
 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável  
para transformar Lisboa e o mundo 

A Agenda 2030 é constituída pelos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos pela 
Nações Unidas. Os ODS são uma visão comum para  
a humanidade e visam resolver as necessidades das 
pessoas, tanto nos países desenvolvidos como nos 
países em desenvolvimento, não deixando ninguém  
de fora.
Todas as vertentes do desenvolvimento sustentável, 
seja social, económica ou ambiental, exigem empenho 
de todos, a nível individual e coletivo. Na Quinta, assu-
mimos a responsabilidade de tornar os ODS uma 
realidade. Definimos seis destes objetivos em que  
podemos ter uma contribuição ativa e, sobretudo,  
em que podemos melhorar o nosso desempenho:

ODS 4 – Educação de qualidade;
ODS 6 – Água potável e saneamento;
ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis;
ODS 12 – Produção e consumo sustentáveis;
ODS 13 – Ação climática;
ODS 15 – Proteger a vida terrestre.

O CAMPO DENTRO DE LISBOA,  
PARA PASSEAR E APRENDER!

Cozinhas tradicionais, lavoura, pecuária,  
tradições rurais, e muita diversão para todos!

Início do Programa Família 24 setembro 

Dia Internacional do Idoso 1 outubro   

Semana do Animal 1 a 7 outubro   

Dia Mundial dos Animais de Quinta 2 outubro 

Dia Mundial do Animal e do Veterinário 4 outubro   

Apanha da Azeitona 13 outubro  

Semana da Alimentação 15 a 21 outubro   

Dia Mundial da Alimentação 16 outubro 

Desfolhada 18 outubro  

Celebração do “Pão por Deus” 29 outubro    

Magusto de São Martinho 11 novembro  

Semana da Primavera 21 a 25 março   

27º Aniversário da QP 16 abril   

Dia da Terra 22 abril 

Tosquia das Ovelhas 3 maio    

Dia da Espiga 18 maio   

Dia do Fascínio das Plantas 22 maio   

Dia Mundial da Criança 1 junho   

Semana do Ambiente 3 a 9 junho    

Celebração do Dia dos Avós 26 de julho  

TRADIÇÕES RURAIS E DATAS FESTIVAS HORÁRIO
Verão – 1 de maio a 30 de setembro
Terça a sexta-feira - das 9h às 19h
Sáb., dom. e feriados - das 10h às 19h 

Inverno – 1 de outubro a 30 de abril
Terça a sexta-feira - das 9h às 17h30
Sáb., dom. e feriados - das 10h às 17h30 

A Quinta encerra à 2.ª feira,  
dia de Natal, dia de Ano Novo,  
domingo de Páscoa e dia do Trabalhador,  
podendo fechar noutras datas,  
a título excecional.

CONTACTOS
Rua Cidade do Lobito, Olivais Sul, 1800-088 Lisboa 

t.: 218 550 930

gps: N38º 45.790, W009º 06.774 

quinta.pedagogica@cm-lisboa.pt 

http://quintapedagogica.lisboa.pt  

http://facebook.com/Quinta.Pedagogica.dos.Olivais  

https://instagram.com/qpolivais/ 22 23an
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À DESCOBERTA DA OVELHA
Ovelhas felizes... lã bem cuidada!

 Pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos;   (> 6 anos)

À DESCOBERTA DA QUINTA  
Visita autoguiada com peddypaper.

   Para todos os públicos (> 6 anos)

AGRICULTURA BIOLÓGICA     
Cuidar da horta e do pomar.

 Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos

A QUINTA À SUA MEDIDA      
Prepare, venha e descubra!

 Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos;   (> 6 anos) e 

A QUINTA SUSTENTÁVEL                  
Grão a grão, enche a quinta o papo!

 1.º e 2.º ciclos

AROMAS E SABORES
As receitas da minha avó!

 Pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos;   (> 6 anos) e 

AS ÁRVORES DA QUINTA   
Visita autoguiada com peddypaper!

   Para todos os públicos (> 6 anos)

A VIDA NA QUINTA                         
Fazeres e afazeres da Quinta!

 Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos;  (> 6 anos) 

COM FRUTAS E LEGUMES            
E hoje, que fruta temos?

 Pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos;   (> 6 anos) e  

 ESCOLA   SÉNIOR
Atividades – 09h/17h30, 3.ª a 6.ª feira

Inscrições – 09h/17h30, 2.ª a 6.ª feira

1.º período – a partir de 12 de setembro 

2.º período – a partir de 05 de dezembro  

3.º período – a partir de 06 de março 

julho – a partir de 02 de maio

 FAMÍLIA 
Atividades ao sábado,  

para famílias com crianças 

Inscrições – 09h/17h30, 2.ª a 6.ª feira,  

sempre para o sábado seguinte.
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OFERTA EDUCATIVA

VOLUNTARIADO 
Ser voluntário é fazer a diferença. Trabalhar 
como voluntário na Quinta permite desenvol-
ver novas capacidades, conhecer e tratar os 
animais, aprender mais sobre práticas agrí-
colas tradicionais e jardinagem, entre outras 
tarefas de uma quinta. Os interessados 
devem ter mais de 18 anos e fazer a inscrição 
no Banco de Voluntariado para a Cidade de 
Lisboa, referindo a Quinta Pedagógica dos 
Olivais, através do link: 
https://voluntariadolisboa.cm-lisboa.pt 

ESTÁGIOS 
Os estágios na Quinta destinam-se a alunos 
de cursos técnico-profissionais ou outros que 
abranjam áreas como o ambiente, turismo, 
agricultura, biologia, veterinária, animação 
cultural, entre outras. O pedido de estágio 
deverá ser formalizado para o Departamento 
de Desenvolvimento e Formação, através do 
email: dmrh.ddf@cm-lisboa.pt

DE QUEM SÃO ESTAS PEGADAS?        
Uma aqui outra acolá, descobre-as!

 Pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos;   (> 6 anos) e  

FARMÁCIA RURAL
Chás, tisanas e outras mezinhas. 

 1.º e 2.º ciclos;   (> 6 anos) e  

MUNDO DOS INSETOS    
Pequenos, pequeninos...  
e gigantes ao mesmo tempo! 

 1.º, 2.º e 3.º ciclos 

O AVENTAL DE HISTÓRIAS 
Quem conta um conto, acrescenta um ponto!

 Pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos;  (> 6 anos) e  

O CICLO DO PÃO 
Do grão ao pão, no forno de lenha!

 Pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos;  (> 6 anos) e  

OLIVARIA                                  
A árvore da azeitona!

 1.º e 2.º ciclos;   (> 6 anos) e  

QUEM NASCEU PRIMEIRO?   
O ovo? A galinha? O ovo? ...

 Pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos

VETERINÁRIO POR UMA HORA
A importância da saúde dos animais.

 1.º, 2.º e 3.º ciclos

XVI Concurso de espantalhos  
“OS ODS NA QUINTA”

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS), definidos pelas Nações Unidas, 
são “uma lista das coisas a fazer em nome 
dos povos e do planeta”. Este ano, os espan-
talhos que vão decorar a Quinta deverão 
simbolizá-los. A escolha é vossa! 
Inscrição a partir de 3 de janeiro, entrega 
20 de março, exposição e votação pública 
21 março a 9 de abril e resultados 11 de abril

XVI Concurso de Histórias infantis
“VAMOS TRANSFORMAR O MUNDO”

As histórias transportam as crianças para 
vivências do seu dia-a-dia. Os ODS são “uma 
lista das coisas a fazer em nome dos povos 
e do planeta”. São, também, o mote para o 
concurso deste ano. Desafiamos educado-
res e professores a juntarem as crianças e 
construírem uma história sobre os 17 ODS e 
como se podem concretizar na vivência da 
nossa cidade. Poderão escolher um, dois ou, 
quem sabe, todos! 
Inscrição a partir de 10 de janeiro, entrega 
até 20 de março, divulgação dos resultados 
e exposição 4 de abril.


