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Temas: Água     Resíduos     Energia     Biodiversidade    Alterações Climáticas     Outras 

  

JOGOS 

Jogo da bola flutuante Todas as idades Dentro do pacote 

Jogo da visão Ideal p\maiores de 6 anos Dentro do pacote 

Jogo dos cheiros Ideal p\maiores de 6 anos Dentro do pacote 

Jogo dos sons  

(natureza, animais e 

curiosidades) 

Ideal p\maiores de 4 anos Dentro do pacote 

Jogo do tacto Ideal p\maiores de 6 anos Dentro do pacote 

Jogos Tradicionais Todas as idades Dentro do pacote 

Gincana do Equilíbrio Todas as idades Fora do pacote 

Gincana da água Todas as idades Fora do pacote 

Caça ao tesouro Todas as idades  Fora do pacote. 

Jogo com pistolas NERF 

 

Maiores de 8 anos Dentro do pacote 

Jogo da Gloria gigante (3x3m) 

Vários temas       

Todas as idades 

(meias antiderrapantes) 

Dentro do pacote 
. 

Dança com fitas 

 

Todas as idades 

 

Fora do pacote 

ANIMAÇÃO  
Modelagem de balões Ideal para maiores 2 anos Dentro do pacote 

Pinturas faciais Todas as idades Dentro do pacote 

Karaoke Todas as idades  Fora do pacote 

Discoteca Todas as idades Fora do pacote 

Magia  Ideal para maiores de 3 anos Dentro do pacote 

Insufláveis Todas as idades Em parceria com Pulamania 

Fantoches (sombras e outros) Todas as idades Dentro do pacote 

Dedoches Todas as idades Dentro do pacote 

Histórias de encantar Todas as idades Dentro do pacote 

Zumba /dança Todas as idades Fora do pacote 

Tatuagens Todas as idades Fora do pacote 

Bijutaria diversa A partir dos 6anos Fora do pacote 

Unhas – pintura e colagens Todas as idades Dentro do pacote 

Estas fotos apenas pretendem mostrar alguns exemplos de algumas das personagens. Poderemos ter outras, basta dizer o que pretende! 

      
 

 

 

 

 

 

 

Dispomos ainda de máquina de bolas de sabão! 
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EXPERIÊNCIAS – DESCOBRIR A QUIMICA 

Vulcão   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 todas as idades 

 a partir dos 6anos 

 a partir dos 12 anos 

Dentro do pacote  

Arco-Íris  Dentro do pacote 

Explosão de cores  Dentro do pacote 

Forno solar  Precisa de sol (Fora do pacote) 

Microscópio  Dentro do pacote 

Pilha “ilimonada”  Dentro do pacote 

Lançamento de um foguetão Atinge 9m de altura (Dentro do pacote) 

Camada do ozono  Fora do pacote 

Como reagem os animais às variações 

do clima  

Dentro do pacote. 
De ser de Maio a Setembro 

O que é efeito de estufa Fora do pacote 

Acidez da chuva  Fora do pacote 

Efeito da chuva ácida nas rochas Fora do pacote 

Semear um feijão  Dentro do pacote 

Terra e compostagem  Fora do pacote 

Construção de um espantalho  Fora do pacote 

Construção de ninhos  Fora do pacote 

O balão que não rebenta  Dentro do pacote 

O ovo maluco e o ovo que pula  Dentro do pacote 

A luz anda em linha recta ?  Dentro do pacote 

Pega-monstros  Fora do pacote 

Produzir dióxido de carbono e encher 

um balão  

Dentro do pacote 

Classificação de folhas  Fora do pacote 

Construção de um sismógrafo  Fora do pacote 

Estalactites e estalagmites  Fora do pacote 

A pinha que adivinha o tempo Dentro do pacote 

Experiência do relâmpago Fora do pacote 

Mensagem misteriosa Fora do pacote 

O balão voador Fora do pacote 

Espuma colorida Fora do pacote 

Fazer bolas de sabão Fora do pacote 

O indicador: couve rocha Fora do pacote 

O esparguete dançarino Fora do pacote 

O que conduz a corrente elétrica Fora do pacote 

A rolha que salta Fora do pacote 

Separar as cores Fora do pacote 

Fazer impressões digitais Fora do pacote 
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ATELIERS DIVERSOS DE REUTILIZAÇÃO 

Flores, borboletas, animais  

 

 

 

 

 

 

 

Fora do pacote.  

O número de crianças 

poderá ser diferente. Estas 

actividades devem ser 

adjudicadas com 10 dias de 

antecedência. 

Podemos fazer pacotes com 

várias actividades. 

 

Ajustável às idades, no 

entanto algumas atividades 

são só para adultos. 

 

Poderá ser necessário 

trazerem resíduos de casa. 

 

Atividades a realizar em 

qualquer lugar (escolas, 

aniversários, etc) 

Ideal para a Primavera 

Foguetão Qualquer altura do ano 

Pinturas com diversos materiais Qualquer altura do ano 

Carteiras em PET Qualquer altura do ano 

Molduras em cartão Qualquer altura do ano 

Marcadores de livros Qualquer altura do ano 

Fios e pulseiras em papel Qualquer altura do ano 

Fantoches (normais e sombras) Qualquer altura do ano 

Mobiles Qualquer altura do ano 

Castanhas/pinhas   Só outono Máx.25 crianças 

Instrumentos musicais Qualquer altura do ano 

Pompons (lã) Qualquer altura do ano 

Atividades de Natal Ideal para Natal 

Cones voadores Ideal para Natal 

Insetos saltitões Ideal para Natal 

Balões (autocolantes e pintados Ideal para Natal 

Máscaras de carnaval Ideal para o Carnaval 

Cores (Quadros de impressão de 

folhas) 

Qualquer altura do ano 

Barcos e piratas Qualquer altura do ano 

Robôs (cortiça) Qualquer altura do ano 

Ovos pintados Ideal para a Páscoa 

Caixas de ovos Qualquer altura do ano 

Coelhos da Páscoa Ideal para a Páscoa 

Dia do Pai e da mãe Dia do Pai e da mãe 

Bruxas e fantasmas Halloween – Dia das Bruxas 

Carros em PET Semana da Mobilidade 

Piratas  Sempre 

Moinhos de vento Dia dos Moinhos 

Coroas reis/rainhas Dia de reis 

Bijuteria em cápsulas de café  

 

 

 

 

Qualquer altura do ano 

 

Caixas em cartão (ofertas aniversário) 

Mealheiros em PET 

Porta-lápis 

Carteiras em tetra-pack, feltro 

Porta-recados/fotos 

Baldes em PET (ofertas aniversário) 

Carros em cartão 

Robot em cartão 

Avião  
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Peças de fantoches/sombras, dedoches ou teatros diversos 
 

     
 

 
Temas fantoches: “O Ajudante do Pai Natal”, “Quando o amor bate à porta”, “Uma alimentação saudável”, dedoches 
“uma família à maneira”, sombras “o vale encantado”, ”Afinal o que é o sistema solar”, “A vida de um agricultor”, “25 de 
Abril” , Sombras ”a lenda do Sº Martinho”, “Os animais e o circo”, dedoches e fantoches ”O capuchinho vermelho”, “A 
lenda do coelhinho da Páscoa”, “campo e a cidade”. 
 

Temas teatros:  
“O Segredo do Natal” - O Natal estava quase a chegar...a Ursa Teresa já andava a preparar o seu Natal (e tudo como diz a 
tradição), mas a coelha Janota, que era muito distraída, andava sempre a fazer asneiras... Claro que a sua família e amigos 
ficavam muitas vezes chateados com ela...mas a chegada de um duende ainda mais malandreco, trouxe ainda mais 
animação ao Natal...onde afinal a Janota descobriu, que o segredo no Natal, é a família e os amigos! 
 
A Janota e o seu maior presente-Janota estava de férias, mas não largava o seu presente de anos, e com ele aprendeu 
uma valente lição…afinal as novas tecnologias nem sempre são boas… 
 
As férias de natal estão a chegar - Janota e o Duende, deixam a professora de cabelos em pé todos os dias, esta coitada, 
já nem sabe o que fazer a tanto disparate…mas as férias do Natal estão a chegar e muitas surpresas também…tudo a 
pensar em Ti! 
 

Atividades dos 0 aos 4 anos 
 

 

 

Dispomos ainda de um leque muito variado de atividades para bebes com a finalidade de promover o seu 
desenvolvimento, desde:  
 

• Jogo das cores (Coordenação motora e a visão, que começa a ficar mais nítida a partir do terceiro mês). 

• Jogo dos encaixes: Noção de tamanho e de peso 

• Jogo do “Esconde esconde”: Noção de que as pessoas e os objetos continuam existindo mesmo quando saem do 

campo de visão. 

• Dançar e cantar: Coordenação motora e relacionamento social. Aqui irão ainda ver/sentir o nariz do palhaço, a 

peruca, afim de estabelecer contacto com personagens animadas! 

• Histórias de dedoches 

• Histórias de encantar 
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Jogos diversos, molduras selfi e insufláveis decorativos (sob cotação):  
 

     
 

          

 
Festas Temáticas (Natal, Halloween, piratas, ambientais e muitas mais) 

 
 

             
 

Teatros, fantoches, dedoches, ateliers de reutilização, chegada de pai natal e entrega de presentes. 

 
Ofereça uma prenda especial num dia especial (Aniversário, Sº Valentim, Anos de casados e outros dias) 

 
Gostava de fazer chegar um ramo de flores à sua namorada? Gostava que fosse um mágico a entregá-las? Tem uma 
grande ideia para surpreender alguém? Gostava que o Pai Natal fosse até à sua casa!  

 
Brindes para casamentos/Batizados/Aniversários  (tudo feito com reutilização e à mão. Cada artigo é único!) 

 

Dispomos de artigos nossos reutilizados por nós ideais para feiras/exposições/festas, casamentos, batizados, etc, 
sujeitos a cotação à parte. 

    
 

Convites personalizados para eventos diversos 
 
 
 

  
 

 

Convite de tamanho 105*148mm (mais ou menos um A6), ajustado a um tema, impresso a cores, só frente, em papel de 
120gr: 
- Sem envelope: 1€ cada - encomenda mínima de 10 unidades 
- Com envelope decorado 1.30€ a unidade – encomenda mínima de 10 unidades 
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Cartonagem (alguns exemplos) 
 

Decoração Descrição Valor à unidade Encomenda mínima 

Bandeiras 

 

Conjunto de 10 bandeiras em papel, com 
cerca de 2m no total com o tema e 
possibilidade de incluir nome 

15.00€ 1 

Marcadores de pratos

 

Palitos com bandeira decorada para incluir a 
descrição do prato. 

0.30€ 10 

Rótulos para copos 

 

Decorados com o tema 
 
 
 

0.60€ 10 

Cones para doces com e 
sem suporte 

 

Decorados sobre o tema 
Com suporte para cones, acresce 15euros 

 

1.00€ 10 

Cintas/saias - Cup Cakes 

 

Decorados sobre o tema 0.60€ 10 

Caixas para Brindes 

 

Decoradas sobre o tema, feitas em papel 1.00€ 10 

Cones para doces  

 

Decoradas sobre o tema, feitas em plástico 1.00€ 10 

Paspatur para foto 
(não incluída) 

 

Tamanho 10*15cm em papel de 120gr 1.20€ 10 

Marcadores de livros 

 

Com madeira e papel decorados sobre o 
tema 

1.20€ 10 

Desenho para colorir Em papel de 70gr, tamanho A5 0.50€ 10 
Nota: Os valores acima não incluem o envio nem os doces. 

https://ideiasambientais.wordpress.com/
mailto:iambientais@


 
https://ideiasambientais.wordpress.com/  iambientais@outlook.com  963990155  

 
 

  

 

COTAÇÕES: Pacote festas Ecológicas (até 25 crianças) 
 

Pacote sempre incluído:  
- 2 Personagens à escolha das disponíveis 
- 3 Atividades à escolha e que completam o pacote (considerar as que estão "dentro do pacote").  
- Oferta de música 
  

Condições gerais:  

• Total de crianças: podem ir até aos 25. Ajustável caso sejam mais crianças. 

• Duração máxima de 3 horas a contar da hora marcada para estarmos presentes.   
  

O valor do pacote no total sem brindes é: 
 

 

 Barreiro/Montijo 
Quinta do Conde 

Seixal 
Almada 

Lisboa Cascais Loures Moita Setúbal 
Alcochete 

Azeitão 

Amadora 

Base 160.00 180.00 200.00 230.00 200.00 113,35  180.00 200.00 

Retenção  IRS 
(25% na fonte) 

40.00 45.00 50.00 57.50 50.00 28,34  45.00 50.00 

Pagar/receber 120.00 135.00 150.00 172.50 150.00 85,01  135.00 150.00 
Caso seja um particular não contabilizar a retenção na fonte, apenas o valor a amarelo. 

 
 

COTAÇÕES LOW-COST (até 10 crianças ou até 25 crianças com restrições) 
 

Pacote sempre incluído:  
- 1 Personagem à escolha das disponíveis 
- 3 Atividades à escolha e que completam o pacote (considerar as que estão "dentro do pacote", ver se tem restrições).  
- Oferta de música 
  

Condições gerais: 
- Total de crianças: podem ir até aos 25 com restrições ou 10 sem restrições 
- Duração máxima de 1H30, a contar da hora marcada para estarmos presentes.  
 

O valor do pacote no total sem brindes é: 
 

 Barreiro/Montijo 
Quinta do Conde 

Seixal 
Almada 

Lisboa Cascais Loures Moita Setúbal 
Alcochete 

Azeitão 

Amadora 

Base 120.00 140.00 160.00 190.00 160.00 93.33  140.00 160.00 

Retenção  IRS 
(25% na fonte) 

30.00 35.00 40.00 47.50 40.00 23,33  35.00 40.00 

Pagar/receber 90.00 105.00 120.00 142.50 120.00 70.00  105.00 120.00 
Caso seja um particular não contabilizar a retenção na fonte, apenas o valor a amarelo. 

 

Dados que precisamos aquando adjudicação 
• Opção escolhida, nome de quem se batiza/casa/faz anos 

• Hora para estarmos presentes, morada exata da festa e um contato 

• Total de crianças previstas, idades (basta dar uma ideia) e 3 Atividades escolhidas  

• Escolha de 1 a 2 personagens (caso opte por magia, o mágico/feiticeira será uma delas) 

• Precisaremos de uma tomada de luz, para ligar aparelhagem, mesa e cadeiras/bancos. 

• Estacionamento gratuito, senão acresce aos custos. 

https://ideiasambientais.wordpress.com/
mailto:iambientais@

