
ATIVIDADES 
DE NATUREZA
8, 10 e 11  DE DEZEMBRO

Festa de Natal  

QUINTA DO PISÃO
  
ATELIER “O QUE HÁ NO PISÃO QUE DECORA O MEU NATAL?” 
8 de dezembro  
 
Já tens decorações para a árvore de Natal? Vem fazê-las com materiais 
naturais da Quinta do Pisão, como os ramos e pinhas do Pinheiro! Enquanto 
fazes o atelier vais também descobrir algumas lendas e histórias de Natal!
 
10h00 às 11h00
8€/criança 
 
HISTÓRIAS COM SABOR - SALAME DE NATAL 
8 de dezembro  
 
Doces e histórias? Vem fazer o teu salame acompanhado por uma boa dose 
de histórias de Natal! O salame terá a forma de uma figura alusiva ao Natal e 
será para ser partilhado por toda a família! Venha deliciar-se!
 
11h00 às 12h00
18€/grupo
 
WORKSHOP PRENDAS SUSTENTÁVEIS 
8 de dezembro 
 
Aprenda a fazer prendas de Natal sustentáveis como perfumes sólidos, 
ambientadores e desodorizantes naturais. Irão levar para casa os produtos 
que fizerem e um manual para replicarem em casa!
 
13h30 às 15h30
13€/participante 
 
“MÃOS NA MASSA!” DE NATAL  
8 de dezembro 
 
Venha confecionar bolachas e uma compota, para compor um cabaz de 
Natal, que vai levar consigo! Uma atividade bem deliciosa para colocar as 
“mãos na massa”! 

15h30 às 17h30
16€/participante 
 
PASSEIO DE TRATOR DE NATAL  
8 e 11 de dezembro 
 
Desfrute da paisagem natural da Quinta do Pisão no passeio de trator da 
Festa do Natal. Venha em família e bem agasalhado para usufruir desta 
experiência natalícia!

Turno 1: 11h00 às 12h00 | Turno 2: 14h00 às 15h00 | Turno 3: 15h00 às 16h00 
Turno 4: 16h00 às 17h00 
4€/participante

VELAS E BÁLSAMOS COM CERA DAS ABELHAS 
10 de dezembro 
 
Neste workshop vai aprender sobre o papel das abelhas na produção de 
cera, qual a função da cera na colmeia e como é que podemos usá-la para a 
produção de velas e bálsamos. Venha aprender a fazer a sua próxima prenda 
de Natal!
 
14h00 às 16h00
15€/participante

LANÇAMENTO DO CD E CANÇÕES DE NATAL COM DUO CORCOVA
10 de dezembro
 
Os Duo Corcova vão lançar o seu terceiro CD - Madrugadores, na Casa da 
Cal. Esteja presente neste momento e de seguida venha assistir à atuação 
do grupo com os alunos da Corcova Música, que irão tocar músicas de Natal 
com violino e guitarra. Apareça e desfrute deste momento musical! 

16h00 às 17h00
Gratuito 
 
ARRANJOS DE NATAL – DO PISÃO PARA CASA! 
11 de dezembro 
 
Traga a sua própria vela e venha fazer pequenos arranjos de Natal com 
elementos da natureza da Quinta do Pisão. Uma atividade para usar a 
criatividade dinamizada pelos “Avós do ATL da Galiza”.  

Turno 1: 10h30 às 11h30 | Turno 2: 11h30 às 12h30 | Turno 3: 13h30 às 14h30
Turno 4: 14h30 às 15h30
2,5€/participante

CHEF BOLOTA
11 de dezembro

Vamos redescobrir a BOLOTA! O desafio vai ser inventar um bolinho novo, 
doce ou salgado, para a nossa mesa de Natal deste ano. Quem tem coragem 
de embarcar nesta aventura com a Confraria Ibérica da Bolota? Traga a 
família para pôr as mãos na massa. Uma atividade para todas as idades!

11h00 às 12h30
8€/participante

PEDDY PAPER DE NATAL 
11 DE DEZEMBRO 
 
Sabe que mistérios Natalícios esconde a Quinta do Pisão? Traga a sua família 
e amigos para participar neste peddypaper de Natal! equipa vencedora vai 
ser premiada com produtos da Quinta! 

Turno 1: 11h00 às 12h00 | Turno 2: 14h00 às 15h00 | Turno 3: 15h00 às 16h00 
Turno 4: 16h00 às 17h00
2,5€/grupo
  
CRESCIMENTO DE COGUMELOS COM BORRA DO CAFÉ 
18 de dezembro  
 
Venha aprender a cultivar os seus cogumelos a partir da borra do café num 
workshop divertido adequado a toda a família! Oferecemos um kit de cultivo 
de cogumelos.
 
10h00 às 11h30
20€/participante

RESERVAS
215 811 750
atividadesnatureza@cascaisambiente.pt


