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FÉRIAS NO PATRIMÓNIO, NA CIDADE
Na Cidade, as crianças passeiam por Lisboa e arredores, conhecendo jardins, monumentos,

exposições, profissões, entre mil brincadeiras, sempre com a imaginação de cada um no

papel principal, num laboratório de cultura e criatividade.

Todas as semanas exploramos um tema diferente, com actividades adequadas ao tema e à

faixa etária. Regime aberto. Para programas exclusivos, consulte-nos.

Programa de actividades semanal, não residencial, com início às 8h30 até às 18h30, para
crianças a partir dos 6 anos de idade, disponíveis no Natal, Páscoa e Verão, ou em qualquer
data solicitada pelo cliente.

Outras modalidades de inscrição (totalmente flexível e adaptável às necessidades das famílias)
• Dias avulso
• apenas manhãs ou tardes, com ou sem almoço
• pacotes de várias semanas



FÉRIAS NO PATRIMÓNIO, NA CIDADE
CONDIÇÕES CORPORATE

PVP: 185,00€ /criança /semana

Semana de Actividades: 110,00 € / criança / semana, mínimo 10 crianças - desconto de 12% por criança 
relativamente ao PVP
Inclui: Todas as actividades descritas no programa, materiais, visitas e transporte no âmbito das 
mesmas, acompanhamento permanente por Monitores Mundo Património, almoço, seguro de acidentes 
pessoais e IVA à taxa legal em vigor.

Extras:
• Lanche da manhã e da tarde
+ 25,00€ / criança / semana (IVA incluído)

• Transporte ida e volta, 5 dias:
Pick-up do grupo de manhã e drop-off no fim do dia (em local e horários a combinar), com 
acompanhamento dos Monitores Mundo Património
+ 50,00€ / criança, mais de 20 crianças (IVA incluído)



O Mundo Património dinamiza programas em todos os períodos de férias no LAB (em Campo de Ourique), estando também

disponível para organizar e dinamizar programas exclusivos nas instalações do cliente ou num espaço reservado para o efeito,

com orçamento adaptado.

O Mundo Património LAB (Rua de Campo de Ourique nº171 Lisboa), tem capacidade para 35 crianças/semana num espaço com

200m2, copa, espaço para actividades criativas e brincadeira livre.

INSTALAÇÕES NA CIDADE: Mundo Património





FÉRIAS NO PATRIMÓNIO, NO CAMPO

No Campo, as crianças descobrem “como se está” num ambiente rural e marcadamente

alentejano: é a oportunidade de experimentarem as tradições rurais, desde os animais cá do

sítio, ao recentíssimo maior lago artificial da Europa, entre jogos tradicionais do tempo dos

avós, ateliers temáticos do campo, passear ao ar livre, pic-nics no meio do montado (à

sombra de um sobreiro!), sem pressas, num ambiente de total segurança

Programa de actividades residencial, com a duração de 5 dias e 4 noites, para crianças a partir
dos 6 anos de idade.

Regime aberto. Para programas exclusivos, consulte-nos.

Programas disponíveis no Natal, Páscoa e Verão e em qualquer data solicitada pelo cliente.



FÉRIAS NO PATRIMÓNIO, NO CAMPO

CONDIÇÕES CORPORATE

250,00 € / criança / semana, mínimo 10, máximo 24 crianças (desconto c. 10% por criança)
Inclui: 6 refeições diárias, estadia, acompanhamento permanente por Monitores Mundo
Património, todos os materiais e entradas nos equipamentos a visitar, transporte no âmbito das
actividades do programa, seguro de acidentes pessoais e IVA à taxa legal em vigor;

Nota: acresce 5% caso não se atinja o número mínimo indicado.

• Programa standard para 5 dias e 4 noites.

É possível adaptar a duração dos programas para 3 a 7 dias;

• Não inclui o transporte de chegada e partida do Alentejo, a verificar caso a caso, com o cliente.



Com capacidade máxima de 27 pessoas, o Centro de Interpretação da Natureza e do Montado foi recentemente reabilitado

com o intuito de receber grupos escolares de várias faixas etárias. Na envolvente, existe uma igreja, utilizada como ”sala

polivalente” e uma paisagem tipicamente alentejana de cortar a respiração.

Composto por 2 camaratas, 2 quartos individuais, 2

WC comuns, um para rapazes, outro para raparigas

e 2 salas comuns.

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA NATUREZA E DO MONTADO





FÉRIAS NO PATRIMÓNIO, NA CIDADE E NO CAMPO
CONDIÇÕES GERAIS

• Os programas apresentados podem sofrer alterações, consoante a disponibilidade dos parceiros, condições
meteorológicas, ou outras que não sejam controladas pelo Mundo Património;

• Programas disponíveis a partir dos 6 anos de idade.
Actividades também para crianças com 4 anos, na cidade. Consulte-nos para mais informações;

• A inscrição só estará completa quando o Mundo Património receber as informações do participante (data de
nascimento para o seguro, direitos de imagem, informações de saúde e dieta alimentar);

• A adjudicação do serviço implica o pagamento mínimo do valor correspondente a 10 participantes, 15 dias antes do
início da prestação de serviço;

• Outras condições a acordar directamente com o cliente.



FÉRIAS	NO	PATRIMÓNIO:	NA	CIDADE	E	NO	CAMPO		

PROGRAMAS DE FÉRIAS
2019



2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

Em que bairro 
estamos...vamos descobrir?

Graça: um bairro no topo 
de Lisboa

Dia de Museu... bora lá!!!
Quando Alfama canta 
cantigas aos molhos.

Entre a Basílica e o Jardim, 
descobrimos a Estrela

Visita: Peddy-paper por 
Campo de Ourique 

Atelier: O que é uma 
maquete?

Vista: Bairro da Graça

Atelier de Escultura: 
Esculpir a nossa cidade!

Visita: Museu de Arte 
Popular

Atelier: Jogos tradicionais 
no Jardim

Visita ao coração de 
Lisboa: Alfama

Atelier: Montagens para a 
nossa exposição de 

escultura

Visita: Bairro da Estrela

A Exposição é já hoje!!

OS BAIRROS DE LISBOA

Lisboa é uma cidade cheia de bairros 

tradicionais, em cada esquina uma história 

nova, em cada cara um sorriso orgulhoso, 

em cada rua uma nova descoberta!



2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

As Plantas e as suas
funções

Visita: Quinta Pedagógica
dos Olivais

Atelier: A nossa Horta 
suspensa

Também nós somos água: 
vamos conhecer tudo
sobre as suas funções

utilizações

Visita: Museu da Água

Atelier: Construir painéis 
solares com ajuda de um 

artista!

Preparados para voar?

Uma aventura a não
perder!

Visita: Museu do Ar

Atelier: Origamis 
voadores!!!

Hoje dia de piscina, 

pic-nic e

muita brincadeira!

E o fogo? Para que serve? 
Porque é importante? 

Visita: Merendeira Atelier 
do Pão

Atelier: Bombeiro por um 
dia, preparado para este 

desafio? 

OS 4 ELEMENTOS DA NATUREZA

A Terra na agricultura e nos alimentos e 
a Água que nutre a terra. O Ar dá vida 
aos seres vivos e o Fogo que é tão 
importante desde o início dos tempos.
Uma viagem pelos quatro elementos, 
com a ajuda do baú do Património.�



2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

MANHÃ
Adeus Lisboa, 

Olá Aventura...

Vamos conhecer o 
Montado Alentejano!

Caça ao tesouro em 
Portel

Navegar pelo Alqueva, 
passeio de barco

Cores e Sabores 
Alentejanos

ALMOÇO Petiscos pelo Caminho Almoço em casa Picnic em Portel Almoço em casa Almoço em casa

TARDE
Chegámos: explorar os 

quartos e a casa!
Comos se faz o mel?

Visita ao centro 
interpretativo A Bolota

Visita à aldeia da luz Vamos de abalada, 
muitas memórias e 

aventuras para contar!FIM DE 
TARDE

Quem sou eu, quem és 
tu?

Gincana de jogos de 
água!

Mergulhos e banhos de 
sol

Mergulhos e banhos de 
sol

JANTAR Jantar na casa Jantar na casa Jantar na casa Petisco no Jardim

NOITE Jogo do Património
De que é composto o 
céu? Observação das 

estrelas

Pipocas e Companhia: 
Noite de cinema

Arraial à luz das estrelas





CREDENCIAIS

MUNDO PATRIMÓNIO



O MUNDO PATRIMÓNIO

O Mundo Património procura, através de experiências pedagógicas inovadoras, aproximar as crianças e os jovens do

património envolvente, fazê-los sentir pertença de um legado comum e peça-chave na garantia da construção de um futuro

melhor.

O Mundo Património é a área de Educação Patrimonial da Spira – revitalização patrimonial, empresa com 10 anos de

existência, fundada no Dia da Criança, criando mecânicas de fruição do património para diferentes públicos, adaptadas às

suas necessidades e especificidades:

• Programa de Educação Patrimonial APROXIMAR - dedicado ao público escolar;

• Mundo Património LAB - um espaço cultural em Lisboa, com actividades de apoio à vida familiar;

• CORPORATE – actividades chave-na-mão para empresas (eventos, team building, reuniões, etc.)

• Festival APROXIMA-TE! - um evento que reúne profissionais da área do património, mas também dedicado à família.





CREDENCIAIS



www.mundopatrimonio.com

mundopatrimonio@spira.pt
217 974 587 | 915 329 008

Rua de Campo de Ourique, 171
Lisboa

A Spira é uma empresa com alvará para operar na área da Animação Turística possuindo o RNAAT nº 
61/2009 emitido pelo Turismo de Portugal, e Licença para Campo de Férias 37/2010 DRAlentejo do IPDJ.


