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O CAMPO DENTRO DE LISBOA,   
PARA PASSEAR E APRENDER!
cozinhas tradicionais, lavoura, pecuária,  
tradições rurais, e muita diversão para todos!

Festival Jardins Abertos (ed. verão) 4 e 5, 11 e 12 setembro 

Início do Programa Família 24 setembro 

Semana Europeia do Desporto 24 a 30 setembro   

Dia Internacional do Idoso 1 outubro   

Semana do Animal 2 a 8 outubro   

Dia Mundial dos Animais de Quinta 2 outubro   

Apanha da Azeitona 12 outubro  

Dia Mundial da Alimentação 16 outubro   

Desfolhada 19 outubro  

Semana da Alimentação 16 a 22 outubro   

Celebração do “Pão por Deus” 30 outubro    

Magusto de São Martinho 11 novembro   

Semana da Primavera 19 a 25 março   

26º Aniversário da QP 16 abril  

Dia Mundial da Terra 22 abril  

Tosquia das Ovelhas 4 maio   

Dia da Espiga 26 maio   

Dia Mundial da Criança 1 junho  

Semana do Ambiente 4 a 9 junho   

Celebração do Dia dos Avós 26 de julho  

TRADIÇÕES RURAIS E DATAS FESTIVAS Preocupamo-nos em sensibilizar os visitantes para as questões ambien-
tais e para a importância das plantas e dos animais. Assim, de acordo 
com o regulamento da Quinta:

 w não colha ou danifique qualquer planta;

 w não alimente os animais, que, quando alimentados em excesso, 
podem desenvolver doenças graves;

 w não é admitida a entrada de outros animais, exceto cães-guia;

 w não são autorizadas festas particulares, de aniversário ou piqueniques.
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OFERTA EDUCATIVA

HORÁRIOS
3.ª a 6.ª feira – 9h00/17h30
sáb., dom. e feriados – 10h00/17h30

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. SEM

 

FUMO

 ORIENTA-TE NA QUINTA 
Onde fica o Norte?  1º e 2º ciclos 

       COM FRUTAS E LEGUMES 
E hoje, que fruta temos?

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

     O CICLO DO PÃO    
Do grão ao pão, o forno de lenha!

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

  VETERINÁRIO POR UMA HORA 
A importância da saúde dos animais.  1º, 2º e 3.º ciclos 

   A VIDA NA QUINTA   
Fazeres e afazeres da Quinta!

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

  A QUINTA A (RE)CICLAR   
Para o lixo, não!  1º e 2º ciclos 

   À DESCOBERTA DA QUINTA     
Visita autoguiada com peddypaper. Para todos os públicos 

 MUNDO DOS INSETOS  
Pequenos, pequeninos...  

e gigantes ao mesmo tempo!  1º e 2º ciclos 

 A QUINTA SUSTENTÁVEL     
Grão a grão, enche a Quinta o papo...  1º e 2º ciclos  

    À DESCOBERTA DA OVELHA   
Ovelhas felizes... lã bem cuidada!

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

VOLUNTARIADO 
Quer ser voluntário? Para colaborar connosco e participar nas tarefas 

diárias de uma quinta, deverá ter no mínimo 18 anos e fazer a inscrição 

no Banco Voluntariado de Lisboa para a Cidade de Lisboa, referindo 

a Quinta Pedagógica dos Olivais, através do link: 

https://www.lisboa.pt/cidade/direitos-sociais/cidadania/voluntariado

ESTÁGIOS 
Alunos de cursos técnico-profissionais  

ou outros podem remeter o seu pedido formal  

de estágio na Quinta Pedagógica dos Olivais  

para o Departamento de Desenvolvimento e Formação,  

através do e-mail: dmrh.ddf@cm-lisboa.pt

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

https://www.instagram.com/qpolivais/

   AS ÁRVORES DA QUINTA  
Visita autoguiada com peddy-paper!

 1º e 2º ciclos  
 e    (> 6 anos)   

 AGRICULTURA BIOLÓGICA    
Cuidar da horta e do pomar!

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

      AROMAS E SABORES  
As receitas da minha avó!

 Pré-escolar,  
1º e 2º ciclos  

 e   (> 3 anos) 

    AVENTAL DE HISTÓRIAS   
Quem conta um conto,  

acrescenta um ponto!

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

FARMÁCIA RURAL 
Chás, tisanas e outras mezinhas. 

 1º e 2º ciclos  
 e    (> 6 anos)

XV CONCURSO DE HISTÓRIAS INFANTIS
“Entramos pelo Passeio das Pérgolas e aventuramo-nos pela Alameda 
das Oliveiras…”
A Quinta já tem nomes para as ruas, praças e avenidas! Referências 
rurais e históricas, que a tornam mais próxima das pessoas. Este ano,  
o desafio é criar histórias que se movam pelo imaginário dos caminhos 

da Quinta. [regulamento disponível oportunamente]

INSCRIÇÕES w a partir de 11 de janeiro 
ENTREGA w até 21 de março
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E EXPOSIÇÃO w 2 de abril

XV CONCURSO DE ESPANTALHOS
A Quinta já não é a mesma sem os espantalhos que a enchem, todos 
os anos. Agora, que demos nomes aos nossos caminhos, desafiamos 
os concorrentes a criarem espantalhos que identifiquem e deem cor  

a cada um deles. [regulamento disponível oportunamente]

INSCRIÇÕES w a partir de 4 de janeiro 
ENTREGA w 21 de março
EXPOSIÇÃO E VOTAÇÃO PÚBLICA w 22 março a 10 de abril 
RESULTADOS w 12 de abril

 ESCOLA  SÉNIOR
ATIVIDADES: 09h/17h30, 3.ª a 6.ª feira
INSCRIÇÕES: 09h/17h30, 2.ª a 6.ª feira

1.º período letivo> a partir de14 de setembro 
2.º período letivo>  a partir de 07 de dezembro  

3.º período letivo>  a partir de 08 de março 
mês de julho>  a partir de 03 de maio

  FAMÍLIA 
Atividades ao fim de semana, para famílias com crianças 

INSCRIÇÕES: 09h/17h30,  
2.ª a 6.ª feira, sempre para o fim de semana seguinte.

PROGRAMAS


