
CLUBE DOS CASCALITOS 

TEMÁTICA: LÚDICO/ARTES
> “Brincar com os Cascalitos” |  
os participantes podem usufruir dos brinquedos que 
se encontram na sala do Clube dos Cascalitos, bem 
como a realização de um atelier temático utilizando 
a reutilização de vários materiais.
Duração 2h30
Público-alvo 1 aos 5 anos
Número máximo 15 participantes (até aos 
4 anos cada um acompanhado por pai/mãe) 
e 20 participantes (até aos 5 anos, 
só permanece na sala os dois 
encarregados de educação 
do aniversariante)
Custo 160€

> Aluguer de Espaço | 
a sala dotada de mesas, cadeiras, 
kitchenette e mini frigorífico. Inclui 
um atelier de reciclagem com 
a duração de 1 hora.
Horário 09h00 às 12h30 
ou 14h00 às 17h30
Custo 123€

FESTAS DE ANIVERSÁRIO

Valores com IVA incluído



QUINTA DO PISÃO 
TEMÁTICA: ANIMAIS DA QUINTA/
NATUREZA
> “Um Dia na Quinta” | os participantes 
podem andar de burro e com ajuda de 
dinâmicas ter um maior contacto com 
a Natureza, onde ganham um maior 
conhecimento da fauna e flora que nos 
rodeia através dos seus sentidos.
Duração 3h00
Público-alvo 5 aos 8 anos
Número mínimo 15 participantes
Custo 12€/participante

FESTAS DE ANIVERSÁRIO

Valores com IVA incluído



FESTAS DE ANIVERSÁRIO

NOTAS IMPORTANTES
Dependendo das condições meteorológicas 
no local, as atividades de exterior 
poderão ser adiadas ou canceladas pela 
coordenação.

CONDIÇÕES DA ATIVIDADE
•  Os grupos de participantes devem ter 

sempre um adulto responsável, que terá 
de estar presente e acompanhar a equipa 
em todos os momentos de atividade;

•  O pagamento poderá ser efetuado após 
as atividades no local ou através de 
referência de multibanco;

•  Todos os veículos devem ser estacionados 
no parque de estacionamento da Quinta 
do Pisão.

Valores com IVA incluído



PEDRA AMARELA CAMPO BASE 
TEMÁTICA: AVENTURA/CONSERVAÇÃO 
DA NATUREZA
> “Desafio dos Ents” | atividades ligadas à aventura 
onde os participantes podem ter a experiência 
de fazer pista de arvorismo bem como um conjunto 
de dinâmicas.
Duração 3h
Público-alvo 8 aos 14 anos
Número mínimo 15 participantes
Custo 12€/participante

FESTAS DE ANIVERSÁRIO

Valores com IVA incluído



NOTAS IMPORTANTES
•   As atividades são acompanhadas por monitores e é obrigatória 

a utilização de equipamento de proteção individual, que é 
fornecido pelo PACB;

•  A realização das atividades está sujeita a briefing dado pelos 
monitores e sujeita a avaliação;

• É obrigatório o uso de calçado fechado;
•  Dependendo das condições meteorológicas no local, 

estas atividades poderão ser adiadas ou canceladas pela 
coordenação; 

• Peso máximo dos participantes é de 95 kg;
•  A duração de cada atividade depende do número de 

participantes.

CONDIÇÕES DA ATIVIDADE
•  Os grupos de participantes devem ter sempre um adulto 

responsável, que terá de estar presente e acompanhar o grupo 
em todos os momentos de atividade;

•  O pagamento poderá ser efetuado após as atividades no local 
ou através de referência de multibanco;

•   Não é permitida a permanência de qualquer tipo de veículo  
no interior do PACB.

Para reservas ou dúvidas, contacte-nos através de 
atividadesnatureza@cascaisambiente.pt ou 215 811 750 
(segunda a sexta-feira, das 09h00 às 17h00)
https://ambiente.cascais.pt/
https://www.facebook.com/cascaisambiente/

CONDIÇÕES DE RESERVA
•  As reservas são efetuadas exclusivamente através do correio 

eletrónico atividadesnatureza@cascaisambiente.pt.
•  Após a receção do pedido e confirmada a disponibilidade  

do espaço, serão enviados os formulários necessários para  
a reserva.

•  A reserva será oficializada após a receção dos formulários 
devidamente preenchidos.

•   É obrigatório que o pagamento para reservar o espaço do 
Clube dos Cascalitos seja efetuado até 3 dias antes da data  
do evento. 

•  Todas as reservas devem estar fechadas no máximo até 15 dias 
antes da data de chegada.

•  Todas as reservas são tratadas por ordem de chegada, não 
sendo possível reservar o espaço até serem cumpridas todas  
as condições acima descritas.

SEGURO
Todas as atividades dos espaços da Cascais Ambiente estão 
cobertas por um Seguro de Acidentes Pessoais.

FESTAS DE ANIVERSÁRIO

Valores com IVA incluído


