
Horários
16 de julho a 15 de agosto
Todos os dias das 11:00 às 20:00
Diverte-te e aprende a criar

um mundo melhor com as nossas
atividades sustentáveis !

De 16 de julho a 15 de agosto. 

Todos os dias das
17h00 às 20h00.



1. Os mais novos podem visitar e descobrir atividades muito divertidas relacionadas com a sustentabilidade e a agricultura no evento “Pequenos Agricultores”. 

2. O evento “Pequenos Agricultores” decorrerá no Centro Comercial Nova Arcada de 16 de julho a 15 de agosto. 

3. O evento “Pequenos Agricultores” é gratuito e destinado a todos os clientes do Centro Comercial Nova Arcada, com idade superior a 3 (três) anos e inferior a    
12 (doze) anos.

4. O evento “Pequenos Agricultores” estará aberto ao público no seguinte horário:

 Todos os dias das 11:00 às 20:00

5. O evento é constituído por cinco áreas de atividades:
 
  a. O Celeiro – As crianças aprendem sobre sustentabilidade com um mini debate e um jogo que explicará às crianças o conceito e as ações ligadas à sua    
  prática. 

Às 12:00, 16:00 e 19:00 – Mini Debate
Das 11:00 às 20:00 - Jogo

   
  b. O Moinho - Uma vez que estamos dentro de uma Quinta Sustentável, teremos que usar energia verde que irá produzir farinha.

Das 11:00 às 20:00 – Produção de Farinha

  c. A Cantina – As crianças irão aprender receitas saudáveis e divertidas com frutas.

Das 11:00 às 20:00
Segundas – Frushi

Terças – Tostas Pintadas
Quartas – Taças de Vitaminas

Quintas – Animais e Carrinhos de Fruta
Sextas – Bolachas Espantalho

Sábados e Domingos – Frutas Pop

  d. Eco Tratores – Aqui as crianças aprendem a separar os diferentes tipos de resíduos colocando-os nos respetivos contentores.

  e. A Horta – Espaço onde as crianças se sentem numa plantação a sério. Aqui aprendem várias técnicas de cultivo e a conhecer os diferentes vegetais.

Das 11:00 às 20:00
Segundas –Jardim Vertical

Terças – Bombas de Sementes
Quartas – Recultivar Alimentos
Quintas – Hidro e Aquaponia

Sextas – Cabeças de Relva
Sábados e Domingos – Compostagem

6. Limites máximos de tempo de cada atividade e de crianças por espaço:
  a. O Celeiro – 15 minutos | 6 crianças
  b. O Moinho – 5 minutos | 1 criança
  c. A Cantina – 30 minutos | 20 crianças
  d. Eco Tratores – 5 minutos | 2 crianças
  e. A Horta – 30 minutos | 12 crianças

7.  Para garantir a participação nas atividades, a criança deve comparecer no espaço com a antecedência necessária para a realização da atividade eleita antes do   
horário de encerramento.    

8. O adulto responsável deverá permanecer nas imediações junto ao evento, mas no exterior, sendo que é o único responsável pela criança que se encontra     
dentro do espaço.

9. Os/as promotores/as, devidamente identi�cados, permanecerão dentro dos espaços do evento acompanhando e encaminhando as crianças para as      
atividades.  

10. A Administração do Centro Comercial Nova Arcada reserva-se no direito de exigir a saída do evento “Pequenos Agricultores” por parte daqueles que não     
cumpram o presente Regulamento ou quaisquer outras indicações que, por qualquer meio, venham a ser comunicadas ou divulgadas pelo Centro Comercial   
Nova Arcada. 

11. A Administração do Centro Comercial Nova Arcada declara existir um seguro de responsabilidade civil relativo a danos provocados pela utilização não culposa   
do equipamento que constitui a área do espaço/evento. 

12. As áreas do evento “Pequenos Agricultores” poderão ser encerradas, temporariamente e sem aviso prévio, por questões de segurança, limpeza ou       
manutenção.

13. Não é permitido comer ou beber dentro dos diversos espaços que constituem o evento. 

14. A Administração do Centro Comercial Nova Arcada não se poderá responsabilizar pelo furto ou desaparecimento de objetos pessoais dentro dos espaços do    
evento. 

Sejam bem-vindos ao evento “Pequenos Agricultores”!

Para mais informação sobre a programação do evento consultar, por favor, o balcão de informações do Centro Comercial Nova Arcada e/ou um promotor/a 
que se encontre dentro do espaço do evento.

Regulamento


