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APRESENTAÇÃO ESCOLA EQUESTRE | QUINTA PEDAGÓGICA

Quinta de cariz rural, munida de equipamentos que permitem a organização de diferentes atividades, para diferentes públicos. Além de uma Escola de Equitação com 22

cavalos, picadeiro descoberto e coberto; também dispõe de uma Quinta Pedagógica, com diferentes animais domésticos e espaços lúdico / pedagógicos, dispomos também

de uma piscina e do espaço da Quinta Aventura, onde se encontram os equipamentos radicais – escalada, slide e circuito de pontes.

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
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1º DIA 

Explorar a Quinta 

almoço 12:30

tarde lanche 16:00

jantar 20:00

noite *
21:00 às 

22:00 

                            Acomodação                                         

Sopa de Legumes + Esparguete à bolonhesa + Gelatina

Creme de Legumes + Bacalhau com natas e salada + Mix de Fruta

manhã
12:00

Boas vindas ao grupo

14:30
Caça ao Tesouro                                                                                                                                                                                      

Escovar e Alimentar os Animais + Regar o Pomar e apanhar frutos + Fazer uma Limonada 

Pão com queijo | fiambre | manteiga + sumo de laranja ou leite 

16:30 às 

17:30 
Plantar e Semear na Horta + Atelier sementeira O meu Feijão Gochi 

Fazer uma Fogueira + Assar Salsichas e Marshmallows 
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2º DIA 

à volta com os CAVALOS 

peq 

almoço 
09:00

10:00

almoço 12:30

lanche 16:00

* acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor 23% | orçamento grupo minimo 15 crianças 

manhã Pão com fiambre | queijo | manteiga ou doce e leite com chocolate 

Andar de Trator ou Carroça pela Quinta + Jogos Tradicionais 

Canja de Galinha + Bifinhos com arroz de cenoura + Gelado 

tarde 

15:00 Passear no Pónei ou Cavalo 

Pão com fiambre | queijo | manteiga e sumo de laranja 

16:00 às 

18:00 
partida do Grupo 

oferta da alimentação a todos os técnicos e auxiliares

outras atividades disponiveis:

escalada | slide | circuito pontes | paintball | remo | surf | ateliers: pão; barro; massa sal | visita às salinas | museu do bacalhau …

PROGRAMA ATIVIDADES + DORMIDA + ALIMENTAÇÃO 

CUSTO total                                                               

pp
22,5€* pp / dia 
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