IMPORTANTE:
• O transporte das crianças é gratuito para os seguintes níveis de ensino:
2.º e 4.º anos do Ensino Básico das escolas públicas do concelho de Braga.
• Dando cumprimento às recomendações da DGS, as atividades foram adaptadas às atuais
circunstâncias provocadas pela pandemia da Covid-19 e criadas as seguintes normas: uso
de máscara, higienização das mãos à entrada e saída, controlo de temperatura à chegada,
distanciamento na realização dos ateliês, divisão de cada turma em dois grupos, lanches
das crianças no espaço afeto a cada grupo, o uso das WC desfasado, todas as superfícies e
objetos desinfetados após a realização do ateliê, visitas guiadas com acompanhamento de
um monitor por cada grupo.
• Poderá haver flexibilização do ateliê, no dia da visita, por motivos óbvios.
• Nos dias temáticos e comemorações, as atividades e o programa serão específicos para
esses dias e serão recolhidas imagens para arquivo e divulgação no jornal da Q.P., redes
sociais, site e na imprensa local.
• Para os estabelecimentos de ensino/instituições fora do concelho de Braga o preço de
entrada até final de dezembro de 2020 é de 1,25 € criança/utente, conforme taxa em vigor.
O valor da taxa a partir de 1 de janeiro 2021 será posteriormente divulgado. Os
acompanhantes estão isentos.
• Visitas livres: apenas num dos períodos, manhã (9.30-12 h.) ou tarde (14.30-17 h.), sujeito
a marcação e disponibilidade.

Ambiente e Desenvolvimento Rural

HORÁRIO DAS VISITAS (Atividades Pedagógicas de segunda a sexta):
Turno da manhã: 9h30 - 12h
Turno da tarde: 14h15 - 16h30
[Marcações e Reservas: Estão sempre sujeitas a confirmação escrita]

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA RECEÇÃO:
9h - 12h30 e 14h - 17h30 [segunda a sexta]
ABERTURA AO PÚBLICO:
Fins de semana e feriados com entrada livre:
14h - 17h30 [outubro/abril]
14h - 18h30 [maio/setembro]

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 2020-21
} Pré-escolar
} 1.º Ciclo

ESCOLA PROFISSIONAL DO MINHO

BRAGA PARQUE
esprominho

Quinta Pedagógica
- Centro de Formação e Experimentação Ambiental
Caminho dos Quatro Caminhos (junto à capela de S. Frutuoso)
Real - 4700-288 BRAGA - Telef. 253 623 560
email: quinta.pedagogica@cm-braga.pt
site: quintapedagogica.cm-braga.pt
facebook.com/quintapedagogicadebraga
Coordenadas GPS: N 41.560861, W -8.437033

Quintas

}Diferença
}Idosos

Atividades da Diferença

Atividades Pré-Escolar / 1.º Ciclo

(Crianças/Jovens/Utentes com Necessidades Especiais)

Atendendo às características das crianças e jovens, bem como ao
facto da aprendizagem mais eficiente ser adquirida pela experiência,
é de todo o interesse proporcionar aos alunos diferentes vivências.

ATELIÊ DE COZINHA

ATELIÊ DE AGRO-PECUÁRIA

ATELIÊ DE COZINHA

(Crianças de Jardins de Infância e alunos do 1.º ciclo)

(Alunos do 1.º ciclo)

Festa das Colheitas – Vindima/Desfolhada – setembro/outubro.

º Confeção de pão de milho/mistura ou Fidalguinhos

(doce típico de Braga) (1 vez ao dia);

Magusto – Dia de S. Martinho – 11 de novembro.

ATELIÊ DE AGRO-PECUÁRIA

Componente animal
º Semana do Animal (6 a 9 de outubro);
º Dia Mundial do Ovo (9 de outubro);
º Semana do Agricultor e Tosquia das ovelhas (10 a 14 de maio);
º Semana da Biodiversidade e Dar côr à lã (17 a 21 de maio).

º Atividades sensoriais e terapêuticas com animais e plantas.

ATELIÊ DE ARTES PLÁSTICAS
º Sacos de cheiro com plantas aromáticas da Quinta;
º Enfeites de Natal (outubro e novembro);
º Mini-espantalhos (fevereiro).

ATELIÊ EQUESTRE
º Maneio do cavalo (cuidados de alimentação, saúde e

bem-estar).

Tradições Rurais: Desfolhada | Vindima | Magusto
N. B. Transporte assegurado pela Instituição visitante; o número
mínimo para cada ateliê é de 6 e máximo de 10 participantes.

Componente vegetal
º Ateliê de sementeiras, estacarias ou plantações;
º Ateliê de kit de hortas, flores comestíveis e/ou plantas
aromáticas;
º Ateliê de Hortas Verticais;
º Dia da Floresta Autóctone (23 de novembro);
º Dia Mundial do Solo (7 de dezembro);
º Semana da Árvore (15 a 19 de março);
º Dia Mundial da Terra (22 de abril);
º Ateliê de compostagem agrícola e/ou doméstica (1.º ciclo).

º
º
º
º
º

[Limite de 10 crianças – uma vez p/ dia]

Confeção de pão de milho/mistura ;
Confeção de Fidalguinhos (doce típico de Braga);
Semana da Alimentação (12 a 16 de outubro);
Dia Internacional do Chá (16 de dezembro);
Confeção de doces de Natal (30 de novembro a 4 de
dezembro);

ATELIÊ DE ARTES PLÁSTICAS
(Crianças de Jardins de Infância e alunos do 1.º ciclo)

º
º
º
º
º
º

Sacos de cheiro com plantas aromáticas da Quinta;
Enfeites de Natal (outubro e novembro);
Confeção de mini-espantalhos (fevereiro);
Pinturas com tintas naturais (Jardins de Infância);
Fazer animais com folhas (Creche+Jardins de Infância);
Medalhões dos super animais (Creche+Jardins de Infância).

ATELIÊ DO BARRO
(Crianças de 5 anos e alunos do 1.º ciclo)

º Modelação de animais da Quinta em barro.

Atividades Amigas do Idoso
(Limite mínimo de 6 e máximo de 10 idosos)

ATELIÊ DE COZINHA
º Confeção de pão de milho/mistura (1 vez ao dia);
º Confeção de Fidalguinhos (doce típico de Braga) e infusões

com plantas aromáticas da Quinta (1 vez ao dia).

ATELIÊ DE AGRO-PECUÁRIA
º Vamos conhecer as plantas! Sementeiras, estacarias ou

ATELIÊ DE AMBIENTE
º Atividades Experimentais: Água e Solo;
º Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (23 a 27 de
novembro);
º Dia Nacional da Energia (31 de maio) – Fornos solares;
º Dia Mundial do Ambiente (7 junho);
º Vamos aprender a separar os resíduos (jogo) - 1.º ciclo;
º Vamos conhecer a vida do ribeiro ou do charco - 1.º ciclo.

plantações.

ATELIÊ DE ARTES PLÁSTICAS
º Sabonetes artesanais; Cremes ecológicos; sacos de cheiro.

ATELIÊ EQUESTRE
º Maneio do cavalo (cuidados de alimentação, saúde e bem-

-estar).

Tradições Rurais: Desfolhada | Vindima | Magusto

F É R I A S (pausas letivas)

(Crianças de Jardins de Infância e alunos do 1.º ciclo)

ATELIÊ EQUESTRE
(Crianças de Jardins de Infância e alunos do 1.º ciclo)

Estabelecimentos de ensino, Instituições e ATL’s

º
º
º
º
º

PEDDY-PAPER (à descoberta da Quinta);
CIENTISTAS POR UM DIA (bola pinchona e jogo da glória);
VAMOS CONHECER AS PLANTAS (sementeiras, plantações);
OFICINA DE SABONETES ARTESANAIS;
ARTES PLÁSTICAS – até 5 anos (sacos de cheiro, medalhões dos
super animais);
º CONFEÇÃO DE FIDALGUINHOS – 1 vez ao dia
(mínimo de 5 e máximo de 10 crianças);
º ATELIÊ EQUESTRE
• Maneio do cavalo (aprendizagem dos cuidados do bem-estar
animal, escovagem e limpeza).

N.B. Cada atividade será complementada com visita guiada

º Maneio do cavalo (cuidados de alimentação, saúde e bem-estar).
N.B. Cada atividade é complementada com visita guiada à Quinta; Possibilidade de visita livre à Quinta orientada pelo Professor/Educador.

[A Quinta Pedagógica tem capacidade para receber cerca de 50 crianças (em simultâneo), distribuídas por ateliês distintos]

