
 

 
QUINTA PEDAGÓGICA :: O CARACOL 

 

         Calendarização das atividades :: 2014 

 

CALENDÁRIO    ATIVIDADES DESTINATÁRIOS 

2ªf a 6ªf 
 

[9h30 às 16h] 
 
 
 

*o ateliê de 
equitação só se 
realiza na 2ªfeira de 
tarde e 5ª feira de 
manhã 

 
** o ateliê de música 
só se realiza à 4ª feira 

visitas guiadas 
Queres ver tudo, tudo, tudo? 
Então vem e nós mostramos-te: os animais, as plantas, as alfaias a trabalhar no 
campo, as regas… E tu? Mostra-nos o brilho do teu olhar!  
 

Grupos em idade 
escolar 

ateliês 

sementinha@cresce :: agricultura pedagógica 
É um momento de aprendizagem e contacto com a natureza promovendo o 
conhecimento da vida vegetal e animal.  

re-cria :: reciclagem 
Recicla, reduz e reutiliza! 

a passo, a trote, a galope :: equitação * 
Do cavalinho de pau ao cavalo a “sério”, do sonho à realidade, este ateliê propõe 
a participação das crianças nas diversas tarefas: limpar, aparelhar, alimentar, 
acariciar e montar o seu animal preferido. 

quero ser um Punkada :: música ** 
Gostas da série “Morangos com açúcar”?... da música de Lady Gaga?… 
Esquece isso! 
Vem viver a experiência da tua vida com o fabuloso grupo 5ª Punkada! Uma 
viagem musical divertida, com muito ritmo e alegria. 
 

ateliês para uma vida saudável  

açúcar em ponto :: compotas 
És pequenino e não sabes fazer nada? Mas sabes ir à cozinha fazer marmelada. O 
verão acabou, mas nós podemos guardar os paladares, aromas e cores das frutas 
para consumir no Inverno. Nós ensinamos-te a fazê-lo. 

do grão ao pão :: pão   
Já meteste a mão na massa? Já malhaste as espigas e moeste o grão?  
Do grão se faz farinha, da farinha se faz pão. Saído do forno quentinho e 
cheirosinho… não há melhor! 

cinchos e francelas :: queijo | gelatina [sazonal] 
Queijinhos frescos, brancos e trémulos como gelatinas envergonhadas, é o que tu 
vais fazer e saborear. Só é preciso inscreveres-te no ateliê “Cinchos e Francelas”. 

sopa biológica  
A sopa deve fazer parte de uma alimentação diária, saudável e equilibrada! Este 
ateliê mostra-te como pode ser divertido confeccionares este saboroso alimento. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES DESTINATÁRIOS 

Festa Verde :: 19 a 21 março’14 

Grupos em idade escolar 

Semana das Energias :: 6 a 9 maio’14 

Dia da Criança :: 30 maio’14 

Dia da Alimentação :: 14 a 17 0utubro’14 

Feira das Colheitas :: 11 novembro’14 

   ATIVIDADES PREÇÁRIO 

Visitas guiadas 2€ 

Ateliês 2,5€ 

Festividades e comemorações 5€ 

:: As inscrições estão sujeitas a marcação prévia. 

:: A Quinta Pedagógica não funciona aos fins-de-semana e feriados, e 
encontra-se encerrada no mês de agosto. 
 
:: No mês de julho não se realizam ateliês. 

   CONTACTOS 

APCC – Quinta da Conraria 

Tel 239 802 820 :: Fax 239 802 829 

E-mail :: quinta.pedagogica@apc-coimbra.org.pt 

   OUTRAS ATIVIDADES :: CAMPO DE FÉRIAS 

Páscoa :: de 7 a 11 abril’14 

Verão :: 23 junho a 1 agosto e de 1 a 5 setembro’14 


