
Wv*ni ro{*,.*{ L\3 ãuB-ã_}j

6€ Ë Ì lq 3 lF & Ì * ê $ Y

ÀÁÀtu{4ÂLLr

Â ErE-ìÏ-3Ë,TÌ\Ì.-R Ee

i&W Khi\ gi Wk{" ffiffi
{3u u i .,n"o 4*.o *4 *"
W FgV ããÊdrS 

'{BÉFU ffiÀAÁ UM MUq'

ã n*, 
".r.t 

l* ,-"
$--* $.i.ã 

"&" 
l L,$ LJU

'I) O LÜM8O
ÏI\ITÂ



& ascs
ffi$frcnçÃü s^{rA}lA
Õlf)ADE sol.6ÁRÂ , Ë UINTA

DO l.ü tuÍ BQ

A Quinta do Lombo

A Quinta do Lombo está localizada no Lombo de Baixo, freguesia do Faial. Esta freguesia, pertencente ao

concelho de Santana, tem uma extensão de22,6OKm2 e possui cerca de 1567 habitantes (Censos 2011). Foi

fundada em 1550, sendo a primeira freguesia colonizada no Norte da llha. Esta é uma localidade com um

clima ameno e agradável, próximo ao mar, onde existem várias plantas e árvores de fruto que proporcionam

uma vista muito agradável.

A Quinta do Lombo está na posse da Associação Santana Cidade Solidária (ASCS) desde 16 de janeiro de

20L4, resultante de um donativo particular. Este imóvel passou a ser denominado de Quinta do Lombo pela

Ata ne 79 a partir de L5 de maio de 2015, após proposta e consequente aprovação da direção. Esta

enquadra-se perfeitamente neste cenário e apresenta uma área total de IO70m2, sendo que 950m2 dizem

respeito a uma área rústica, composta por uma zona de pomar e uma zona de agricultura. Por este motivo

e como contributo para a valorização e rentabilização deste espaço, a Quinta do Lombo encontra-se

registada no lnstituto de Financiamento da Agricultura e Pescas - IFAP, desde março de 2017. Existe

também uma pequena zona reservada para os animais que habitam na nossa quinta.

A restante área é urbana e diz respeito a 2 apartamentos de tipologia T2. Estes apartamentos estão

disponíveis para situações de emergência social apontados pelo lnstituto de Segurança Social ou por outras

entidades locais, para utilização por entidades sociais, culturais ou desportivas em cooperação com a ASCS

ou até pela comunidade em geral, como forma de contributo para a sustentabilidade da Quinta.

fste espaço representa uma oportunidade de desenvolvimento de várias ações que potenciem a troca de

experiências sociais e entre gerações, indo ao encontro dos objetivos da Associação Santana Cidade

Solidária de intervir, equacionar e apresentar respostas e serviços adequados às necessidades da população,

promovendo o bem-estar e a qualidade de vida.

Por outro lado, a Quinta do Lombo funciona também como uma quinta pedagógica virada para a

comunidade em geral, onde o foco principal é a sensibilização, educação e preservação da Natureza, espaço

este vocacionado para as escolas e para a comunidade sénior. Esta dinâmica é de grande importância uma

vez que esta área pertence à Reserva da Biosfera, classificada pela UNESCO.
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lnstituição Particular de Solidariedade Social- Constituída a 10 de Julho de 2002

.,FAZER 
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Pretende-se que a Quinta do Lombo e as suas valências sejam um espaço privilegiado em que todos
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possam aprender a reviver tradições, a fortalecer laços e ajudar a construir uma relação mais forte, afetiva

e comunicativa entre todos, ou seja, "uma escola ao ar livre"

Propomos uma oÍerta lggular e temática que pretende contribuir para a formação de cidadãos

motivados e conscientes das questões decorrentes do desenvolvimento sustentável, num ambiente que

reconstitui a imagem de ruralidade.

_1: q!!vLded,ei--.:ê,p^_qrjentadas -d,q.-m-q_d.9.p...p.rsm.syet.A.E-d,U.ç.qção fqbie_ntal, há o contato com a

natureza, com a cultura, a aventura, a diversão. É uma das nossas principais preocupações garantir o

confofto e a segurança dos participantes em todos os momentos.

Objetivos Gerais:

- Complementar o trabalho realizado na sala de aula fornecendo uma componente prática dos conteúdos

programáticos lecionados, interligando ecologia e aprendizagem;

- Desenvolver uma programação de atividades de carater lúdico pedagógico disponíveltodo o ano;

- Dinamizar atividades que promovam a interação de gerações, de modo a estimular a integração do meio

rural nos hábitos de vida dos jovens;

- Elaborar projetos que estimulem os jovens para uma consciencialização e responsabilidade ambiental,

bem como o incentivo à criação de soluções de problemas que afetam o meio ambiente;

- Estimular o desenvolvimento de uma conduta mais ecológica;

- Promover o contato com os animais domésticos;

- Tornar o espaço da Quinta acessível a todos os visitantes, com diagnósticos diversos;

- Estimular a consciência ecológica e ambiental;

- Desenvolver princípios de respeito e convívio com a natureza;

- Promover o conhecimento e a identificação de algumas espécies da Flora e da Fauna do meio rural.
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lnstituição Particular de Solidariedade Socr,a/ - Constituída a 10 de Julho de 2002

Ateliers/ Workshops

Obietivos:

- Conhecer e colaborar nas plantações que decorrem na Quinta;

- Proporcionar aos alunos o contato e a aprendizagem das tradições rurais;

- Desenvolver princípios de respeito e convívio com a natureza;

- Promover aprendizagens num contexto diferenciador do da sala de aula.

O intuito da atividade é a participação dos mesmos nas plantações agrícolas ou colheitas dos

produtos existentes. Estas estão dependentes da época em que realizam a visita.

Os participantes deverão fazer-se acompanhar de botas ou galochas e roupa prática que possa sujar-

se com terra.

,.tffi Atelier "Asricultor Por um dia"

Bff
Obietivos:

- lmpulsionar o desenvolvimento da imaginação e criatividade;

- Dar nova forma e utilidade a objetos ou material de desperdício;

- Contribuir para a decoração da Quinta;

- Promover aprendizagens num contexto diferenciador do da sala de aula.

A arte é essencial para o amadurecimento cognitivo pois, ajuda o aluno não apenas a construir a

sua perceção do mundo, mas a expressá-la, A arte em todas as suas nuances é um importante instrumento

do desenvolvimento integral do aluno, ou seja, auxilia no seu processo de ensino- aprendizagem.

Neste atelier os alunos terão oportunidade de executar diferentes técnicas de pintura, criar objetos

com diferentes tipos de materiais, etc.
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lnstituição Particular de Solidariedade Socra/ - Constituída a 10 de Julho de 2002

9,s Atelier "Aromas e Sabores - Cozinha Tradicional"

Obietivos:

- ldentificar os produtos existentes na quinta;

- Promover o gosto pela cozinha tradicional madeirense;

- lncentivar à invenção de novas receitas;

- Promover aprendizagens num contexto diferenciador do da sala de aula

Os participantes tomam contato com produtos da Quinta, realizam a apanha dos mesmos e

confecionam pratos tradicionais a lenha.

Destas fazem parte, também, a amassadura do pão, a confeção de bolos, de compotas e doces,

licores, etc.

I{ I Atelier "Josos Tradicionais"
Â$è+l;

Obietivos:

- Aprender/recordar e vivenciar brincadeiras tradicionais da nossa cultura;

- Proporcionar o desenvolvimento motor e equilíbrio dos participantes;

- Proporcionar momentos de convívio e lazer.

Os Jogos Tradicionais favorecem o contato com a cultura que é transmitida por meio da oralidade

e passada de geração a geração,

A sua importância na vida de uma criança é indiscutível, pois através deles desenvolve- se a

personalidade, trabalha-se a realidade, o simbolismo, a motivação e a criação de novas ideias, além do

desenvolvimento integral do individuo. Os jogos tradicionais apresentam-se como momentos

insubstituíveis de convívio, coesão e inserção do individuo na comunidade, permitindo a identificação do

jovem com a cultura local.

Neste atelier o aluno terá oportunidade de experienciar Jogos Tradicionais tais como, o Jogo do

Peão, Jogo da Macaca, Jogo da Corda, Jogo da Manhã, Jogo da Cabra Cega, etc,

rrirrta rlo Í-ornlxr
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lnstituição Pafticular de Solidariedade Social- Constituída a 10 de Julho de 2002

Atelier "Veterinário por uma Hora"

Obietivos:

- Participar ativamente nos cuidados e tratamentos dos animais;

- (Re)conhecer os animais e as raças a que pertencem, bem como a sua alimentação.

Nesta atividade, enquanto adquirem alguns conhecimentos sobre os animais e as raças a que

pertencem, os participantes são convidados, juntamente com um veterinário, a prestar os cuidados

necessários aos animais e a zelar pelo seu bem-estar.

Obietivos:

- lncentivar o uso de plantas aromáticas e medicinais;

- Promover o interesse na descoberta e recolha de receitas medicinais tradicionais.

Nesta atividade os participantes vão ficar a saber que as plantas são ainda uma fonte tradicional de

medicamentos e outros produtos relacionados com a saúde e o bem-estar. Partindo de conhecimentos

antigos que passam de geração em geração, observamos as plantas da Quinta, fazemos xaropes, chás,

criação de sabonetes, etc.

g_ntetier "rarmacia

íÍí[^."lier 
"Percursos de observacão e interpretação"

Obietivo:

- Conhecer diferentes percursos que nos levam a observara Quinta e o que nela existe

P1 - Percurso do Mirante - contempla a história e a geologia da paisagem envolvente (Faial e S. Roque).

P2 - Percurso das anoneiras - aborda a certificação de qualidade (DOP), a marca madeira, os usos e os

benefícios da mesma.
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lnstituição ParÍicular de Solidariedade Social- Constituída a 10 de Julho de 2002

P3 - Percurso do Fontanário - contempla a história da Quinta e tradições locais. Há a possibilidade de usar

um carrinho de madeira.

P4 - Percurso da Horta - aborda a agricultura tradicional de subsistência, tal como a criação de animais

domésticos.

nffif Atelier "Guia por Um Dia"

Obietivos:

- lncentivar a expressão oral em língua portuguesa;

- Promover a oralidade e a compreensão oral em línguas estrangeiras;

- Promover o valor ecológico da interação homem-ambiente;

- Consolidar a relação escolas-comunidade,

Nesta atividade os participantes terão de efetuar uma visita prévia à Quinta do Lombo, na qual serão

guiados e explicadas as principais características para breves apontamentos e anotações. Desta visita,

prepararão uma apresentação bilíngue e um pequeno panfleto com as principais informações a transmitir

ao restante grupo de participantes já na segunda visita ao espaço,
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