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Mês Atividades Descrição 
 
 

Setembro 

 
Tocar, Sentir, Amassar -  

Esculturas de barro e fazer queijo 
fresco 

Descobrir a origem do barro.  Passeio para 
encontrar elementos da natureza. Criar 
produções com mistura de materiais, tendo 
como base o barro. Fazer queijo fresco! 

 
Outubro 

 
Abóboras -  

Doces,  lanternas com abóboras e 
pão 

Fazer compota caseira de abóbora. Aproveitar 
a casca para fazer lanternas divertidas. 
Fazer pão no forno de lenha. 

 
Novembro 

 
Azeitonas - 

Apanha da azeitona e pão com 
azeitonas 

Apanhar azeitonas com vara, conhecer o 
processo de lavagem e conservação da azeitona. 
Descobrir como se faz o azeite e provar  
azeite.  Fazer pão com azeitonas. 

 
Dezembro 

 
Natal - 

Presépios e bolachas 
 

Passeio para recolher elementos da natureza, 
construir presépios originais com esses 
elementos. Fazer bolachas natalícias no forno 
de lenha.  

 
Janeiro 

 
Dia de Reis - 

Coroas naturais e bolo Rei 
 

Vamos fazer coroas especiais, com elementos 
da natureza recolhidos num passeio. Fazer 
Bolo-Rei (com ingredientes tradicionais e 
outros mais divertidos) no forno de lenha.  

 
 

Fevereiro 

 
Carnaval - 

Máscaras de animais e pão com 
chocolate 

Visita para observação dos animais, elaboração 
de máscaras com elementos tridimensionais do 
animal escolhido em cartão. Fazer deliciosos 
pães com pepitas de chocolate.  

 
 

Março 

 
Primavera - 

“Relvinhas” e bolachas 
 

Observação da natureza na chegada da 
Primavera. Construção e decoração de um 
“relvinhas” (pequenas searas) e fazer bolachas 
em forma de flores, no forno de lenha. 

 
Abril 

 
Páscoa - 

Folar e caça aos ovos 

Aprender a fazer folar tradicional em forno de 
lenha com ovo e tudo! Caça aos ovos de 
chocolate com a companhia do coelho Silvestre. 

 
Maio 

 
Brincadeiras Antigas –  

Gincana tradicional e pão com 
chouriço 

Gincana com brincadeiras tradicionais (corrida 
de sacos, caça à bolacha, corrida de andas, 
corrida de pés atados, etc.). Fazer Pão com 
chouriço (ou simples para quem prefere). 

 
Junho 

 
Mês da Criança - 

Jogos de água e mini-pizzas 
 

Jogos de água: passagem do testemunho, tiro 
ao alvo, percursos com utilização de água, 
garrafa furada, etc. Fazer mini-pizzas muito 
saborosas no forno de lenha, claro! 

 
*Todas as atividades incluem a visita aos animais 


