QUINTA PEDAGÓGICA :: O CARACOL
calendarização das atividades :: 2020
ATIVIDADES

CALENDÁRIO

DESTINATÁRIOS

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!

ateliês para uma vida saudável
sementinha@cresce [agricultura pedagógica]
É um momento de aprendizagem e contacto com a natureza. Com a ajuda de
utensílios agrícolas realizarás diferentes tarefas: preparação do canteiro,
sementeira, rega, monda e colheita. Sujar as mãos com terra é divertido!

2ªf a 6ªf
[9h30 às 16h]

re-cria [reciclagem]
Recicla, reduz e reutiliza! Queres saber como? Participa neste ateliê e verás que a
brincar se aprende a reutilizar.

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.

*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.
*** o ateliê de teatro
só se realiza à 4ª feira
de tarde.

Jardins de
Infância

quero ser um Punkada [música] **

Grupos em
Idade Escolar

Vem viver a experiência da tua vida com o fabuloso grupo 5ª Punkada! Uma
viagem musical divertida, com muito ritmo e alegria.

à sombra de uma história [teatro] ***
Todos os lugares são bons para entrares na magia do teatro. Junta-te a nós à
sombra, ao sol, no jardim, no parque, na quinta… vai ser uma experiência incrível!

e outros

ateliês para uma alimentação saudável
quinta.come
Queres aprender a criar, moldar, modelar, colorir e reinventar sabores e
alimentos? Vem daí! Temos receitas saudáveis e boas para experimentares.

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
cheirozinho… não há melhor!

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

DESTINATÁRIOS

Dia Mundial da Floresta :: 20 de março’20

Jardins de Infância
Dia da Mundial da Criança :: 1 de junho’20
Dia Mundial da Alimentação :: 16 de 0utubro’20
Feira das Colheitas :: 11 de novembro’20

Grupos em
Idade Escolar
e outros

OUTRAS ATIVIDADES :: FÉRIAS DE VERÃO NA QUINTA
Férias de Verão na Quinta :: de 29 de junho a 17 de julho de 2020 (preçário a
consultar)

ATIVIDADES

PREÇÁRIO

Visita autónoma com mapa

2€

Visita guiada

3,5€

Ateliês

3,5€

Festividades e comemorações

5€

>> As inscrições estão sujeitas a marcação prévia.
>> A Quinta Pedagógica não funciona aos fins-de-semana e feriados.
>> No mês de julho não se realizam ateliês.
>> No mês de agosto, a Quinta Pedagógica encontra-se encerrada.

CONTACTOS
APCC – Quinta da Conraria
Tel 239 802 820 | Fax 239 802 829
E-mail :: quinta.pedagogica@apc-coimbra.pt
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