Atividades Complementares de Ação Educativa
Ano Letivo 2020/2021

DEPARTAMENTO/DIVISÃO

Nome do Projeto:

Quinta Pedagógica de Portimão

Atividades/Ofertas para Escolas

Objetivos:
- Divulgar e dar a conhecer o mundo rural, proporcionando momentos de contacto e de
aprendizagem com as atividades rurais tradicionais;
- Dinamizar atividades que promovam o contacto direto e a interação com os animais da Quinta
assim como a aquisição de conhecimentos sobre práticas agrícolas tradicionais;
- Observar e conhecer os hábitos, caraterísticas e ciclo de vida dos diferentes animais da Quinta,
explicando in loco o papel que cada animal tem no nosso dia-a-dia;
-Conhecer o ciclo de vida e identificar árvores, frutos e legumes da horta;
-Dar a conhecer o modo como os alimentos são produzidos e como estes chegam aos nossos
pratos;
-Desenvolver ações complementares aos programas escolares, integrando na componente
pedagógica, as componentes lúdico-recreativas e de desenvolvimento pessoal- experimentar,
descobrir e aprender;
- Proporcionar a alunos com Necessidades Educativas Especiais, à população integrada em
Unidades de Multideficiência, Instituições Particulares de Solidariedade Social e/ou similares,
atividades adaptadas, usando métodos e técnicas psicoterapêuticas especializadas. Que
permitam a interação Homem- Animal e vivenciar o ambiente de Quinta.
- Promover e contribuir para a formação e uma cidadania mais consciente e informada.

Atividades e Público-Alvo:
Alimentação:
Pão com chouriço, abordagem do ciclo do pão, onde ensinamos como fazer pão tradicional,
desde a introdução dos ingredientes, o preparar da massa, até á cozedura em forno de lenha;
Alimentação saudável, sensibilização para uma alimentação saudável através da confeção de
uma refeição com produtos da quinta;
Biscoitos caseiros, confeção de biscoitos com produtos da quinta;
Animais:
Alimentação dos animais, aquisição de conhecimentos sobre alimentação das diferentes
espécies da quinta;
Cuidado com os animais, aquisição de conhecimentos sobre o maneio e cuidados a ter com os
animais da quinta;
`
À volta dos insetos, aquisição de conhecimentos sobre a importância dos insetos na natureza e
como podem ajudar na agricultura;
Hortas e frutas:
Sementeiras em tabuleiro, aprender a fazer sementeiras, conhecer as sementes e os ciclos
vegetativos das diferentes espécies;

Ervas aromáticas, reconhecer os diferentes tipos de aromáticas e suas propriedades. Confeção
de chá ou saquinhos de cheiro;
Percurso dos sentidos, descobrir os sons, as cores, as formas e os cheiros da quinta;
Colheita de produtos, conhecer os diferentes produtos da quinta ao longo do ano;
PÚBLICO-ALVO:
Estas atividades, na sua maioria, destinam-se a crianças do pré-escolar e ensino básico (Jardimde-Infância, 1º e 2º ciclo). Também é possível a realização de visitas livres com
acompanhamento dos professores, que também deverão efetuar marcação prévia.
No que concerne à Área Psicoterapêutica, as atividades adaptadas e as terapias serão
adequadas ao grupo ou indivíduos em questão, tendo sempre em conta os diagnósticos e
objetivos a atingir.
Dadas as limitações inerentes ao covid 19, durante o ano letivo 2020/2021, a Quinta Pedagógica
tem disponibilidade para receber 1 turma por dia.

Calendarização:

O programa de atividades para grupos escolares será executado ao longo do ano letivo 2020/21,
de segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as 17h00, mediante marcação prévia.
As atividades adaptadas e terapias realizar-se-ão ao longo do ano letivo, em horário a definir e
acordar com a terapeuta responsável.

Serviço Responsável:
A marcação das visitas e atividades deve ser efetuada na Quinta Pedagógica de Portimão, via
telefone, correio eletrónico ou presencialmente, funcionando a receção entre as 9h30 e as 17h30.
Tel: 282 248 595
Correio eletrónico: quinta.pedagogica@cm-portimao.pt

