
Escola Básica ________________

Nau Quinhentista
Guião da Visita de Estudo 

a Vila do Conde
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NO REGRESSO... DÁ A TUA OPINIÃO!

1—Gostaste desta visita de estudo?
|____________|____________|____________|

         Nada        Pouco        Muito   Muitíssimo
2—Consideraste esta visita de estudo útil?

|____________|____________|____________|
         Nada        Pouco        Muito   Muitíssimo
3—Concretizaram-se as expectativas que tu tinhas para a visita?

_________|____________|_________
                        Sim               Não
4—Sentiste que ao longo da visita te foram dados os esclarecimentos e o 
apoio necessários?

_________|____________|_________
                        Sim               Não

Não te esqueças de entregar este 
roteiro, depois de preenchido, à(ao) 
professor(a) de História/ C.M.A. no 

final da visita de estudo!
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OBJECTIVOS  DA VISITA
Reconhecer o valor dos espaços arquitectónicos da Alfândega e da réplica da nau 

quinhentista enquanto peças do Património Nacional.
Valorizar as regras de saúde, higiene e de segurança no trabalho.
Desenvolver valores pessoais, nomeadamente a empatia com personagens do passado.
Desenvolver atitudes de sociabilidade.

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER (específicas e gerais)
Observação e interpretação de situações de recriação histórica.
Comunicação oral e escrita em língua portuguesa.
Competências sócio-afectivas (relacionamento interpessoal e no grupo).

ATENÇÃO: para que a actividade corra bem, deves:
Respeitar as regras de comportamento, tanto na viagem como nos pontos de paragem.
Respeitar todas as indicações que te forem dadas pelos teus professores e pelos guias 

da visita.
Ser pontual em todos os pontos de encontro.
Colocar questões de forma ordeira.
Registar neste guião a informação recolhida para depois fazeres o relatório da visita.

PONTOS DE PARAGEM DA VISITA DE ESTUDO
13h20 Concentração junto do portão da escola.
13h30 Partida para a visita de estudo.
14h00 Chegada a Vila do Conde
O 1.º grupo inicia pela visita à Alfândega; O 2.º grupo inicia a visita pela Nau. 
Depois os grupos trocam de local de visita.
17h10 Lanche
17h30 Regresso.
18h00 Chegada prevista à Escola.

PARTICIPANTES
Alunos do CEF-EM1, CEF-CO1 e CEF-EM2.
Professores organizadores: Grupo de História.
Professores acompanhantes: 
No dia 10/3— ..................................................
No dia 11/3— ........................................
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ITINERÁRIO

Guimarães



Produtos

Especiarias

Produtos de 
tinturaria

Tecidos em peça

Fibras têxteis

Produtos 
alimentares

Metais preciosos
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EDIFÍCIO DO MUSEU DA ALFÂNDEGA RÉGIA DE VILA DO CONDE
Ao entrares na Alfândega, atravessa a sala de entrada, entra na sala seguinte 
e segue em frente. Depois vira à esquerda dirigindo-te directamente para os 
placards iluminados. Consulta a informação que aí encontras para responderes:
Qual é a função da Alfândega? 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Quais são os dois impostos que são referidos?

_____________________________________________________________ 

Quando foi criada esta alfândega? _________________________________

Quem foi o rei que criou esta alfândega? ____________________________

Identifica os diferentes funcionários da alfândega.

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Escolhe um dos funcionários que identificaste e descreve as suas funções 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Atenta nos funcionários (manequins) que estão representados na exposição. 

Tendo em conta o vestuário de cada figura, quais é que pertencem aos grupos 
privilegiados? Justifica. ___________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Dos produtos que observaste, refere um que desconhecias e um que 
consideraste mais familiar. 
________________________________________________

_______________________________________________________________   

De onde vinham os produtos que eram recebidos nesta alfândega? _________ 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Porque é que o juiz teria direito a um aposento próprio?

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

Descreve a acção, com duas figuras, que está a desenrolar-se à entrada . 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Atravessa a sala e procura informação sobre os produtos que entravam 
nesta alfândega. Preenche o quadro seguinte indicando pelo menos dois 
produtos de cada tipo:



Curiosidades

Religião

Tempos livres

Vestuário

Doenças

Tripulação

Instrumentos náuticos

Organização dos diferentes 
espaços da nau
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Depois de realizares as tarefas anteriores, entra na sala seguinte. Deves 
ouvir, com um máximo de atenção e respeito, a pessoa que te vai guiar. 
Escreve pelo menos uma frase sobre o que mais te impressionou nesta 
parte da visita (por exemplo, tocar e cheirar os produtos, observar as réplicas 
dos barcos, etc.). 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Faz a legenda indicando o tipo de navio e as principais características 
identificadoras: 

______________________________     _____________________________ 

______________________________     _____________________________ 

______________________________     _____________________________ 
 

______________________________     _____________________________ 

______________________________     _____________________________ 

______________________________     _____________________________ 

______________________________     _____________________________ 
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RÉPLICA DA NAU QUINHENTISTA

Agora vais poder ver como era a vida a bordo de uma nau. Ouve com 
atenção o que te é dito. Para que esta parte da visita corra bem, lembra-te que 
deves respeitar todas as normas de segurança e indicações que te forem 
dadas.  

Preenche o quadro seguinte indicando o que consideraste mais interessante 
sobre vida a bordo desta nau:

Que tipo de acidentes poderiam acontecer a bordo deste nau? _____________

_______________________________________________________________   

Haveria preocupações com a higiene e segurança semelhantes às actuais? Justifica. 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 


