santa Maria de Arouca 

Fachada norte do Mosteiro de Arouca 

3.1. «A parte correspondente à igreja e ao coro, […] é dividida por pilastras da ordem dórica 

simplificada, levantadas em altos plintos, que um cordão geral liga, com entablamento de linhas 

despojadas de ornatos, […]. São doze os espaços. Na parte de cima são rectangulares as janelas: na 

inferior, semilunares, à excepção das que dão para as sacristias, para lugares de transição e ainda 

para a escada do topo do coro, que são pequenas e quadradas.». 

Pedro Dias, Mosteiro de Arouca, EPARTUR, Coimbra, 1980. 

A 

B 

C D 

E 

F 
G 

G 
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4. Vais agora entrar na igreja.  

Logo à entrada podes reparar na sua imponência e na presença de vários elementos 

decorativos que a enobrecem. Assim, e de acordo com uma observação atenta 

sustentada pelas informações facultadas pelo teu professor no interior do templo, 

indica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. O número de naves existentes na igreja. 

A igreja do Mosteiro de Arouca tem apenas uma nave. 

4.2. Alguns dos elementos decorativos do transepto.  

O transepto é inexistente na igreja do Mosteiro de Arouca. 

4.3. O estilo predominante na decoração do interior da igreja é: 

 

 

    
Manuelino Gótico Barroco Românico 

Aspeto da igreja do Convento de Arouca 



97 
 

4.4. Depois de identificares o estilo artístico presente na decoração interior da igreja do 

Convento de Arouca, anota alguns dos seus elementos.   

Na igreja do Mosteiro de Arouca conseguimos perceber que a talha dourada assume 

especial protagonismo sendo representados, através dela, sanefas, colunas torsas, 

lambrequins, falsos tecidos que ajudam a criar a ideia de teatralidade. São, também, 

admiráveis as esculturas em madeira policromada e em pedra, assim como o púlpito 

decorado com símbolos religiosos de que são exemplo os anjos arcoteriais.  

Repara agora na esplendorosa urna funerária da Rainha Santa Mafalda (1196-1256) e 

atenta à explicação dada pelo teu professor. 

 

  

4.5. Preenche os espaços em branco: 

D. Mafalda, filha do rei D. Sancho I e D. Dulce de Aragão, terá 

ingressado no Mosteiro de Arouca após a dissolução do seu 

casamento com o rei Henrique I de Leão e Castela. A chegada de D. 

Mafalda ao Mosteiro de Arouca aconteceu no ano de 1220. E, desde 

logo, a Santa Rainha contribuiu para o engrandecimento do prestígio 

e do património daquela casa monástica. Em 1226, por sua iniciativa, 

as religiosas de Arouca adotaram a Ordem de Cister. 

No ano de 1616, o corpo de D. Mafalda fora encontrado incorrupto 

pelo Bispo de Lamego o que terá reforçado a sua fama de santidade 

trazendo até si inúmeros peregrinos vindos das mais diversas 

paragens. Iniciado quase no imediato o seu processo de beatificação, 

este só estaria finalizado no ano de 1792. O primitivo túmulo medieval 

dera lugar a uma urna funerária em ébano, cristal e prata, concluída 

em 1793, obra de José Francisco de Paiva, entalhador e António Faria 

Soares, responsável pelos adornos em prata.  

 

Retrato da Rainha Santa Mafalda – Museu de Arte Sacra de Arouca 
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Na igreja, para além da sumptuosa talha 

dourada que a adorna, podes ainda 

reparar na existência de um notável 

conjunto escultórico setecentista presente 

na sua arquitetura. Após a observação 

atenta do espaço e com a ajuda do teu 

professor, refere: 

4.6. O nome do seu escultor.  

O nome do escultor é Jacinto Vieira. 

4.7. Três dos santos representados. 

Entre os muitos santos representados 

destacam-se São Gerardo, São 

Malaquias e Santo Estêvão. 

5. Dirige-te, de seguida, ao altar-mor.  

Aprecia o imponente retábulo executado por Luís Vieira da Cruz, na primeira metade 

do século XVIII, harmoniosamente decorado com as belas esculturas policromadas em 

madeira de Jacinto Vieira, do mesmo período, e onde se destacam, também, as 

pinturas atribuídas a André Gonçalves concluídas no ano de 1738. 

 5.1. Observa, a partir da capela-mor, todo o corpo da igreja e regista a tua impressão 

pessoal. 

 

(Opinião pessoal) 

 

 

 

 

E
s
c
u
ltu

ra
 d

e
 J

a
c
in

to
 V

ie
ira

 



99 
 

6. Anexo ao Mosteiro, a oeste, estão as antigas dependências monásticas. É para lá 

que te deves dirigir na companhia do teu professor.  

6.1. Depois das informações que recebeste do teu professor no local, faz corresponder 

as informações da coluna A com as informações corretas da coluna B:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. São em número de dez 

2. Ano da conclusão do corpo oeste do Mosteiro de 

Arouca 

3. Está limitado por dois 

4. Mecanismo por onde as monjas trocavam objetos 

5. Foram os responsáveis pela construção do celeiro 

no século XVIII 

6. O teto em madeira apainelada e pintada com 

motivos concheados da portaria é do estilo 

 

 Torreões miradouros 

 Ralo 

 Gaspar Ferreira e Manuel Pereira 

 1692 

 Locutórios 

 Sacristias 

 1755 

 Rococó 

 Roda 

 Românico 

 Pórticos 

 Casa da Abadessa 

 Eugénio dos Santos e Carlos Mardel 

Coluna A Coluna B 

Fachada oeste do Mosteiro de Arouca 
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7.Vais passar ao Claustro. 

Sendo os mosteiros concebidos como «pequenos mundos autónomos e auto-

suficientes» promovendo a ascese e a meditação dos monges, tal como aprendeste 

no módulo A Cultura do Mosteiro do 10º ano em História da Cultura e das Artes, o 

claustro funcionava como centro de passagem e união entre as diferentes 

dependências monásticas. Assim fora em Arouca. 

7.1. Saberás, certamente, reconhecer outras funcionalidades do claustro, bem como 

de outros espaços anexos, imprescindíveis à vida conventual. Indica: 

 Outras funções do claustro: 

O claustro era o centro nevrálgico de todo o 

 mosteiro fazendo a ligação entre as diferentes 

 dependências.  

Servia, igualmente, como local de leitura,  

meditação e convívio das religiosas. 

E ainda… 

 As funções da sala do capítulo: 

Na sala do capítulo as monjas, diariamente, 

liam um capítulo da Regra de Cister, 

     tratavam de assunto relativos à administração  

     do mosteiro, elegiam a abadessa,  

     repreendiam as freiras cujos  

comportamentos se afastavam do estipulado na  

Regra.  

Pormenor do claustro do Mosteiro de Arouca 
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7.2 Depois de percorreres as galerias térreas do claustro, regista: 

 O número de pisos do claustro: 2 

 O tipo de abóbada utilizada: abóbada de aresta nas galerias do piso térreo 

 O número de frontões triangulares: 6 

 A ordem arquitetónica a que correspondem dos capitéis: Ordem dórica no piso 

térreo e ordem jónica duas volutas no piso superior 

7.3. Escolhe as opções corretas e corrige as falsas. 

Na sala do capítulo… 

 

As monjas dedicavam-se à cópia das obras clássicas. 

A cópia manuscrita de obras clássicas acontecia do scriptorium dos mosteiros. 

      O lambril de azulejos data do século XVIII. 

 

      As monjas, entre outros assuntos, elegiam a Abadessa.  

 

      As noviças assistiam às celebrações eucarísticas.  

       As noviças assistiam às celebrações eucarísticas no coro monástico.  

      As freiras dedicavam-se à leitura, diária, da Regra de Cister. 

 

 

  

  

Verdadeiro Falso 

  

  

  

  

Pormenor do lambril de azulejos da sala do capítulo 
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8.1. No coro, após a observação do cadeiral, refere: 

 O ano da sua conclusão: 1725 

 O estilo artístico em que se insere: Barroco 

 A sua função: No cadeiral as monjas assistiam às celebrações eucarísticas,  

praticavam as suas orações diárias, de acordo com a Regra, encenavam  

textos bíblicos de acordo com o calendário litúrgico e ensaiavam os cânticos constantes nos 

leccionários do mosteiro. 

8. Em seguida vais passar a conhecer o coro monástico. 

O coro monástico do Mosteiro de Arouca está entre os mais sumptuosos de Portugal. 

O extenso cadeiral e os seus espaldares totalmente dourados conferem ao espaço 

uma riqueza ímpar cujas pinturas setecentistas surgem como pedras preciosas 

encastradas numa minuciosa peça de ourivesaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

O cadeiral  
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9. A tua visita ao Mosteiro de Arouca chegou ao fim. 

Estás convidado, agora, a exprimir a tua opinião pessoal sobre o monumento que 

acabaste de visitar.  

 Menciona os aspetos que consideraste positivos e/ou negativos no decurso 

desta visita de estudo. 

 Mostra-nos, também, se consideras que eventos como este podem ser úteis na 

aproximação dos alunos à disciplina de História e o que estarias disposto a 

fazer pela proteção do património histórico-cultural que te rodeia.  

 

                                         (Opinião pessoal) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Esperamos que tenhas gostado 

da visita e, acima de tudo, que 

tenhas ficado a conhecer um 

pouco mais da nossa história! 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Obrigado! 

Filipe A. do Vale (Professor Estagiário) 


