
LAZER Programas para o Mês da Criança

No mês da Criança, todas as semanas iremos deixar algumas ideias 
de programas que poderão fazer, de norte a sul de Portugal.
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No PORTO

Tão giro que os outros parques ficam
com dor de Co(to)velo!

No Parque do Covelo é só diversão! É um
espaço verde, com cerca de 8 hectares,
localizado na zona norte da cidade do
Porto, em Paranhos.
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Uma coisa é certa: Serralves
é amiga dos mais pequenos.
E porquê? Porque não pára!
Os seus esforços para
entreter e fazer os miúdos
descobrir novos mundos são
contínuos ao longo do ano e
sempre com imensa
criatividade.

Com o seu mítico labirinto, pontes
de madeira ladeadas de mata
densa e lagos de água brilhante,
repuxos e fontes de água, e a
natureza no seu esplendor, o
ambiente romântico do Parque de
São Roque parece tirado de um
conto de fadas.

O Planetário do Porto divide-se em
duas galáxias diferentes: na 1ª
miúdos e graúdos têm a
oportunidade de viajar até às
estrelas, nas maravilhosas sessões
desenvolvidas pelos terráqueos que
ali trabalham. Na 2ª ficam a
conhecer melhor o nosso Sol e
exploram todos os planetas
principais.
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Na Quinta Pedagógica dos Olivais vive-
se momentos únicos e cheios de
atividades para a família!
É possível participar nas atividades
diárias e próprias de uma quinta como a
lavoura, hortas e pomares, tarefas do
dia a dia dos animais domésticos,
compostagem, descobrir e viver os
percursos do pão, enfim um sem nº de
experiências acessíveis a todos.
GRATUITO!

O Parque da Pedra é um dos mais
recentes Parques de Merendas do
Parque de Monsanto.
E se a fome apertar, não se
preocupem: o Parque da Pedra tem
grelhador e uma zona de merendas
com mesas e bancos, portanto, o
churrasco está garantido!

E que tal um passeio por Lisboa
de uma forma inovadora e nunca
antes imaginada?
Pois é o Smart Sightseeing dá-
nos uma perspetiva de 360º
porque o mini bus tem um
tejadilho envidraçado e está
equipado com um ecrã gigante
onde é projetada a vista do
motorista.

Em LISBOA
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Outras ZONAS do PAÍS
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O Museu de Brincar é um
projeto associativo do
Arlequim-Teatro para a
Infância e conta já com um
extenso espólio que ronda a
cerca de 15.000 objetos.
Pode ser visitado no Palacete
Visconde de Valdemouro, em
Vagos.

Gostam de Dinossauros? Se sim,
então têm que agendar uma
viagem à Lourinhã, porque eles
estão de volta! O Dino Parque –
Parque dos Dinossauros da
Lourinhã é o maior museu ao ar
livre de Portugal (e um dos
maiores parques temáticos da
Europa) e retrata 4 diferentes
períodos. Tem 120 modelos de
dinossauros à escala real.
Fantástico, não?

A HIPPOtrip está de regresso
e a diversão em família é a
mesma de sempre. Agora
com mais segurança e
animação!
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O Museu do Brinquedo em Ponte
de Lima fará as delícias da
criançada. A não perder!

(O Clube não tem qualquer interesse direto ou indireto nas marcas/empresas/entidades indicadas)

(Fonte: Pumpkin 2021))

O Museu do Brinquedo em
Seia apresenta uma
coletânea de cerca de 8000
brinquedos de Portugal e do
mundo. O objetivo aqui é a
atividade lúdica e o direito
de brincar. Merece mesmo
ser visitado!

Já imaginou o que será para
uma criança ver “uma cidade”
toda à sua dimensão? Uma
maravilha. É isso mesmo que
elas acham do “Portugal dos
Pequenitos”. Em Coimbra.


