Visita aos Animais:
Visitas aos animais nos prados e/ou nas
suas instalações (ovil, vacaria, pocilga,
gaiolas com aves e coelhos, cavalariças).
Sempre que possível os alunos são
incentivados a contactar diretamente
com os animais, pegando as crias ao colo,
alimentando os animais, assistindo à
ordenha das vacas, à
tosquia das ovelhas
ou à limpeza das
instalações dos
animais.

Passeios de Pónei/cavalo:
Os alunos podem andar de pónei/cavalo
dentro de um
picadeiro. Nestes
passeios, os
póneis/cavalos são
conduzidos por um
adulto que estimula
a interação com o
animal.

Atelier de Sensibilização Ambiental:
Este atelier, permite uma pequena
abordagem à política dos 3 R´s, sendo
explicado aos
alunos, o porquê
da reutilização
resíduos nos
trabalhos que vão
elaborar.

Oficinas Tecnológicas:
As oficinas tecnológicas proporcionam
aos alunos a visualização e participação no
processo de
transformação dos
produtos
provenientes das
explorações
agrícolas: queijo
fresco e compotas.

Visita ao “Parque dos Bichos” (Centro
Oficial de Recolha Animal do Concelho
de Odivelas):
Os alunos irão aprender porque se
recolhe um animal, porque não deve ser
abandonado, o que
se faz no Parque
dos Bichos, o que
ter em conta antes
do adotar e,
também, interagir
com alguns dos animais alojados no
parque.

Coleção Visitável da Escola Profissional
Agrícola D. Dinis (EPADD)*:
Neste espaço, os alunos poderão
conhecer um vasto espólio preservado
pela EPADD, onde se encontram expostos
vários objetos já em desuso, tais como:
arados, alfaias
agrícolas manuais e
mecânicas, entre
muitos outros.

Coleção Visitável da Escola Profissional Agrícola D. Dinis - Paiã

Pela preservação e divulgação da memória!

O edifício onde se instala a Coleção Visitável, parte integrante do conjunto da Escola
Profissional Agrícola D. Dinis, constitui-se como um valor acrescentado para a história da
ruralidade e do ensino da agricultura no Concelho de Odivelas. O espólio preservado
compreende, na sua maioria, alfaias e máquinas agrícolas. As vasilhas, desnatadeira,
balanças e outros utensílios de pequeno porte surgem como importantes apontamentos de
atividades relacionadas com a agricultura.
Nesta coleção estão igualmente incorporados objetos utilizados no contexto pedagógico de
apoio ao ensino como modelos de botânica, zoologia, técnicos-didáticos e diversos
sementários e amostras de solo, de minérios. Apresenta-se ainda a história da Escola, nas
suas

diversas

fases,

efetuada

maioritariamente

através

de

mostra

de

objetos

representativos de uma sala de aula; do refeitório e das suas tarefas quotidianas,
evidenciadas pela exposição de uma máquina de costura.

