Atividades Complementares de Ação Educativa
Ano Letivo 2018/2019

DEPARTAMENTO/DIVISÃO

Nome do Projeto:

DDM / Quinta Pedagógica de Portimão

ATIVIDADES/OFERTAS PARA ESCOLAS

Objetivos:
- Complementar o trabalho realizado na sala de aula, fornecendo uma componente
prática dos conteúdos lecionados, relacionados com ecologia, agropecuária, ciências
naturais ou outros específicos a pedido dos professores;
- Dinamizar atividades que promovam o contacto direto e a interação dos jovens com
os animais da Quinta assim como a aquisição de conhecimentos de práticas agrícolas
tradicionais, de modo a estimular a integração do meio rural nos hábitos de vida das
camadas mais jovens e o gosto pelos costumes e tradições do mundo rural;
- Elaborar e apoiar projetos que estimulem as camadas mais jovens para uma maior
consciencialização e responsabilização ambiental, bem como o incentivo à criação de
soluções de problemas que afetam o meio ambiente;
- Desenvolver atividades assistidas por animais e sessões psicoterapêuticas, dirigidas
por técnicos especializados, através da utilização de animais devidamente
selecionados para o pretendido, que contribuam para uma melhoria física e/ou
mental a nível geral de todos os indivíduos que apresentem os mais diversos tipos de
diagnósticos;
- Promover o desenvolvimento social e pessoal de crianças/ jovens, visando a
construção de um espírito de participação social, na perspetiva da educação para a
cidadania;
- Fomentar uma prevenção ativa, educativa e de apoio com ações concertadas,
contínuas e de carácter interdisciplinar, nas vertentes social e pedagógica, de modo
a promover o desenvolvimento das crianças/ jovens nas suas competências sociais, e
inserção social como um todo.

Atividades e Público-Alvo:
As atividades que poderão ser desenvolvidas no espaço Quinta Pedagógica são as
seguintes:
- Visita guiada pela quinta: onde se dá o primeiro contacto com o espaço exterior,
incluindo os animais, os seus abrigos, horta, pomar e espaços de lazer;
- Alimentação dos animais: atividade onde permitimos aos participantes alimentar
os animais da quinta percebendo na prática de que se alimentam animais como as
cabras, as ovelhas, os porcos, as galinhas, os cavalos ou os burros;
- Ateliê do trigo ao pão: oficina onde ensinamos como fazer pão tradicional, desde a
introdução dos ingredientes, o preparar da massa, até à cozedura em forno de
lenha;
- Colheita de ovos: os participantes têm a oportunidade de conhecer os diferentes
ovos que existem na quinta e proceder a sua recolha pelas capoeiras;
- Sementeira: oficina de agricultura onde se proporciona a possibilidade de realizar
sementeiras em vasos ou na horta, de produtos da época;
- As ervas aromáticas: proporcionamos um passeio pelo jardim das ervas

aromáticas, como também a possibilidade de desfrutar de uma experiência de
mistura de cheiros e cores onde explicamos as propriedades das plantas e suas
principais características;
- Cuidados com os animais domésticos: atividade onde proporcionamos o convívio
direto com animais de pequeno porte, em que os participantes aprendem a lidar e a
cuidar dos mesmos, abordando-se temas diversos tais como a saúde, a higiene, o
habitat, a segurança dentro e fora do seu habitat, a alimentação e a relação com o
Homem.
Para além das atividades referidas, convidamos os professores a eles próprios sugerirem
uma atividade passível de ser organizada pela nossa equipa técnica, ou uma abordagem a
um tema específico, que seja do seu interesse, como algum tema que esteja a ser estudado
na sala de aula.
PÚBLICO-ALVO:
Estas atividades, na sua maioria, destinam-se a crianças do pré-escolar e ensino básico
(Jardim-de-Infância, 1º e 2º ciclo). As visitas guiadas e atividades devem ser realizadas para
um número máximo de 25 crianças. Pretendemos assim assegurar uma maior dinâmica e
conseguir dar uma resposta o mais personalizada possível às necessidades e curiosidades de
cada criança. Consoante os recursos humanos disponíveis é possível fazer entre 1 a 3 grupos de
25 alunos cada por dia. 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.

Calendarização:
O programa de atividades para grupos escolares será executado ao longo do ano letivo 2018/19,
de terça 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: 282 480 730
E-mail: quinta.pedagogica@cm-portimao.pt

