
Terapêuticas 

• Asinoterapia/Cinoterapia  
crianças/adultos com 
necessidades  especiais  

Lúdicas 

• Passeios de 
Burro 

• Atividade 
c/Póneis 

• Programas 
escolares 

• Festas de 
aniversário 

• Programas 
Seniores 

• Programas 
culturais 
(participação em 
feiras medievais, 
setecentistas, 
saloias, etc) 

• Estágios (férias 
escolares) 

Pedagógicas 

• Aulas de Equitação com 
Cavalos e Póneis 

• Workshops de Olaria, 
Fantoches, Pintura, 
Fotografia, Pasta de 
Papel,Ecologia, etc. 

       

 

        

Venham conhecer o nosso projeto, a  Quinta Pedagógica Burros do Magoito! 

Iniciado em 2009, este é um projeto jovem e inovador que disponibiliza um vasto leque de atividades 

educativas, culturais, lúdicas, pedagógicas e terapêuticas.  

Os nossos objetivos são promover atividades educativas e divertidas, estimulando o respeito 

pelos animais e pela natureza. A partilha de experiências e aprendizagem acontecem num 

ambiente acolhedor com a melhor companhia, a dos nossos animais! 

Tarefas tão simples como escovar um burro, fazer uma festa num coelho, alimentar uma cabra, sentir 

lã de uma ovelha ou brincar com uma porca do Vietname, tornam-se especiais no sorriso de uma 

criança!  

As atividades com animais criam sempre momentos de boa disposição e bem-estar, de partilha de 

experiencias novas ou memórias de outros tempos… 

As seguintes atividades estão disponíveis : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



Brevemente estaremos no período da Primavera ,  temos preparada várias atividades lúdicas e de 

carácter pedagógico para realizar com as crianças :     

            

Atividades Páscoa 

 
A COELHINHA MEL 

 
“Estávamos na véspera do Domingo de Páscoa e a coelhinha Mel não conseguia encontrar o local 
adequado para esconder os seus ovos . No dia seguinte os seus filhos iam começar a procurá-los 
…então a coelhinha teve uma ideia … correu direito ao relvado com um cestinho no braço e com muito 
cuidado para não partir nenhum ,foi colocando os ovos da Páscoa no meio das flores… “ 
   

A actividade consiste - A actividade consiste na interacção das crianças com a coelhinha… e num 
passeio de burro à procura dos ovos perdidos !  
 

Actividade de interacção com os nossos coelhos - (escovar e acariciar) + Passeio de Burro + 

Limpeza Burros (escovar e acariciar) 

Realização da actividade – Inicio a 1 Março até ao dia 21 Abril 

 

 

FANTOCHE DO COELHO DE PÁSCOA 
 

Nesta oficina vamos criar um fantoche a partir de uma meia !  
Cada participante vai criar um coelho utilizando materiais como tecido, pom pons e lã. 

 
A actividade consiste – Oficina fantoches + atividade de interacção com os nossos coelhos  
(escovar e acariciar) +Passeio de Burro 
 

Realização da actividade – Inicio a 1 Março até ao dia 21 Abril 

 

 

 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Deslocamo-nos ás Escolas/Instituições 

A grande vantagem da nossa deslocação , é que todas as crianças possam usufruir de uma 

atividade com animais , sem necessidade de se deslocarem do seu espaço , poupando a 

escola/instituição  na despesa enerente ao transporte das crianças . 

Igual ou superior a 20 participantes –  Preço de 5.00€ /participante – Coelhinha Mel  

Igual ou superior a 20 participantes –  Preço de 7.00€ /participante – Fantoche  

                                                                 (material incluído) 

 

Deslocação gratuita - Concelhos Lisboa, Amadora, Sintra, Oeiras, Cascais . 
Deslocação 40€ - Nos concelhos Mafra, Loures, Odivelas. 

Deslocação 50€ - Torres Vedras , Margem Sul (Almada,Montijo,Seixal,C.Caparica) 

Deslocação 60€ - Alverca, V.Franca de Xira , Setubal e Sesimbra 

Para outras zonas, preço a combinar. 

Inferior a 20 participantes – pagamento minimo de 20 participantes -100.00€ – Coelhinha Mel 

                                            pagamento minimo de 20 participantes -140.00€ – Fantoche                                                                                    

 

Deslocação gratuita - Concelhos Lisboa, Amadora, Sintra, Oeiras, Cascais . 
Deslocação 40€ - Nos concelhos Mafra, Loures, Odivelas. 

Deslocação 50€ - Torres Vedras , Margem Sul (Almada,Montijo,Seixal,C.Caparica) 

Deslocação 60€ - Alverca, V.Franca de Xira , Setubal e Sesimbra 

Para outras zonas, preço a combinar. 

Pagamento da atividade – no final da mesma. 

Os nossos preços mantêm-se iguais desde o inicio da actividade (Ano 2009), apesar de todos os 

anos haver um aumento significativo nos custos de maneio e manutnção dos nossos animais.  

 

Recebemos as Escolas/Instituições 

O nosso espaço (1.200 m2) está aberto todo o ano e fica localizado no parque Natural de Sintra - 

Cascais, na aldeia do Magoito perto da praia e rodeado pelo campo. 

Na visita é possível observar, conviver e conhecer as características de várias espécies de animais 

(cavalo, burros, póneis, ovelhas, cabra, porca ,coelhos, galinhas ,etc.), proporcionando uma 

experiência única e um incentivo a uma maior responsabilidade ambiental. 

Temos uma área isolada completamente relvada, onde disponibilizamos um espaço onde é possível 

almoçar/lanchar . 

 Preço de 5.00 € participante (meio dia – manhã ou tarde) – Coelhinha Mel 

 Preço de 7.00 € participante (meio dia – manhã ou tarde) –Fantoche                                                                                                 

(material incluído)                                                                                                    

 Preço de 7.50 € participante (dia inteiro – 10h ás 15h) 

Inferior a 20 participantes – pagamento minimo de 20 part. (meio dia)    - 100.00€ – Coelhinha Mel 

                                                pagamento minimo de 20 part. (dia inteiro) - 150.00€ – Coelhinha Mel 

                                                pagamento minimo de 20 part. - 140.00€ – Fantoche  

                                                                                                   

Adultos – Professoras/Educadoras e auxiliares – gratuito 

                Pais ou acompanhantes – 5.00€ pessoa (meio dia – manhã ou tarde) 

                                                         7.50€ pessoa (dia inteiro – 10h ás 15h) 



 

Outras opções disponíveis 

 

 

  

 

Marcações/Informações – basta telefonar ou enviar um mail para :  

 927 758 757 ou burrosdomagoito@gmail.com 

 

 

                     www.burrosdomagoito.com 

Facebook – burros do Magoito    

Youtube – burros do Magoito      

   
 

 

• Valor até 30 crianças: 40 € 

• Valor > 30 crianças: 40 € + 1€ por cada criança 

• Necessário marcação prévia 

Pinturas 
faciais 

mailto:burrosdomagoito@gmail.com

