Ensino Básico – 2º Ano
Ficha de Exploração Mineira
Nome:__________________________________________________________________
Data:____________________________________

O Museu Mineiro de São Pedro da Cova é o local onde podemos visualizar os
diferentes utensílios usados nas profissões das pessoas que trabalhavam nas minas de São
Pedro da Cova.
A exploração das minas iniciou-se no século XVIII e terminaram no século XX.
Famílias inteiras, desde avós aos netos, tinham diversas profissões: os homens trabalhavam
no interior das minas (mineiros, enchedores), as mulheres trabalhavam no exterior
(britadeiras, escolhedeiras e vagoneiras).

1. Completa os espaços em branco com as palavras corretas


Carvão



XVIII



Enchedores



Mineiros



Lenço Tabaqueiro



Pica



Zorra



Gasómetro



1972



São Pedro da Cova



Capacete



Escolhedeiras



Britadeiras

a) O Museu Mineiro localiza-se em _______________________________.

b) O Minério explorado nas minas de São Pedro da Cova chama-se
_________________.
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c) A exploração do carvão iniciou- se no século ______________ e terminou em
____________.
d) Os homens que trabalhavam no interior nas minas eram _________________ e
________________.

e) Os utensílios dos mineiros eram _________________, _________________,
______________ e ________________.

f) As mulheres que trabalhavam no exterior das minas eram as ________________,
_______________ e as vagoneiras.

g) Um dos meios de transporte de carvão tem o nome de ________________.

2. Os mineiros utilizavam equipamento de proteção nas galerias e também um
modo de iluminação.
Pinta os equipamentos de proteção e o modo de Iluminação.
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3. Nas minas de São Pedro da Cova cada mineiro utilizava 1 pica, 1 capacete, 1
lenço tabaqueiro e 1 gasómetro para trabalhar.
a) Ora, se estiverem a trabalhar 23 mineiros e 23 enchedores, todos ao
mesmo tempo, de quantos gasómetros precisam?

b) Durante a noite saíram 5 enchedores para descansar. Quantos enchedores
ficaram a trabalhar?

4. Que sólido geométrico te faz lembrar o gasómetro? Desenha-a.
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5. Faz um desenho sobre a visita ao Museu Mineiro.

BOM TRABALHO!
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