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A inta Pedagógica continua a ser um espaço de referência ao nível formativo, 
lúdico, terapêutico e inclusivo. E, neste novo ano, vamos continuar a apostar 
neste equipamento que é já uma referência em toda a Região Norte. 

Estou certo que existe, ainda, um enorme potencial por explorar e que o 
projecto da inta Pedagógica de Braga continuará a crescer no futuro. 

Na passagem de mais um aniversário, não posso deixar de felicitar a dedicação e 
empenho de todos os colaboradores que aqui desenvolvem a sua actividade, 
fazendo da inta Pedagógica a sua segunda casa. 

Durante o último ano, tivemos de nos afastar uns dos outros 
fisicamente, sem jamais perder o contacto ou o sentido colectivo, 
mesmo quando tivemos que nos confinar nas nossas casas. E mesmo 
com todas as restrições provocadas pela pandemia, a inta Pedagógica 
soube adaptar-se e continuou a promover actividades direccionadas para 
a comunidade escolar, cumprindo sempre todas as normas de segurança 
preconizadas pelas autoridades de saúde. Aos fins-de-semana, as portas da 
inta estiveram abertas para que as famílias pudessem desfrutar 
gratuitamente deste espaço único. 

A inta Pedagógica de Braga completa o 
seu 17.º aniversário. Apesar do ano 
tremendamente difícil por que passámos, 
este continua a ser um espaço de referência no 
Concelho e em toda a região Norte. Uma 
verdadeira quinta na Cidade, capaz de oferecer aos 
Bracarenses e aos visitantes uma experiência 
diferenciadora e enriquecedora. 



Eng. Altino Bessa
Vereador do Ambiente

e Desenvolvimento Rural
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Fez um caminho pioneiro, começando por ser a primeira inta 
Pedagógica do país registada para o efeito na Direção Geral de 

Alimentação e Veterinária.  É um espaço onde se recriam as tradições 
rurais minhotas, se fazem sementeiras/plantações, se aprendem os 

hábitos dos animais, se aprende a fazer a tradicional broa de mistura, se 
aprende a cuidar do ambiente e a proteger a natureza.

Fazendo esta análise retrospetiva, sabemos que o ano de 2020 foi 
naturalmente um ano irregular, caracterizado pelo encerramento temporário 

do serviço no primeiro estado de emergência e depois uma reabertura com 
várias medidas de segurança. De facto, tenho a louvar o empenho que mesmo 
neste período difícil a inta Pedagógica, através dos seus colaboradores 
registou ao zelar diariamente pelo bem-estar animal de todos os animais que 
vivem na inta. Por outro lado, mesmo em estado de emergência criou uma 
rubrica para partilha de atividades digitais para manter o acompanhamento às 
crianças que estavam em casa. Ao longo do tempo, foi-se reinventando. Mesmo 
com várias restrições à circulação, o público em geral, manteve-se fiel à inta, 
visitando-a e vivenciando momentos de lazer em família. 
ero agradecer o empenho diário dos colaboradores da inta e espero que 
2021 possa ser o ano de voltarmos à antiga “normalidade” e que seja possível 
recebermos os milhares de crianças em contexto pedagógico e assim 

possamos cumprir um dos mais nobres desígnios da inta Pedagógica, o 
de educar e sensibilizar para um mundo melhor!

Este ano comemoramos o 17.º 
aniversário da inta Pedagógica. 
Um equipamento municipal de 
excelência que soube crescer ao longo 

dos anos e em especial nos últimos 
anos. Um equipamento em pleno meio 

urbano que nos convida a explorar a 
vertente rural que muitos de nós tiveram 

em crianças. Temos neste equipamento uma 
aposta forte na sensibilização ambiental e 

rural por acreditarmos que a base para uma 
cidadania consciente e informada é o contacto 

desde tenra idade com a terra, com os alimentos, com 
os animais e com as plantas. A inta Pedagógica 

proporciona estas experiências a diferentes públicos de 
diferentes idades todos os anos. 



Fernando Pinto
Responsável da Quinta Pedagógica

Num ano tão atípico quanto 2020, que 
nos trouxe uma nova realidade com a 
qual tivemos todos de nos adaptar, a 
Quinta Pedagógica perante esta 
adversidade da pandemia teve que 
procurar novas dinâmicas de interação 
com o seu público-alvo.

Apesar destas contrariedades, e para interagirmos com o nosso 
público-alvo, foram criadas as «Atividades ambientais na Quinta em 
tempos de difíceis», com o objetivo de serem replicadas em casa, 
partilhadas através de vídeos didáticos no facebook da Q.P.!...

Durante os meses de Junho e Julho, demos início a atividades dirigidas a 
Famílias e ATL’s, com um máximo de vinte participantes, cumprindo todas as 
regras de segurança e distanciamento físico, conseguindo que os visitantes 
aderissem a estas iniciativas!

Esperemos que estes «tempos difíceis» passem o mais rápido possível, para que 
tudo volte à normalidade desejável e este projeto educativo e de lazer continue 
a desempenhar o seu papel ao nível formativo, lúdico, terapêutico e inclusivo 
e a Quinta Pedagógica volte a «renascer» para todos os cidadãos em geral.

Face ao primeiro estado de emergência no País, 
d e c r e t a d o  e m  M a r ç o  s e g u i d o  d e  u m 
confinamento geral da população o Município 
entendeu encerrar quase a totalidade dos seus 
serviços, à exceção dos essenciais para a contenção da 
pandemia. Neste período a Quinta Pedagógica, como não 
podia deixar de ser, continuou diariamente com equipas 
rotativas a zelar pelo bem-estar dos animais, assegurando a sua 
alimentação e higienização.

Ficamos a aguardar a vossa visita!!!

Implementou-se como é óbvio, um plano de contingência para as visitas a 
este espaço educativo, com o fecho dos parques infantil e de merendas, com 
postos  higienização espalhados pela Quinta, uso obrigatório de máscara até 
um total de 50 visitantes em simultâneo e para não haver concentração de 
visitantes prolongamos diariamente o horário de fecho da Quinta.
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Esta publicação do “Ano em Revista” de 2020 fará o reflexo das atividades que 
realizamos ao longo do ano mais atípico de sempre. Faremos uma análise mensal às 
atividades desenvolvidas, tendo em conta o desafio e a proatividade exigidos neste 
contexto quer ao nível pedagógico quer ao nível de gestão do próprio serviço. O seu 
período de encerramento ao público foi o estritamente necessário no cumprimento das 
medidas do primeiro estado de emergência nacional. Reabriu ao público no dia 18 de 
maio com a implementação de diversas medidas de segurança em linha com o plano de 
contingência municipal. Como medida preventiva fundamental para reduzir o risco de 
exposição e transmissão da doença, foi instituído o uso obrigatório de máscara, a 
colocação de postos de higienização para uso dos visitantes, a recomendação de 
etiqueta respiratória e o distanciamento físico entre visitantes. Para a visita livre à 
quinta, todos os espaços exteriores estavam aptos a receber 50 visitantes em 
simultâneo exceto o parque de merendas e o parque infantil que permaneceram 
encerrados, por serem locais de fácil aglomeração e possível transmissão.

No último capítulo é feita uma análise estatística mais pormenorizada da 
atividade da inta, da evolução do número de visitantes, do seu perfil nos últimos 
cinco anos e da distribuição do mesmo. O objetivo do tratamento estatístico destes 
dados é permitir de uma forma transparente, a divulgação da dinâmica da inta 
Pedagógica.

O ano de 2020 foi o primeiro ano de menor número de visitantes quando 
comparado com os anos anteriores.

O ano de 2020 ficará para sempre nas nossas memórias pela situação de 
emergência de saúde pública de âmbito internacional provocada pelo novo coronavírus 
(Sars Cov-2) declarada pela Organização Mundial de Saúde no dia 30 de Janeiro de 2020, 
bem como à classificação do vírus como uma pandemia, no dia 11 de Março de 2020.                       
Os primeiros casos em Portugal surgiram no início de Março, no norte. O Município de 
Braga desencadeou um conjunto de medidas para a salvaguarda da saúde pública e 
optou por encerrar temporariamente alguns serviços municipais, dos quais a inta 
Pedagógica fez parte a partir do dia 16 de março. No dia 18 de março foi decretado o 
estado de emergência em Portugal, através do Decreto do Presidente da República                
n.º 14-A/2020 e seguiu-se um confinamento geral da população (salvo atividades para 
contenção da pandemia). Na inta Pedagógica apesar da atividade pedagógica 
suspensa e da quinta encerrada ao público em geral (entre 16 de março e 17 de maio), 
continuou-se diariamente a zelar pelo bem-estar dos animais garantindo os melhores 
cuidados, a sua alimentação e higienização com uma equipa de funcionários em     
regime  rotativo. 

Desde a abertura da inta Pedagógica em 2004, o número de visitantes foi 
aumentando de forma consistente ano após ano, havendo um crescimento mais 
acentuado nos últimos anos. No total, tivemos a honra de receber 445.319 visitantes 
desde 2004 até ao final do ano de 2020. Este foi, porém o primeiro ano em dezasseis      
anos de existência que sofremos um forte decréscimo de visitas devido à pandemia               
da Covid-19. 

O Ano de 2020
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A apresentação deste projeto contou com a 
presença do sr. vereador eng.º Altino Bessa, a 
convidada dr.ª Luísa Santa Bárbara em representação 
da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o chefe de 
divisão da Proteção Civil Municipal, arqt.º Vitor 
Azevedo para além de técnicos, representantes de 
Juntas  de  Freguesia  e  interessados  na  matéria.

O Município, através dos serviços de Proteção 
Civil disponibiliza em articulação com as Juntas de 
Freguesia, o empréstimo gratuito dos biotrituradores.

O Município fez uma candidatura que foi 
aprovada obtendo apoio para a aquisição de dois 
biotrituradores e para a realização de uma campanha 
de sensibilização ambiental cujo tema é "Limpe mas 
não eime". Este projeto tem como objetivo a 
redução de queimas de sobrantes agrícolas e florestais 
no  concelho.

Decorreu no dia 16 de janeiro a apresentação 
pública do projeto “Cuidar Braga” - Proteger a 
Natureza, Pessoas e Bens do Município de Braga. Este 
projeto teve apoio da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa que criou o Fundo Recomeçar após os fatídicos 
incêndios  de  2017.
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Contamos com a presença de ilustres convidados e parceiros, como o                 
sr. Presidente do Município, dr. Ricardo Rio que felicitou toda a equipa da 
inta Pedagógica pelos 16 anos de trabalho desenvolvido. De seguida o sr. 
vereador, eng.º Altino Bessa, responsável pelo Pelouro do Ambiente, fez um 
balanço muito positivo do número de visitantes no ano de 2019 e agradeceu a 
todos os parceiros sem exceção pelo contínuo apoio a este projeto municipal. 

A inta Pedagógica assinalou o seu 16.º aniversário no dia 21 de janeiro 2020. 
O programa foi repleto de atividades pedagógicas nas quais participaram                 
85 crianças da EB1 de Frossos, 25 crianças da Fundação Vieira Gomes,                    
40 crianças do JI de Frossos, 50 crianças da Associação Maconde, 25 voluntários 
do Banco Local de Voluntariado e 25 séniores do Fundo Social do Município.

Seguiu‐se o grande momento de cantar os Parabéns à inta Pedagógica 
que foi abrilhantado pelo grupo de cantares do Banco Local de Voluntariado! 
As crianças estavam ansiosas por provar o bolo que foi mais uma vez 
gentilmente oferecido pelo padrinho da inta, o Pingo Doce do Braga Parque.

A  todos  os  presentes,  o  nosso  muito  obrigado!

n n n nn n n nn n n nn n n nn n n nn n n nn n n n janeiro
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Durante o mês de fevereiro a inta promove 
vários ateliês de artes plásticas para ensinar às 
crianças a elaborarem os mini-espantalhos. 
Dado que este mês antecede a Primavera, as 
crianças aprendem os benefícios da colocação 
dos mini-espantalhos na proteção da nossa 
horta, afugentando as aves que picam as 
folhinhas jovens das nossas culturas. A opção 
dos mini espantalhos este ano foram diferentes 
para crianças do pré-escolar e do ensino básico. 
Para as mais pequenas fizeram-se mini-                    
-espantalhos com reutilização de garrafas PET, 
util ização de palhas e decoração com 
aproveitamento de desperdícios têxteis. Para as 
crianças do ensino básico apostou-se na 
reutilização de vasos antigos, em aprendizagens 
sobre o cultivo de hortícolas (alface, couves, 
plantas aromáticas e medicinais) e na decoração 
com botões e restos de papel eva. Participaram 
no total, 430 crianças nos ateliês de artes 
plásticas,  durante  este  mês.

fevereiro
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 A partir do dia 16 de março a 
inta teve a sua atividade pedagó-
gica suspensa por tempo indetermi-
nado, as escolas encerraram e seguiu-                  
-se o confinamento geral subsequente 
do primeiro estado de emergência 
decre tado  pe lo  Pres idente  da 
República. Assim durante este mês 
começamos a nossa caminhada de 
transição e  p laneamento para 
atividades digitais, para que pais e 
crianças as acompanhassem a partir 
de  casa.

Entre os dias 3 e 10 de março foram 
recebidos 138 visitantes em contexto 
pedagógico, sendo a maioria crianças 
(121), seguidos de utentes com 
necessidades educativas especiais (10) 
e  séniores (7)  para at ividades 
diversificadas como ateliês de cozinha 
(pão e fidalguinhos), agro-pecuária 
(sementeiras) e ambiente (música com 
lixo).

n n n nn n n nn n n nn n n nn n n nn n n nn n n n março
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A primeira atividade a ser realizada foi a comemoração do “Dia Mundial da Terra”, no dia 22 
de Abril. Foi feito um workshop onde se ensinou a fazer uma sementeira de salsa e coentros. 

Foi criada a rubrica “Atividades ambientais na inta em tempos difíceis”, com o objetivo de 
partilhar dicas e atividades que pudessem ser replicadas em casa na área agrícola e ambiental. 
Com esta rubrica também se pretendeu dar a conhecer diferentes espaços da inta e a sua 
biodiversidade animal e vegetal. As atividades foram partilhadas através de vídeos didáticos, no 
facebook da inta Pedagógica. Foi criado um cartaz que acompanhava as atividades nas 
publicações e os dias temáticos foram igualmente assinalados. A maioria das atividades era 
dinamizada por um monitor da quinta e sempre que possível acompanhada pelas mascotes,                
o  “intas”  e  o  “Poupas”.

abril
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No dia 27 de Abril, fez-se a apresentação do 
nosso asinino da raça autóctone “Mirandesa”, o 
nosso burrinho de nome “Ernesto”. No dia 28 de 
Abril, fez-se um vídeo com o batismo de um 
jovem cabritinho “Arco-íris”. Este nome surgiu 
após um desafio lançado no nosso facebook 
para a atribuição de um nome e este foi o nome 
mais votado. No dia 29 de Abril, fez-se o ateliê 
de cozinha, com a partilha de dois vídeos a 
ensinar a fazer os fidalguinhos, que é um doce 
típico  bracarense. 

No dia 24 de Abril, partilhou-se um 
workshop sobre a sementeira de algodão, uma 
cultura que é produzida na inta Pedagógica 
desde 2005 por iniciativa do voluntário              
eng.º Edmundo Sousa, grande especialista na 
cultura  do  algodão.

abril
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6 maio Ateliê de cozinha, para confeção de pão de mistura

2 maio Ateliê de sacos de cheiro com alfazema (dia da mãe)

4 maio Importância de consumo de frutas e legumes

8 maio Diferença entre uma infusão e uma decocção

10 maio Visita virtual à inta Pedagógica (vídeo institucional)

11 maio Utilização dos mini espantalhos nas hortas e morangueiros

25 maio Ateliê de sabonetes artesanais

13 maio  Ateliê de Hortas verticais, com reutilização de materiais

Os dias temáticos que foram assinalados neste mês foram a semana do 
agricultor com a realização de vídeos sobre como se faz a tosquia às nossas 
ovelhas, a semana da biodiversidade, com a replicação do ateliê de tingimento 
da lã das ovelhas, ao qual chamamos “Dar cor à lã” e o dia nacional da energia, 
com a partilha de conteúdos apresentados pelo “Poupas” e pelo “intas’’.

Outras atividades foram partilhadas no facebook da inta no mês de 
Maio,  através  da  realização  de  vídeos:

No mês de Maio foram publicadas diversas sugestões de atividades para que 
as crianças pudessem fazer em casa com os pais que abordaram temas 
diferentes. 

maio



n n n nn n n nn n n nn n n nn n n nn n n nn n n n

2020 15

n n n nn n n nn n n nn n n nn n n nn n n nn n n n

A inta abriu ao público em geral no 
dia 18 de maio, com regras para 
salvaguarda dos visitantes. Foi definido o 
u s o  o b r i g a t ó r i o  d e  m á s c a r a , 
recomendação do distanciamento físico, 
higienização das mãos à entrada e à saída 
da inta e uso de etiqueta respiratória. 

Foi também definido um número 
máximo de 50 visitantes em simultâneo 
no perímetro da inta e o parque 
infantil e de merendas manteve-se 
encerrado ao público por ser um local de 
fácil aglomeração e possível transmissão. 

maio
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A inta preparou um programa para a 
comemoração do “Dia Mundial da Criança” e fez 
o seu primeiro teste a atividades com crianças, 
s empre  acomp anhadas  de  f ami l i a re s . 
Organizaram-se atividades pedagógicas 
exclusivamente de ar livre, como o peddy-paper, 
pinturas de animais das raças autóctones da 
inta, medalhões dos super animais da inta, 
jogos de palavras cruzadas sobre curiosidades 
sobre  os  nossos  animais.
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Um outro dia temático, que foi assinalado, mas num local diferente, no Monte de Picoto, 
foi o Dia Mundial do Ambiente (5 de junho). Foram disponibilizadas diversas atividades 
como  pinturas alusivas ao ambiente, um peddy-paper pelo Picoto, um jogo de separação de 
resíduos e ainda o jogo da glória. O ‘‘Poupas’’ e o ‘‘intas’’ também estiveram presentes 
na sensibilização. Foi elaborado para o efeito um mural com a mensagem “O Planeta Terra 
está nas tuas mãos. Cuida bem dele”. Foram disponibilizados durante o dia diversos vídeos 
das atividades realizadas no Monte do Picoto, mas também na inta (de que é exemplo um 
frigorífico que foi transformado em biblioteca com livros doados por crianças na semana 
europeia  dos  resíduos  de  2019).

Segue-se  lista  de  atividades  digitais  partilhadas  no  facebook  da  inta:

 Transformação  de  um  frigorífico  velho  numa  biblioteca  refrescante

26 junho As  hortas inclusivas  da  inta

 Jogo  de  separação  dos  resíduos

22 junho  As  curiosidades  da  planta  do  girassol

No mês de junho, foram criadas atividades para famílias em determinados dias.                     
As mesmas foram realizadas exclusivamente ao ar livre, com limite de 20 participantes em 
cada turno (manhã ou tarde), com o uso obrigatório de máscara e com inscrição prévia. 
Recebemos no total 83 participantes que participaram em ateliês de artes plásticas,                  
no  peddy-paper  à  inta  ou  no  maneio  do  cavalo.

2 junho Apresentação  dos  gatos  e  casa  dos  gatos  presente  na  inta

17 junho A  árvore  das  chuchas  que  existe  na  inta

 Pinturas  de  desenhos  alusivos  ao  ambiente

18 junho Os  jardins  das  borboletas  na  inta

19 junho  Apresentação  das  três  raças  autóctones  de  galináceos  da  inta

junho
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julho

No mês de julho, considerando que os ATL´s 
também abriram a sua atividade, preparamos 
uma panóplia de atividades de oferta neste 
â m b i t o .  F o r a m  t a m b é m  a t i v i d a d e s 
exclusivamente realizadas ao ar livre, ateliês de 
artes plásticas, peddy-paper adequado às faixas 
etárias das crianças com atribuição de taça no 
final à equipa vencedora, jogo de separação de 
resíduos, maneio do cavalo, medalhões dos 
super-animais. No total, durante este mês 
recebemos  306  crianças  de  ATL´s.

Ainda durante o mês de julho, foram 
realizadas atividades para famílias, com a 
mesma oferta pedagógica. Registamos 50 
participantes.
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Uma das ações do mês de julho que foi 
diferenciadora, foi dinamizada em 
parceria com a Farmácia Santos da Cunha 
que se focou na sensibilização para a 
proteção do sol e dos seus efeitos nefastos, 
nomeadamente as radiações ultravioletas. 
Como em julho, é tempo das crianças irem 
à praia com maior frequência, o objetivo 
desta ação foi sensibilizar para os cuidados 
do uso de protetores solares adequados, do 
in t e r va lo  da  sua  ap l i cação  e  de 
desmistificação de alguns conceitos. 
Participaram 50 crianças da Fundação 
Vieira Gomes em dois dias diferentes e 
tiveram ainda direito de oferta de um 
brinde que era um medidor da radiação 
solar.
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Em Agosto deu-se continuidade à partilha de 
informações no facebook da inta Pedagógica 
de que são exemplo vídeos sobre cuidados de 
maneio dos equinos como é exemplo aparar os 
cascos e apresentação das nossas aves aquáticas, 
como  os  patos  e  gansos.

No dia 28 de Agosto recebemos um grupo de 
20 jovens participantes do campo de trabalho 
internacional da Synergia de diversos países 
(Espanha, Bélgica, França, Alemanha e 
Inglaterra). Da parte da manhã participaram 
numa visita guiada e da parte de tarde ajudaram 
em algumas tarefas diárias da inta, como 
regar, varrer as folhas do chão e até mesmo 
mondar  ervas  daninhas.

Durante o mês de Agosto registaram-se 2135 
visitantes  do  público  em  geral.

agosto
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Um dos papéis mais importantes da inta Pedagógica é o de recriar as 
tradições rurais minhotas. Este ano devido à Covid-19 e dado que o País se 
encontrava em estado de contingência em Setembro, implementamos novas 
regras para a dinamização da tradicional desfolhada e da vindima. Foi feito um 
plano de contingência específico que obteve parecer favorável da Proteção Civil 
Municipal  e  da  Autoridade  Regional  de  Saúde  do  Norte. 

Para a desfolhada, as espigas foram distribuídas ao longo dos percursos 
pedonais da inta, permitindo um distanciamento físico, as crianças 
participantes vieram do Centro Escolar de S. Frutuoso cumprindo todas as 
diretrizes do Plano de Contingência. anto à vindima, a mesma foi feita 
individualmente em áreas previamente definidas. Os lanches foram oferecidos 
pelo padrinho da inta Pedagógica, o Pingo Doce do Braga Parque, a quem muito 
agradecemos. Para estas duas atividades recebemos 90 crianças, divididas em            
dois  dias  (22  e  24),  duas  turmas  em  cada  dia.

Relativamente a visitas do público em geral, durante este mês foram recebidos 
1115  visitantes.

setembro
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A inta Pedagógica criou uma "Campanha de sensibilização na Semana 
do Animal”, que decorreu entre 6 e 9 de outubro. Esta campanha surgiu para 
assinalar a importância do Dia do Animal (4 de outubro) e teve por objetivos: 
dar a conhecer os animais da inta Pedagógica; partilhar informações de 
cuidados a ter no dia a dia com para promoção do bem-estar animal; mostrar 
a relação que cada trabalhador da inta tem com os nossos animais através 
de fotografias. Durante esta semana, oferecemos a todos os que nos 
visitaram a brochura do Município "Tem um animal doméstico?" para 
divulgar  os  cuidados  a  ter  com  os  animais  domésticos. 

O projeto “Do Grão ao Pão” pretende também chamar atenção aos pais e 
público em geral para a valorização de uma dieta mais sustentável e para a 
urgência de reduzirmos o desperdício alimentar. Na Semana da Alimentação 
foram partilhados vários vídeos acompanhados das respetivas receitas de 
quatro tipos de pão, o pão de mistura (broa tradicional com três farinhas), o 
pão com chouriço (muito tradicional nas festividades), o pão de alfarroba 
(mais saudável, diferente e com índice glicémico mais baixo) e por último o 
pão de Deus (pão doce que nos conduz às doces memórias da nossa infância). 
Esta semana temática foi encerrada pelo sr. vereador eng.º Altino Bessa.

outubro
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Dia Mundial da Bolota assinalou-se a 10 de novembro, com a 
partilha de vários conteúdos digitais, tais como ensinar a 
selecionar as melhores bolotas, como semeá-las em linha e como 
elaborar granadas de sementes com argila e sementes de 
leguminosas  também.

O tradicional magusto este ano foi assinalado de forma 
diferente. Assaram-se as castanhas, partilharam-se vídeos a 
ensinar as suas propriedades nutricionais, a lenda de                         
S. Martinho mas a partilha e a vivência desta tradição não pôde 
ser presencial nem em convívio intergeracional, como de 
costume. Para colmatar a distância, a inta Pedagógica assou as 
castanhas, mas as mesmas foram levadas até aos amigos séniores 
da Casa do Areal, devido às circunstâncias epidemiológicas 
vividas.

Durante a Semana Europeia da Prevenção dos Resíduos, entre 
23 e 27 de novembro, foram desenvolvidas diversas ações como a 
colocação de uma árvore de natal com reutilização de diversos 
resíduos no edifício do Pópulo, contribuindo assim para a 
sensibilização dos funcionários do Município. Criou-se de raiz 
uma exposição técnica com o tema dos “Resíduos Invisíveis”, que 
esteve patente na inta Pedagógica, foram desenvolvidos 
ateliês de cozinha com o tema “Redução do desperdício alimentar” 
ensinando-se a aproveitar bananas maduras para se fazer um bolo 
de banana, foram realizados diversos ateliês de reutilização e 
sensibilização ambiental com ideias para enfeites de natal, 
instrumentos musicais  entre outros. Todas as ações da               
inta foram registadas no site europeu oficial #EWWR 
#reduceyourwaste  e  divulgadas  nas  redes  sociais.

novembro
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Iniciamos o mês como habitualmente 
dando destaque aos doces de Natal e 
este ano o doce que mereceu a nossa 
atenção foi a tradicional aletria com 
ingredientes escolhidos a dedo e com 
os ovos produzidos na inta. Esta 
receita foi partilhada no facebook da 
inta lançando-se mais um desafio 
aos seguidores, de a replicar em casa.

O Município de Braga foi pela 
primeira vez distinguido com o 
galardão Bandeira Verde ECOXXI, 
figurando assim entre os municípios 
portugueses com os melhores índices 
de sustentabilidade. Os resultados 
foram conhecidos no dia 16 de 
d e z e m b r o ,  d u r a n t e  o  e v e n t o 
promovido pela Associação Bandeira 
Azul da Europa (ABAE) que decorreu 
online. O Município de Braga atingiu 
um índice de 80,9 por cento num total 
de 21 indicadores avaliados, sendo 
reconhecido como um dos municípios 
mais sustentáveis do País. A inta 
P e d a g ó g i c a  c o l a b o r o u  n e s t a 
candidatura na componente da 
educação ambiental, assim como mais 
serviços municipais. "Faz do verde a 
tua  bandeira"!

Os enfei tes  de  Natal  foram 
preparados, e a tradicional árvore de 
Natal do Município foi enfeitada no 
início de dezembro, com inúmeros 
enfeites produzidos na inta. 
Contamos com a presença do sr. pre-
sidente, Dr. Ricardo Rio que em 
conjunto com as mascotes o ‘‘intas” 
e o “Poupas”, colocou a placa da 12.ª 
edição da eco-árvore de Natal e deixou 
uma bonita mensagem de Natal. Nunca 
o espírito de Natal foi tão importante 
como este ano. Esperemos que 
possamos continuar a viver este 
espírito de Natal nos próximo anos!

dezembro
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Gráfico 1 – Evolução do número de visitantes à Quinta Pedagógica, entre 2004 e 2020.

Desde o ano de 2013, registamos que a inta Pedagógica cresceu de forma 
sustentada quanto ao número de visitantes. Para tal contribuíram as melhorias feitas nos 
acessos para utentes com mobilidade reduzida (rampa e WC´s), o acréscimo do parque 
infantil inclusivo, os recursos humanos diferenciados e o alargamento de atividades 
pedagógicas  para  os  públicos  sénior  e  com  necessidades  educativas  especiais.

A inta contabilizou um número recorde de visitantes, ao fim de desasseis anos de 
serviço,  num  total  de  445.319  visitantes. 

Observando o gráfico 1, podemos analisar o número total de visitantes em cada ano, 
desde a sua abertura. Compreensivelmente em 2020, devido à pandemia provocada pelo 
novo coronavírus, registou-se o menor número de visitantes desde a abertura da inta, 
devido ao decréscimo abrupto das visitas pedagógicas resultantes das medidas de 
contingência implementadas para mitigação da pandemia da Covid-19 e dos sucessivos 
estados  de  alerta  que  limitaram  a  circulação  de  pessoas.

Evolução de número de visitantes entre 2004 e 2020
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No gráfico 2, observa-se esta tendência, excetuando naturalmente o ano de 2020 que 
ficará como o ano até ao momento de menor número de visitantes registados, devido à 
situação pandémica da Covid-19, correspondendo a um decréscimo de 43,25% 
comparativamente  com  2019.

Gráfico 2 – Evolução do número de visitantes à Quinta Pedagógica, entre 2013 e 2020.

O número de 959 visitantes em março foi registado até ao dia 15/03 e tendo encerrado a 
partir dessa data, é natural que no mês de abril o registo fosse de zero visitantes. Como a 
inta abriu ao público em geral no dia 18 de maio, o número registado de 537 visitantes foi 
resultante de visitas do público após essa data. Em junho o número de visitas começou a 
aumentar novamente e para os quais contribuíram os programas criados para as famílias 
(Atividades pedagógicas para as famílias) e ATL´s (Atividades pedagógicas para ATL´s de 
várias  instituições). 

No que diz respeito à distribuição mensal de visitantes ao longo dos meses de 2020, 
observa-se no gráfico 3, um decréscimo abrupto nos meses de março, abril e maio, devido ao 
facto de ter sido declarado o primeiro estado de emergência a 16 de março, seguindo-se o 
primeiro confinamento da população, o fecho das escolas e o fecho dos serviços não 
essenciais. ando o Município elaborou o seu plano de desconfinamento, a inta 
Pedagógica fez parte da abertura dos primeiros serviços, tendo aberto ao público com regras 
específicas  no  dia  18  de  maio.
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Gráfico 3 – Distribuição mensal do número de visitantes no ano de 2020.

Uma das medidas implementadas e que permitiu manter a atividade pedagógica foi a 
definição de regras claras para a execução das mesmas. Dado o conhecimento científico 
disponível sobre a doença da Covid-19 e a sua transmissão, a inta Pedagógica optou por 
adaptar atividades pedagógicas à situação epidemiológica vivida da seguinte forma:

a adaptou atividades pedagógicas para serem realizadas de forma mais segura e 
exclusivamente  ao  ar  livre;

A inta Pedagógica rapidamente se adaptou às novas circunstâncias vividas e ao 
facto de ter deixado de receber grupos de crianças de escolas. Desde o dia 22 de abril (ainda 
em estado de emergência) começou uma rubrica “Atividades ambientais na inta em 
tempos difíceis” em que partilhou atividades digitais e desafios no facebook da inta. 
Elaborou vídeos que funcionaram como workshops em que foram abordados temas ligados 
à agricultura, ao ambiente, à cozinha, às artes plásticas, à comemoração dos dias temáticos, 
às tradições rurais minhotas, à área equestre, entre outros. Foram também lançados 
inúmeros desafios digitais como um que teve uma grande adesão, a escolha de um nome 
para batismo de um cabritinho nascido em abril – o arco-íris. Como se registou ao longo dos 
meses, milhares de visualizações, partilhas, gostos e comentários, esta nova forma de 
partilha de conteúdos tem continuado até aos dias de hoje. No total até ao final de 2020 
foram  partilhados  52  vídeos  temáticos. 

a incluiu o uso de máscara obrigatória para participação em atividades pedagógicas;

a solicitou a inscrição prévia e obrigatória para o limite de participantes definido  
(20  por  turno)  por  e-mail;

a cumpriu  o  distanciamento  físico  de  2 m  entre  participantes  nas  atividades.

a disponibilizou e estimulou a desinfeção das mãos dos participantes antes e após  
as  atividades; 

O único espaço que se manteve interdito ao público foi o parque infantil, à 
semelhança dos restantes na cidade, por ser um local de fácil aglomeração e potencial 
transmissão.

a realizou  a  divulgação  das  atividades  antecipadamente  nas  redes  sociais;

Distribuição mensal do número de visitantes no ano de 2020
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Este ano, por ser talvez o mais atípico nas nossas vidas, inclui-          
-se pela primeira vez uma nota final nesta publicação. Os números 
de visitantes de 2020 devido à pandemia da Covid-19 não são 
equiparáveis aos demais anos, especialmente aos últimos em que se 
registava um crescimento sustentado. A área pedagógica ficou 
gravemente prejudicada desde março, mas reagimos à situação 
grave vivida, e com muita perseverança fomos criando novas 
atividades adaptadas às circunstâncias vividas, graças ao empenho e 
dedicação que pauta o serviço da inta Pedagógica. Este ano ficará 
marcado para sempre e esperamos que 2021 seja o início da retoma 
das atividades, quando a situação assim o permitir, para que 
possamos novamente sensibilizar os milhares de crianças que nos 
visitam anualmente e que também sentem falta das atividades 
presenciais pela experiência memorável que é para uma criança de 
vir e aprender na inta, in locum! Igualmente os nossos amigos 
séniores e jovens com necessidades educativas especiais que devem 
estar desejosos de vir novamente à inta para segundo o que 
muitos nos dizem: apanhar ar fresco, desanuviar e estar em contacto 
com a natureza. Uma última nota de agradecimento ao público em 
geral e famílias que nos visitaram este ano, apesar de todas as 
circunstâncias assim como aos funcionários da inta Pedagógica 
que mesmo nos tempos de emergência garantiram o bem-estar 
animal e se reinventaram constantemente para fazer face aos 
desafios  provocados  pela  pandemia.

Nota final de 2020
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Quintas 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

Coordenadas GPS: N 41.560861, W -8.437033

www.cm-braga.pt

www.quintapedagogica.cm-braga.pt

facebook.com/quintapedagogicabraga
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