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Sobre nós
A

ARCIL é

uma Instituição Privada de Solidariedade

Social que procura contribuir para a efetiva inclusão

ARCIL Agro

social de pessoas com deficiência e incapacidade,
promovendo

uma

mudança

no

olhar

sobre

a

incapacidade e a diversidade.

A NOSSA MISSÃO

Situada em Vilarinho, a nossa magnífica Quinta do
Caimão, dinamiza-se a olhos vistos.

Construímos

projetos

de

vida

com

as

pessoas,

acreditando no potencial inclusivo da comunidade.

Além da dedicação à produção hortofrutícola e à
criação de suínos e caprinos, aquela que é a casa
da

A NOSSA VISÃO

ARCIL Agro,

acolhe um conjunto de atividades

imprescindíveis ao funcionamento da

ARCIL.

Ser uma organização com valor único e impacto
social

positivo,

concretizadas,

que
de

siga

forma

as

melhores

sustentável,

práticas,

por

pessoas

À

semelhança

das

outras

Unidades

de

Negócio,

todo o processo de produção assenta em mão de
obra prática, através de colaboradores, formandos

felizes.

e estagiários em processo de aprendizagem.
UNIDADES DE NEGÓCIO SOCIAL

Atualmente,

a

Quinta

do

Caimão

tem

vindo

a

Para além das respostas sociais e dos programas na

renovar-se. As suas infraestruturas têm sofrido uma

área da educação, formação e emprego, a ARCIL

melhoria

possui

polivalente desta estrutura da

vários

funcionam

negócios

como

sociais

unidades

inclusivos

de

contexto produtivo -, entre eles a

-

reabilitação

que

contínua,

o

que

se

traduz

numa

oferta

ARCIL.

em

ARCIL Agro.

Na

Quinta,

colaboram

diariamente

em

diversas

atividades, colaboradores CEP (Centro de Emprego
NÓS TEMOS
Produtos & Serviços

Protegido) e clientes CACI (Centro de Atividades e
Capacitação

para

a

Inclusão),

que

participam

ativamente nas tarefas de produção desenvolvidas
As nossas estruturas de produção de bens e serviços
foram criadas com dois objetivos essenciais:
Inserção

socioprofissional

de

pessoas

deficiência e incapacidade;
Reforço das fontes de financiamento.

na

ARCIL Agro.

cursos
com

de

desenvolvem

Aqui, também os formandos dos

jardinagem
as

suas

e

operador/a

atividades

diferentes espaços desta estrutura.

agrícola,

formativas

nos

RURALL – Uma Quinta para todos!
Programa de Atividades Pedagógicas 2022

Na Quinta do Caimão, desenvolvemos um Programa
de

Atividades

que

integra

componentes

pedagógicas

e

lúdico-recreativas,

proporcionar

a

crianças

e

jovens,

sendo
a

possível

vivência

de

momentos únicos.
Este programa enquadra-se no projeto RURALL
Uma Quinta para todos!, sendo um

prospeto

-

de

educação, sensibilização e valorização da natureza
e do meio-ambiente promovido pela
oferece

aos

visitantes

uma

ARCIL,

que

variedade

de

experiências ligadas ao meio rural.

A participação nas atividades diárias e próprias de
uma quinta – como a lavoura, hortas, tratamento e
alimentação

dos

animais,

confeção

de

bolos

e

bolinhos –, fazem parte do leque de experiências
que a nossa Quinta tem para oferecer!

Conheça as nossas atividades!
Visita guiada à Quinta
Estufa de Germinação/Maternidade das Plantas,

onde ficam a conhecer o espaço onde se

executam as sementeiras, tendo a oportunidade de observarem as plantas a germinar;

Horta pedagógica,

composta

por

canteiros

circulares

para

plantas

hortícolas

e

circuito

das

galinhas onde existe um balcão em que, no seu interior, funciona a zona de refeição de galinhas da
índia que, por sua vez, comunica para o capoeiro através duma manga de rede;

Passagem pelos

campos de cultura, onde se fará uma sensibilização para a agricultura biológica e

observação dos trabalhos no campo;

Durante o percurso e em função da estação do ano, as crianças descobrem minúsculos seres
curiosos, o seu papel na natureza e a importância que têm para nós;

“Hora da Bucha” com os Animais – as crianças interagem com os animais (porcos, galinhas, pónei,
cabras, gatos e cães), e descobrem as suas preferências alimentares.

Atividades
Maternidade das Plantas:
Estufa onde se executam as sementeiras das plantas
hortícolas

para,

posteriormente,

serem

colocadas

nos

camalhões e/ou leiras.

Plantações na Horta Pedagógica/Sustentável:
Plantação de produtos hortícolas (alface, couve, feijão,
tomate,

courgette,

funcionamento

etc.)

sustentável

e

explicação

decorrente

da

sobre

o

associação

entre Horta e Galinhas.

Atividades Extra
Percurso pedestre pela barragem para identificação de flora e fauna
Atividades aquáticas na barragem – padel, canoagem (atividade exclusiva para 1 tarde) – 1º e 2 ciclo
Percursos exteriores em torno da Quinta
Confeção de bolinhos
Jogos de Ar Livre (atividade exclusiva para 1 tarde)

Packs de Atividades
Pack 1
Visita guiada + 2 atividades manhã + tarde livre pela Quinta
Preço por pessoa:

7,50€

Pack 2
Visita guiada + 2 atividades manhã + atividade extra à escolha
Preço por pessoa:

7,50€ + valor da atividade extra escolhida

Pack 3
Visita guiada + 2 atividades manhã
Preço por pessoa:

6,50€

Descrição dos Packs de Atividades
Pack 1
Preço por pessoa:

HORÁRIO
A partir das
08h30

09h30 - 10h30

10h30 - 11h30

10h30 - 11h30

11h30 - 12h30

7,50€

Visita guiada + 2 atividades manhã + tarde livre pela Quinta

Receção e acolhimento no campo relvado

Visita guiada à Quinta

º Grupo

Atividade do 1

Maternidade das Plantas

º Grupo

Atividade do 2

Plantações na Horta Pedagógica/Sustentável

Rotatividade dos dois grupos

PAUSA PARA ALMOÇO

Tarde Livre
13h30 - 17h

(possibilidade de utilização de diferentes espaços da Quinta, como o
campo relvado e o parque merendas, procurando evitar os locais onde
decorrem os trabalhos da Quinta)

Descrição dos Packs de Atividades
Pack 2
Preço por pessoa:

7,50€ + Valor da atividade extra

HORÁRIO

Visita guiada + 2 atividades manhã + atividade extra à escolha

08h30 - 12h30

Manhã de atividades igual ao Pack 1

Preço por
pessoa
€

7,50

PAUSA PARA ALMOÇO

€

Percurso pedestre pela barragem para identificação de flora e

+ 1,50

=

fauna

€

Atividades aquáticas na barragem – padel, canoagem (atividade
exclusiva para 1 tarde) – 1º e 2 ciclo
14h30 - 16h

+ 2,50

=

Jogos de Ar Livre (atividade exclusiva para 1 tarde)

10€ (total)
€

+ 1,50

Percursos exteriores em torno da Quinta
Confeção de bolinhos

9€ (total)

=

9€ (total)
€

+ 3,00

=

10,50€ (total)
€

+ 2,50

=

10€ (total)

Descrição dos Packs de Atividades
Pack 3
Preço por pessoa:

6,50€

HORÁRIO

Visita guiada + 2 atividades manhã

08h30 - 12h30

Manhã de atividades igual ao Pack 1

Preço por
pessoa
€

6,50

Os preços apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor.
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