
Quinta Pedagógica Armando Villar

Actividades de Setembro e Outubro 

 

Todos os Sábados das 10h às 12h30 

Visita à Quinta Pedagógica Armando Villar 

Nesta visita livre pode observar as galinhas, patos, perus, gansos, o nosso 

simpático burro de Miranda que se chama Eléctrico, as ovelhas Merino Preto e 

as nossas cabrinhas. É possível conhecer a nossa horta biológica e o sistema de 

rega tradicional! Para quem pretender trazer lanche para o meio da manhã 

pode sempre fazer uma confortável pausa na nossa área de pic-nic.  

Como novidade a partir de Setembro disponibilizamos à entrada um Peddy 

Paper que pode ser realizado ao longo da visita com a sua família e/ou amigos. 

Desfrute de um dia animado em harmonia com a natureza! Proporcione à sua 

família um dia no campo a 10 minutos da cidade. 

5€/visitante; gratuito para crianças até aos 2 anos 

Inscrições até à 5ª feira que antecede a visita através do 932 500 600 ou 

quintadovillar@gmail.com 

Todos os Sábados das 10h às 11h15 

Yoga na Quinta do Villar 

A partir de Setembro e sempre que o tempo permitir pode desfrutar de uma 

agradável aula de yoga ao ar livre enquanto os seus filhotes visitam a quinta e 

os seus animais na companhia de um monitor da Quinta Pedagógica Armando 

Villar. 

Aproveite para equilibrar o corpo e a mente em contacto com a natureza.  

Dinamização: Diana Bryant Jorge 

Público-alvo: adultos 
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10€/participante 

Inscrições até à 5ª feira que antecede a aula através do 932 500 600 ou 

quintadovillar@gmail.com 

1 de Setembro das 15h às 17h30 

Fotonatura Kids, Click 

Vem fotografar as cores, ritmos e texturas que a Natureza tem para te 

oferecer! Conhecer plantas e animais da quinta através de uma máquina 

fotográfica é divertido! Boas memórias vais guardar! 

Estamos à tua espera! 

Participantes a partir dos 5 anos. 

Concepção e dinamização: Girassol, actividades eco comunitárias. 

Mínimo de 8 participantes. 

Material necessário: máquina fotográfica 

10 €/participante; 5€/acompanhante 

Inscrições até dia 30 de Agosto através do 932 500 600 ou 

quintadovillar@gmail.com 

8 de Setembro das 15h às 17h30 

Cara de Fruta – Natureza e Fantasia 

Giuseppe Arcimboldo foi um artista italiano que viveu no século XVI A sua obra 

é associada às famosas pinturas de retrato onde usou, imagens da natureza, 

tais como frutas, verduras e flores, para compor rostos humanos. 

A partir deste universo, onde a natureza se cruza com a fantasia, pais e filhos 

são convidados a criarem o retrato um do outro com elementos da natureza 

(recolhidos da Quinta Armando Villar).  

Se as crianças assim o desejarem o atelier poderá terminar alegremente com a 

degustação de algumas peças que compõem a “cara de fruta”. 

Público alvo: Dos 3 aos 10 anos 

mailto:quintadovillar@gmail.com
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Verdura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Flor
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Preço: 6 € por criança / 6 € por adulto 

Concepção e dinamização: Ana Lé. 

Mínimo de 6 participantes. 

10 €/participante; 5€/acompanhante 

Inscrições até 6 de Setembro através do 932 500 600 ou 

quintadovillar@gmail.com 

 

8, 15 e 22 de Setembro das 9h30 às 13h30 

Workshop de iniciação à fotografia e às técnicas fotográficas 

O Workshop decorrerá em 3 dias com sessões teóricas e práticas que inclui 

exercícios na Quinta Pedagógica Armando Villar e no Parque das Penhas do 

Marmeleiro (Murches). 

Concepção e dinamização: Olga Miranda. 

Mais informações através do e-mail: quintadovillar@gmail.com ou tlm: 932 500 

600. 

Mínimo de 8 e máximo de 15 participantes. 

100 €/participante 

Inscrições até 6 de Setembro através do 932 500 600 ou 

quintadovillar@gmail.com 

 

 

A partir de 15 de Setembro, 2ªs e 4ªs das 16h30 às 18h ou Sábados 

das das 11h30 às 13h 

Educação pela Arte 

Estes ateliers são desenvolvidos através de temas ou correntes artísticas 

baseados na arte contemporânea e na arte moderna. 

mailto:quintadovillar@gmail.com
mailto:quintadovillar@gmail.com
mailto:quintadovillar@gmail.com
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Os ateliers têm como objectivo a elaboração de trabalhos práticos que visam a 

experimentação e a criação artística situadas entre a Arte e a Educação com 

materiais importados de primeira qualidade. 

Pretende-se explorar conceitos ligados às artes plásticas, contribuindo para o 

desenvolvimento da educação visual das crianças e para o enriquecimento do 

seu imaginário. 

A programação é construída a partir das múltiplas vertentes artísticas, 

explorando uma ampla diversidade de técnicas e conceitos, que através de 

momentos vivenciais, de reflexão e de sistematização contribuem para a 

formação e desenvolvimento da sensibilidade artística individual. 

Numa abordagem dividida em duas partes, uma teórica outra prática, os 

participantes são convidados a criar a sua “obra de arte” ao longo de cerca de 

duas horas, sob a orientação da formadora responsável por este projecto; 

Marina Sequeira Costa. 

Para crianças dos 7 aos 11 anos, mínimo de 5 e máximo de 12 participantes por 

sessão. 

Concepção e dinamização: Marina Sequeira Costa 

17€/SESSÃO ESPORÁDICA AO SÁBADO, 45€/SEMANA (2ªS E 4ªAS); 58€/MÊS  

Inscrição até à 5ª feira que antecede a visita através do 932 500 500 ou 

quintadovillar@gmail.com 

15 de Setembro das 15h às 17h30 

Culinária sustentável para crianças, cozinhar verde, cuidar do planeta! 

Tudo o que ser humano precisa para sobreviver e ter uma vida saudável 

depende directa ou indirectamente do meio natural que o envolve. Utilizando 

como ferramenta de aprendizagem a Culinária, traga as suas crianças e venha 

com elas participar de uma sessão de culinária para Pais e Filhos onde faremos 

uma belíssima sopa com vegetais da época e onde plantaremos um ingrediente 

surpresa! 

Público: para crianças e sua família a partir dos 3 anos até aos 12. 
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Concepção e dinamização: Girassol, actividades eco comunitárias. 

Mínimo de 6 participantes. 

8€/CRIANÇA, 4€/ACOMPANHANTE 

Inscrições até dia 13 de Setembro através do 932 500 600 ou 

quintadovillar@gmail.com 

________________________________________________________________ 

29 de Setembro das 15h às 17h30 e 7 de Outubro das 10h30 às 13h 

Camuflar, alertar e enganar! 

Vem descobrir como se camuflam os animais! 

Disfarçados conseguem fugir dos predadores e enganá-los. 

Vamos conhecer alguns animais que se mascaram: o bicho-pau, os camaleões, 

as borboletas e muito mais! 

Concepção e dinamização: Neurónios Curiosos 

Para famílias com crianças dos 6 aos 12 anos  

Número de vagas: 12 (mínimo de 8 crianças) 

Preço: 8€ criança e 5€ acompanhante 

Inscrições até ao dia anterior pelo telf.: 967176936 ou e-mail: 

geral@neuronioscuriosos.pt 

Organização: Quinta Pedagógica Armando Villar 

6 de Outubro das15h às 17h30 

Natura Bebés 

Playgroup para Pais com crianças até aos 3 anos. Um mundo de atividades 

sensoriais e um momento de partilha e amor, com recurso a cores, texturas, 
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sons. Venha viver um momento especial e cheio de amor com o(a) seu(sua) 

filhote(a)! 

Concepção e dinamização: Girassol, actividades eco comunitárias. 

Preço: 12 euros por família (no caso de duas crianças paga-se mais 2 euros) 

Mínimo de 4 famílias. 

Inscrições até dia 4 de Outubro através do 932 500 600 ou 

quintadovillar@gmail.com 

________________________________________________________________ 

13 de Outubro das 15h às 17h30 

Atelier de Land Art – Cores de Outono 

O Verão chegou ao fim,  mas o sol tem um brilho especial. As folhas das 

árvores, arbustos e outras plantas começam a pintar-se de muitas cores: 

amarelo, castanho e vermelho. O sol dourado do Outono inspira-nos a 

olhar para a natureza com mais imaginação e criatividade. 

Neste atelier outonal o grupo de crianças e pais é convidado a observar e a 

passear na Quinta Armando Villar, recolhendo vários tipos de materiais – 

plantas, pinhas, troncos, folhas secas – para de seguida realizar uma obra de 

land art. 

A atividade termina com a visita dos pequenos artistas a todas as obras e a 

explicação sobre o que realizaram. Procede-se também ao registo fotográfico 

das obras de arte que são efémeras, mas que pertencem à natureza. 

Público alvo: Dos 3 aos 10 anos 

Concepção e dinamização: Ana Lé. 

Mínimo de 6 participantes. 

Valor: 8€/criança; 6€/acompanhante 
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Inscrições até dia 11 de Outubro através do 932 500 600 ou 

quintadovillar@gmail.com 

________________________________________________________________ 

27 de Outubro das 15h às 17h30 

Tricot para crianças 

Vem aprender a tricotar com os dedos! E leva para casa a tua obra de arte 

colorida e suave como um novelo de lã! Depois disto estarás apto para os 

nossos próximos desafios! 

Para crianças a partir dos 5 anos! 

Mínimo 6 inscrições 

Preçário: 8 euros por criança; 4 euros por acompanhante 

Concepção e dinamização: Girassol actividades eco comunitárias. 

Mínimo de 6 participantes. 

Valor: 8€/criança; 4€/acompanhante 

Inscrições até dia 25 de Outubro através do 932 500 600 ou 

quintadovillar@gmail.com 

________________________________________________________________ 

 

 


