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QUINTA PEDAGÓGICA de AVEIRO, situa-se a 4km
do centro de AVEIRO, o que permite usufruir do
CAMPO perto da CIDADE e até mesmo da PRAIA
da Barra que fica a menos de 20 minutos.
Encontramo-nos assim, numa região privilegiada,
com uma vista sobre as margens do Rio Vouga,
conseguimos vislumbrar o verde dos campos de
arroz, fotografar cegonhas e também as garças
que, povoam esta zona do Baixo Lagunar Vouga.
Ao longo de 4 hectares podemos andar a cavalo
ou pónei, tratar dos animais, aprender a
trabalhar na horta e também na casa do forno a
produzir o pão. Entre outras coisas podemos
ainda sentir a adrenalina das atividades radicais
da QtAventura.
MISSÃO
Ao longo de 17 anos promovemos o gosto pelo
contacto com o meio natural do campo, numa
forte proximidade aos animais e a todas as
sensações, ensinamentos e tradições que ele
transporta.
VISÃO
Aprender fazendo, descobrir procurando,
proteger quando se gosta...dos animais, da
alface que cresce, de mim e dos outros.

pré escolar

duração: 120 min
preço: 5€ | aluno
VISITA TEMÁTICA e alimentação aos animais + PASSEIO
NO PÓNEI
escolha uma das seguintes visitas
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os cowboys e as princesas à procura de...
trajados a rigor, pelo "reino" dos animais vamos
descobrir um tesouro obj: locomoção
o lobo mau na pele de uma ovelha
"gostava de ser uma ovelha..." é a história de um
lobo que, procura as caixas que guardam os segredos
obj: características dos animais
PATRULHA PATA e os amigos ...
todos mascarados somos uma grande equipa,
mas estamos metidos numa grande trapalhada.
O Ryder e os amigos estão perdidos na Quinta!
Vamos encontrá-los? obj: o som dos Animais
INDIOS e PIRATAS
uma aventura pelos animais leva-nos a conhecer
rituais de outros povos. A música da TRIBU vamos
aprender com muitas piratarias.
obj: o as características dos animais

os TROLLS
uma árvore mágica temos de procurar para cantar e dançar!
mas antes encontrar os animais que escondem tesouros
com segredos de felicidade!
E no fim vamos ser as criaturas mais felizes da Quinta!
obj: trabalhar os afectos

duração: 120 min
preço: 5€ | aluno
VISITA TEMÁTICA e alimentação aos animais + PASSEIO
NO CAVALO
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escolha uma das seguintes visitas

no cesto do capuchinho vermelho...
vamos encontrar tudo o que precisamos de comer
para sermos grandes e fortes! Como??
com a ajuda do Lobo Mau! obj: roda dos alimentos

missão veterinários!
bata...fita métrica...estetoscópio...
vamos ouvir o coração dos animais e aprender muito
sobre eles. obj: tocar, sentir, ouvir, cheirar
Agulha no PALHEIRO
vamos procurar no palheiro e descobrir as tarefas da QTA
apanhar os ovos no galinheiro, observação da chocadeira,
dar comida aos animais...
obj: conhecer as tarefas de um agricultor
Portugal é BRUTAL
O 1º Rei de Portugal vai contar algumas histórias das nossas
conquistas! vamos a este desafio?
obj: conhecer a HISTÓRIA
Os FLINTSTONES da Qta
Fomos invadidos pela Idade da Pedra!
Numa visita muito divertida vamos fazer parte de uma familia
que ficou para a história. O que têm os animais para contar?
obj: características dos animais

1º ciclo

para todos

duração: 60 min preço: 3€ | aluno
escolha uma das seguintes atividades
na casa do forno... do grão ao pão
no moinho ouvimos a história do milho, para depois,
vestidos de padeiro pôr as mãos na massa

na horta...semear ou plantar?
com o regador, chapéus de palha, sementes ou plantas,
vamos descobrir como cresce o que comemos da terra
do mar ao sal...vamos produzir uma massa especial
o sal, o ouro branco, o marnoto, as salinas, as canastras na
cabeça - vamos reviver a tradição e produzir uma escultura
moldar e trabalhar o barro
a imaginação é o limite todos os pormenores
são importantes nesta aventura de ser oleiro
jogos tradicionais
saltar, correr, com pás gigantes, de andas, ao pé coxinho
ou carro de mão, temos de chegar à meta e festejar
histórias à sombra de uma árvore
"era uma vez..." conta a lenda de uma árvore muito
generosa que dá a todos um pouco de si!
os 5 SENTIDOS
vamos sentir, ouvir, provar, cheirar e no fim adivinhar!
será algodão ou o pêlo macio do coelhinho? Doce ou
amargo o limão?

Preço: aluno | atividade

1º, 2º e 3º ciclo

andar TRATOR 3€ | 60 min
passear pela Qta e apanhar limões
escalada 3€ | 60 min
parede em 3D com diferentes percursos
slide 6€ | 60 min
à escolha entre mais rápido ou mais comprido
circuito de pontes 6€ | 120 min
travessia a 6 metros do chão com diferentes dificuldades
paintball 18€ | 120 min
100 bolas, gaz ilimitado

moliceiro* | 45 min | 5€
andar de moliceiro pelos canais da ria
salinas *| 45 min | 2€
visitar as salinas e aprender sobre este "ouro branco"
navio sto andré *| 45 min | 3€
a faina do bacalhau...histórias de outros tempos
*atividades e preços de parceria

sazonais

DESFOLHADA | Set a Dez
as folhas, o carolo, as espigas transportam histórias mágicas
que se contam à volta dos grãos de ouro...
dia da ALIMENTAÇÃO | Out
comer bem dá saúde e faz crescer...
damos voltas à cabeça nesta roda de alimentos

MAGUSTO | Nov
no místico mês de Novembro comemora um fruto que
pica, estala e crepita - vamos cantar?

da abelha ao MEL | Março a Abril
o mundo misterioso das abelhas que, dançam e que
produzem este néctar dos deuses
QUINTA vai à Escola | Set a Fev
com ANIMAIS
os animais da QTA contam histórias
(coelhos, porquinhos da índia, pintainhos, cordeiro,
mini pigs, patos e tartarugas)
com PLANTAS
os LEGUMES na sala de aula

equipa
> na chegada do autocarro a nossa equipa recebe as crianças e encaminha o grupo (lanches e wcs)
> profissionais na área da educação: animadores; educadores; professores...
> destacamos um recurso humano para cada educador ou professor titular
> não dividimos as turmas, trabalhamos com o grupo e professor titular (exceções em grupos específicos)
> trabalhamos para e com as crianças com o objetivo de porporcionar um dia divertido e inesquecível

informações
> Participação gratuíta dos professores e auxiliares na Quinta
> Sugerimos que tragam roupa e calçado adequado, sem esquecer o chapéu
> Cada criança deve trazer uma cenoura cortada e um pão para alimentar os animais
> Existe um bar de apoio para café e gelados marca Olá
> Espaço para merendas com sombras disponíveis (apenas para grupos com atividades dia inteiro)
> Condições especiais para grupos de grandes dimensões
> Viagens de finalista - dormida na Quinta desde 20€ - solicitar orçamento

> Atividades para idosos com propostas específicas

piquenique
bife panado com alface no pão, batata frita, água, sumo e gelado epá ou gelatina 5,5€
OFERTA ao professor por cada 10 alunos

contactos
N 40° 41' 22"

R. da Igreja Vilarinho 3800 - 617 Aveiro

w 8 ° 37' 08 "

234 912 108 | 969 428 670 | quintapedagogica@grupomayaseco.com

