
 

  

Propostas diversas para Atividades Anuais (escolas, Câmaras,outras entidades) 
Dia e mês Dia comemorativo Actividade Proposta 

6 de Janeiro Dia de Reis • Fantoches “os animais e o Circo”, o jogo dos sons dos 
animais e atividades educativas  

• Fantoches de sombras “O vale encantado”, fazer 

fantoches de sombras e atividades educativas 
• Fantoches “Os reis de Portugal”, Fazer coroas com 

reutilização e atividades educativas 
• Fantoches de sombras “O vale encantado”, Pinturas 

faciais de reis e rainhas,ou princesas e príncipes e balões 
de modelar em forma de espada, flor ou coração e 
atividades educativas 

• História de encantar “os reis Magos”, atelier de reis 
magos e atividades educativas 

 

 
 

2 Fevereiro Dia Mundial de Zonas Húmidas • Workshop sobre as zonas húmidas, animais e plantas 

que posso encontrar e atividades educativas 

14 de Fevereiro Dia de Sº Valentim • Fantoches de Sombras “O Vale Encantado”, Jogo dos 
sentidos (ver, tocar, cheirar, ouvir e sentir) e atividades 

educativas 
• Fantoches de Sombras “O Vale Encantado”, Postais feitos 

com reutilização (namorados) e atividades educativas 
• Fantoches” Quando o amor bate à porta”,Pinturas faciais 

livres e balões em forma de coração 
• Afinal o que é o coração? O que significa o vermelho? 

Rosa vermelha? Como é ao microscópio o nosso sangue? 
Atividades educativas 

• Fazer coisas divertidas(corações) em massa de sal, 

Postais feitos com reutilização (namorados) e atividades 
educativas 

• Fantoches” Quando o amor bate à porta”,Recados 
apaixonados em pompons de lã e atividades educativas 

• Fantoches” Quando o amor bate à porta”, Porta-chaves 
em forma de coração feitos em feltro e atividades 

educativas 
• Fantoches” Quando o amor bate à porta”,Caixas de 

oferta dos namorados em forma de coração e atividades 
educativas 

• O dia dos livros: vamos ouvir uma história, descobrir 
vários livros, conhecer os livros antigos e fazer 
marcadores de livros apaixonados e atividades 

educativas 
• Fantoches” Quando o amor bate à porta”,Cracas com 

surpresas no interior e com corações e atividades 
educativas 

• Jogo das caras, Molduras apaixonadas feitas com 
reutilização e atividades educativas 

• Jogo dos Sentimentos, Fazer rosas em papel e saber o 

seu significado e atividades educativas 

Data a definir Carnaval • Mas afinal o que é o Carnaval, Atelier de mascara de 
carnaval e atividades educativas 

• Pinturas faciais diversas, balões de modelar e atividades 
educativas 

• Atividades diversas de carnaval (puzzles, quebra-
cabeças, historias) 

 



 

  

19 de Março Dia do Pai • Dedoches “uma família à maneira”, atividades educativas 
e vamos fazer uma craca para o pai  

• Hoje é dia do pai? História de encantar, atelier de 
pompom de lã (bonecos com mensagens) e atividades 

educativas 
• Postais do dia do pai, atelier de oferta reutilizada e 

atividades educativas 
• Jogos tradicionais em família e atelier de caixa de oferta 

para o pai e atividades educativas 
• Sessão de magia, oferta reutilizada para dar ao pai e 

atividades educativas 

 
20 de Março Primavera –Equinócio • Flores, atividades educativas e atelier de flores 

• Borboletas, atividades educativas e atelier de borboletas 
• Abelhas, atividades educativas e atelier de Abelhas 
• Sapos,  atividades educativas e atelier do sapo articulado 
• Fazer tintas ecológicas e usá-las numa pintura livre  
• História de encantar,atelier da Primavera e atividades 

educativas 
• Usar o microscópio para descobrir a natureza e 

atividades educativas 
• Fantoches “A primavera chegou” e atividades educativas 
• Experiencia ”como chega a água às pétalas de uma flor” 

e atividades educativas 

                                 
21 de Março Dia Mundial da Floresta/ árvore • Workshop sobre a floresta e atividades educativas 

• Jogo das sombras da  floresta e atividades educativas 
• Jogo da Gloria gigante sobre a floresta e atividades 

educativas 
• Fantoches ”O piquenique na floresta” e atividades 

educativas 
• Atelier e atividades : Classificação de folhas 

• A pinha que adivinha o tempo, o boneco da floresta 
e atividades educativas 

    
22 de Março Dia da água • Workshop sobre Água, jogos e atividades educativas 

• Gincana da água e atividades educativas 
• Experiências com água e atividades educativas 
• Jogo da Gloria Gigante obre a água e atividades 

educativas 
• Fantoches “Água é vida” e atividades educativas 
• Vamos conhecer o Estuário do Tejo, atividades 

educativas e atelier de peixes em plasticina 



 

  

 

 
 

7 de Abril  Dia Nacional dos moinhos • Vamos conhecer os Moinhos, atelier e atividades 
educativas  

 
22 de Abril Dia Mundial da terra • Workshop sobre como salvar o planeta e Jogo da Gloria 

gigante sobre o planeta terra 

• Fantoches “vamos salvar o planeta” e atividades 

educativas 
• Fantoches “afinal o que é o Sistema solar” e atividades 

educativas 
• O sistema Solar, e Atelier sobre o sistema solar e o 

planeta Terra 
• Dedoches “ animais são nossos amigos” e atividades 

educativas 
• Fantoches “ evolução do planeta terra” e atividades 

educativas 

23 de Abril Dia do Livro • Vamos todos ler um livro, fazer uma ilustração da 
história e fazer marcadores de livros 

• Vamos todos criar uma história com actividade educativa 
• Vamos ler uma história e depois criar as personagens  

25 de Abril Dia da Liberdade • Fantoches “o que foi o 25 de Abril” e Atelier de cravo  

Data a definir Páscoa • História de encantar da Páscoa, atividades educativas e 
atelier dos ovos da Páscoa 

• História de encantar da Pascoa, atividades educativas e 
atelier dos coelhos da Páscoa 

• Fantoches ”A lenda do coelhinho da Pascoa”, atividades 
educativas e Caça ao ovo 

 
 

1 de Maio Dia do trabalhador • As profissões e Jogo da Gloria sobre as profissões 
• Dedoches “o que eu quero ser quando crescer” e 

atividades educativas 
• Fantoches “ ter uma profissão à maneira” e atividades 

educativas 

3 de Maio Dia do Sol • Mas afinal o que é o Sol? Vamos construir um forno solar 
e atividades educativas 

• Workshop do sol e experiências sobre a energia solar e 
atividades educativas 

5 de Maio Dia Internacional do Bombeiro • Fantoches “vamos proteger a floresta”, Sensibilização 

para os fogos florestais e e atividades educativas 
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• Dedoches “ ser um bombeiro”, Sensibilização para os 
fogos florestais e e atividades educativas 

• Workshop sobre atuar em casos de emergência e 
Sensibilização e atividades educativas 

1º Domingo Dia da Mãe • O dia da mãe, dedoches “uma família à maneira”, 
atividades educativas e : 

o vamos fazer uma craca para a mãe ou 
o Atelier de pompom de lã (bonecos com 

mensagens) ou 
o  Postais do dia da mãe e atelier de oferta 

reutilizada 
• Sessão de magia e Jogos tradicionais em família e atelier 

de caixa de oferta para a mãe 

-   

15 de Maio Dia da família • Fantoches “uma família à maneira” e Atelier da moldura 
da família 

• Sessão de magia para a família, coreografias em família 
e jogos tradicionais em família 

• Pinturas com tintas e diversos materiais em família 
• Vamos descobrir as cores nos alimentos,na roupa,nas 

rosas,na personalidade e compreender os desenhos dos 
nossos filhos. Experiência da explosão de cores. Pintura 
livre.Oferta do projecto das cores do Ventania. 

• Vamos descobrir as cores nos alimentos,na roupa,nas 

rosas,na personalidade e compreender os desenhos dos 
nossos filhos. Experiência da separação de cores. Pintura 
livre.Oferta do projecto das cores do Ventania. 

• Vamos descobrir as cores nos alimentos,na roupa,nas 
rosas,na personalidade e compreender os desenhos dos 
nossos filhos. Experiência da espuma colorida. Pintura 
livre.Oferta do projecto das cores do Ventania. 

• Jogo dos desenhos animados antigos, história de 
encantar e ilustração livre da história. 

 

 
22 de Maio Dia Internacional da 

Biodiversidade 
• Jogo do som dos animais, atividades dos animais e 

atelier de construção de animais  
• Jogo da glória gigante sobre os animais e plantas e 

vamos conhecer o que os animais comem 
• Fantoches “os animais e o oceano” e atividade 

educativas  

24 de Maio Dia Europeu dos parques • Fantoches “ o piquenique no parque” e sensibilização 
para os parques seguros e atividades educativas 

29 de Maio Dia Mundial e Nacional da energia • Workshop sobre energia, Jogo da gloria gigante sobre a 

energia e Experiências sobre a energia 
• Fantoches “vamos poupar energia” e experiências sobre 

energia, atividades educativas 

 
31 de Maio Dia do Pescador • Jogo vamos conhecer os peixes e Atelier “mobile dos 

peixes” e atividades educativas 



 

  

• Fantoches “vida de um pescador” e atividades educativas 
 

Junho Santos/ Marchas Populares • Atelier de construção de majericos e enfeites 

1 de junho Dia Mundial da criança 
Dia nacional do sobreiro e da 
cortiça 

• Teatro “ A Branca de neve” e atividades educativas 
• Dedoches “O capuchinho vermelho” e atividades 

educativas 

• Teatro do “capuchinho vermelho” e atividades educativas 
• Fantoches: “os 3 porquinhos” e atividades educativas 
• Teatro “Somos todos diferentes!” e atividades educativas 
• Histórias de encantar , atelier do Ventania e atividades 

educativas 
o Ranpuzel 
o A bela adormecida 

o Pinóquio 
o Branca de neve e os sete anões 
o Capuchinho vermelho 
o Os 3 porquinhos 
o outros 

• Fantoches “o que é ser criança” e atividades educativas 
• Fantoches “aprender e crescer” e atividades educativas 

• Dedoches “ o circo animado” e atividades educativas 
• Workshop sobre a cortiça e sobreiro,jogo da floresta e 

atividades educativas com cortiça 
• Fantoches “ a nossa floresta”, atividades educativas 
• Workshop sobre a floresta, jogo da floresta e jogo da 

gloria 

• Fantoches ”O piquenique na floresta” atividades 
educativas, Workshop sobre a floresta,jogo da floresta  

• Jogos do sentir (mexer,ouvir,dançar,comer,cheirar e 
sobretudo rir) 

5 de junho Dia Mundial do Ambiente • Jogo da gloria sobre a energia e atividades educativas 
• Jogo da gloria sobre a mobilidade e atividades educativas 

• Jogo da gloria sobre a água e atividades educativas 
• Jogo da gloria sobre os resíduos e atividades educativas 
• Jogo da gloria obre energia e atividades educativas 
• Jogo da gloria obre alterações climáticas/feito estufa e 

atividades educativas 
• Atelier de reutilização com vários resíduos 

• Workshop sobre Agricultura Biológica e compostagem 
• Experiências sobre o ambiente 
• Fantoches “vamos separar o resíduos” e atividades 

educativas 

• Fantoches “vamos salvar o planeta” e atividades 
educativas 

• Jogo dos sons (natureza e dos animais) e atividades 

educativas 

8 de Junho Dia Mundial dos Oceanos • Fantoches ”viver no oceano” e atividades educativas 

10 de Junho Dia de Portugal • Fantoches” A História de Portugal” e atividades 
educativas 

17 de Junho Dia Mundial no combate à 
desertificação e à seca 

• Fantoches “ o camelo que vivia no deserto”, Workshop 
sobre a erosão, e atividades educativas 

• Dedoches “ o segredo do mar”, workshop sobre o mar e 
atividades educativas 

21 de Junho Verão – Solstício • Jogos tradicionais e Gincana da água 

• Fantoches “ser astronauta” e atelier do foguetão  
• Workshop sobre o verão, Atelier “molduras de areia” e 

atividades educativas 

• Fantoches “ praia, sol e muita água!” e atividades 
educativas 

• Fantoches “umas férias divertidas” e atividades 
educativas 

• Fantoches “vamos conhecer os continentes” e atividades 
educativas 

 



 

  

13 de Julho Dia do Agricultor • Workshop Agricultura Biológica e compostagem e atelier 
vamos construir um espantalho 

• Workshop Agricultura Biológica e compostagem, vamos 
semear um feijão e atividades educativas 

• Fantoches “ a vida de um agricultor”, vamos semear e 
atividades educativas 

• Fantoches “campo e a cidade”, vamos semear e 
atividades educativas 

• Fantoches “uma quinta à maneira”, vamos semear e 
atividades educativas 

26 de julho Dia dos avós • Fantoches “ser avô?” e atelier de oferta reutilizada 
• Fantoches “ser neto” e Construção de jogos tradicionais 

para jogar  com avós 

• Histórias dos tempos dos nossos avós e atelier de 
pompom de lã (bonecos com mensagens) 

 

Agosto Preparação para o inicio da escola 
Recordações da férias 

• Fantoches “regresso à escola”, atelier de construção de 
porta-lápis reutilizado e atividades educativas 

• Fantoches “ser professor”, atelier de construção de 
blocos de notas e atividades educativas 

• Atelier de Estojos em feltro para lápis e canetas e 
atividades educativas 

• Pintura com tintas de água sobre as minhas férias  
• Fantoches”Aprender para crescer” e atelier de Porta-

recados 
• Desenho e pintura de um quadro sobre as 4 estações do 

ano e construção de jogos tradicionais para jogar em 
família 

• Workshop sobre situações de emergência ( sismo, 
ciclone,  calor intenso,  frio intenso, incêndio, 1º 
socorros, cheias) e jogo de  “segurança rodoviária” 

21 de Setembro Outono- Equinócio • Fantoches “chegou o Outono” e atelier de folhas e 

atividades educativas 
• Fantoches de sombras “a lenda de Sº Martinho”, 

construção de fantoches de sombras e atividades 
educativas, oferta de uma espada aos meninos e coração 
às meninas. 

22 de setembro Dia Europeu sem carros 
Dia Internacional da limpeza das 
praias 

• Jogo da gloria gigante sobre a mobilidade, Jogo dos sons 
dos transportes e atividades educativas 

• Experiência da camada do ozono, Jogo da gloria gigante 
sobre alterações Climáticas e atividades educativas 

• Workshop sobre alterações climáticas e Construção de 

carros em PET 
• Fantoches “alterações climáticas e efeito de estufa” e 

atividades educativas 
• Fantoches “os transportes” e atividades educativas 

23 de setembro Dia Mundial do Mar • Pinturas faciais de pirata, História contada “os piratas”, 
Atividades educativas sobre piratas e Caça ao tesouro, 
oferta de uma espada de pirata em balão de modelar 

• Fantoches “o pirata que ficou sem nada”, pinturas faciais 

de pirata e oferta de uma espada em balão de modelar e 
atividades educativas 

• Fantoches “o verdadeiro tesouro”, pinturas faciais de 
pirata e oferta de um balão de modelar em espada de  
pirata e atividades educativas 

• Teatro “os piratas andam mesmo ai”, oferta de uma 

espada em balão de modelar de pirata e atividades 

educativas 
• Fantoches ”o segredo do mar”, atelier de mobiles de 

peixes e atividades educativas 

 
 



 

  

1 de Outubro Dia Nacional da Água 
Dia Nacional da Musica 
 

• Workshop sobre a água, Experiências sobre a água, 
Gincana da àgua e atividades educativas 

 
 

• Workshop sobre a água, Experiências sobre a água , 
Jogo da gloria gigante sobre a Água e atividades 
educativas 

• Fantoches “importância da água”, Workshop sobre a 
água, Experiências sobre a água e atividades educativas 

• Fantoches ”vamos poupar a água?”, jogo da gloria e 
atividades educativas 

• Atividade: a musica e os sentidos, conhecer os principais 
instrumentos musicais e Atelier de construção de 

instrumentos musicais  

5 de outubro Dia Mundial do Professor • Fantoches “aprender para crescer” e Ateliers de 
reutilização 

• Workshop diversos 

- Agricultura e Compostagem 
- técnicas de procura de emprego 
- ganhe dinheiro poupando o ambiente 
- Aprender a reutilizar 
- modelagem de balões 
- pinturas faciais 

9 de Outubro Dia Mundial dos correios • História do carteiro e Atelier do Marco do Correio 
• Fantoches “ser um carteiro” e vamos todos escrever uma 

carta num postal 

16 de Outubro Dia Mundial da Alimentação • A roda da alimentação e as cores dos alimentos, Jogo da 

gloria gigante sobre Alimentação saudável, vamos todos 

fazer uma limonada e atividades educativas 
• Fantoches “uma alimentação saudável”, aprender a roda 

dos alimentos em jogo, vamos fazer uma limonada e 
atividades educativas 

• Jogo “O que comem os animais”, jogo da roda dos 
alimentos e da sua cor, vamos fazer uma limonada e 

atividades educativas 

 
 

31 de Outubro  a 

1 de Novembro 

Halloween – dia das Bruxas 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dedoches “o segredo do Halloween”, pinturas faciais do 

halloween e atividades educativas 

• Magia, Mensagem misteriosa e Espuma colorida e 

atividades educativas 
• Sessão de magia, impressões digitais, Atelier de 

construção de bruxas e fantasmas e atividades 

educativas 

 

 
 

 
11 de Novembro Sº Martinho • Fantoches de sombras “A lenda de Sº Martinho” e Atelier 

das castanhas e atividades educativas 
• Fantoches de sombras “A lenda de Sº Martinho” e Atelier 

das pinhas e atividades educativas 

http://2.bp.blogspot.com/_gFZ5-gVLJsQ/SuTVy41ghLI/AAAAAAAACio/WBL_lrjPzVs/s1600-h/cpuzzle4.gif
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http://www.google.pt/imgres?q=face+painting,boy&start=384&hl=pt-PT&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4PRFB_pt-PTPT453PT453&biw=1280&bih=572&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=EU2P6BR4-DVz6M:&imgrefurl=http://elaborateeyes.com/author/amandadestro/page/6/&docid=aLqOXq9qpjXuuM&imgurl=http://amandaselaborateeyes.files.wordpress.com/2011/02/dsc00382.jpg?w=300&h=300&w=300&h=300&ei=2jraT_nECOiQ0AXA75myAg&zoom=1


 

  

 
 

23 de Novembro Dia da floresta Autóctone • Workshop sobre a floresta autóctone, Jogo da gloria 
gigante sobre a floresta, Jogo das sombras da  floresta, 
construção do boneco da floresta e atividades educativas 

• Fantoches “ a nossa floresta”, sensibilização para a 
floresta, Jogo das sombras da floresta, construção do 
boneco da floresta e atividades educativas 

• Fantoches ”O piquenique na floresta”, sensibilização para 

a floresta, Jogo das sombras da floresta, construção do 

boneco da floresta e atividades educativas 
 

11 de Dezembro Dia Internacional das Montanhas • Actividade educativa “Vamos conhecer as montanhas”, 
Experiência do vulcão e Atividades educativas sobre o 
vulcão 

• Construção de um sismógrafo, o que devemos fazer se 
houver um sismo e Atividades educativas 

• Experiência “Efeito da chuva ácida nas rochas”, 

sensibilização para as alterações climáticas e 

Atividades educativas 
• Estalactites e estalagmites e e Atividades educativas 

 
21 de Dezembro Inverno - Solstício • Fantoches  “O frio está a chegar”, Atelier de reutilização 

do Inverno e Atividades educativas 

25 de Dezembro Natal • Fantoches “O ajudante do Pai Natal”, Atelier de enfeites 
de Natal e Atividades educativas 

• Dedoches ”Um Natal diferente”,Atelier do presépio de 
Natal e Atividades educativas 

• Fantoches “O ajudante do Pai Natal”, atelier de 
construção de coroas de natal e Atividades educativas 

• Teatro “ O Segredo do Natal”, Atelier de reutilização de 
ofertas de Natal e Atividades educativas 

• Teatro “ Janota e o seu maior presente de Natal” ,Atelier 

de reutilização de ofertas de Natal e Atividades 
educativas 

 
Estas atividades não terão que ocorrer nas datas indicadas e podem alternar algumas atividades (atelier e 

peças de fantoches/dedoches). Podem ser adjudicadas em outras datas. Temos ainda a possibilidade de 

insufláveis (cotações à parte). 

 

Cotações: para 3 horas de actividade, 3 sessões de 1 hora cada, no mesmo período do dia 

(manhã/tarde), com animadores caracterizados e ajustados à quantidade de crianças, com estacionamento 

gratuito (senão acresce), a entidade terá que disponibilizar os meios necessários (mesas, cadeiras, corrente 

elétrica e tapete se aplicável). Recibo verde/fatura passado após pagamento, devendo este ser feito no dia 

da actividade ou até ao dia. Fazemos orçamentos à sua medida! 

 

 Barreiro Seixal/Almada Lisboa Cascais Loures Montijo Setúbal Amadora 
Base 270.00 300.00 400.00 450.00 400.00 270.00 300.00 400.00 

Retenção  IRS 
(25% na fonte) 

67.50 75.00 100.00 112.50 100.00 67.50 75.00 100.00 

Pagar/receber 202,50 225.00 300.00 337.50 300.00 202,50 225.00 300.00 

 



 

  

 

 

 

 


