
A Quinta Pedagógica dos Prazeres é um projeto de educação, 

evolução sociocultural e desenvolvimento do meio rural, de 

estímulo à economia local e combate à desertificação. Criado 

em outubro de 2000, é reconhecido o seu interesse público 

na área educativa, cultural, económica e social.

Ancorado na identidade local, o potencial educativo efetiva-

se por via de um conjunto de atividades pedagógicas, em 

vários campos: botânica, geologia, pecuária, agricultura, 

tradição e cultura popular (usos e costumes), literacia 

ambiental (sensibilização e educação ambiental) e arte 

contemporânea (educação e reinvenção cultural).

No caso do público escolar, visa-se o complemento dos 

conteúdos teóricos dos programas do ensino e o 

desenvolvimento de competências gerais, literacia e 

educação para a cidadania.

Num compromisso e ação educacional na sociedade, 

explora-se o potencial da interceção da natureza, tradições, 

arte, ensino e aprendizagem.

Integrado na filosofia e prática pedagógicas da Quinta 

Pedagógica dos Prazeres, o Serviço Educativo promove:

1. O gosto pelo contacto com o Meio Natural do campo, 

numa forte proximidade às plantas, árvores e animais e a 

todas as sensações, ensinamentos e tradições que o meio 

natural e rural transportam, com os seus valores, 

experiências e sabedoria de vida. 

2. O reconhecimento do valor da Arte e da Cultura (espaço 

da Galeria dos Prazeres), que responde a necessidades 

humanas e espirituais do ser humano, e o incremento de 

hábitos e de atitudes favoráveis ao usufruto das 

manifestações artísticas. Um contributo ainda para o 

estímulo da criatividade e de novas formas de apropriação e 

construção do conhecimento, sobre o Mundo e o próprio Eu, 

enriquecendo a vivência humana. 

— Visitas guiadas para descoberta, compreensão e 

aprendizagem a partir de todo o património natural e 

cultural patente nos diversos espaços da Quinta 

Pedagógica dos Prazeres: 

— Pequeno Jardim Botânico, Jardins de ervas de chá e 

aromáticas e Mini-Zoo; 

—Herbário Comunitário dos Prazeres Pe. Manuel de Nóbrega 

(mostra de plantas endémicas da Madeira);

— Museu Pe. Manuel de Nóbrega (mostra de rochas 

vulcânicas e fósseis vegetais);

— Galeria dos Prazeres (exposições de arte contemporânea, 

temporárias no espaço físico da galeria e permanentes no 

espaço exterior, no território da freguesia).

— Público escolar: 

— Oficinas diversas como por exemplo, a oficina da 

plantação de ervas de chá, da alimentação dos animais, dos 

cuidados com os animais, da compostagem (minhocário), do 

hotel de insetos, do pão (da sementeira à confecção), dos 

espantalhos, dos cata-ventos, do teatro de sombras;

— Oficinas de expressão plástica na Galeria dos Prazeres, 

decorrente e em interação com as propostas artísticas 

expostas/instaladas em cada momento (total de quatro 

exposições anuais).

— Público em geral:

— Festa da Bênção dos Animais (janeiro); 

— Mostra das Camélias (fevereiro);

— Concurso dos Espantalhos (março); 

— Leilão dos Galos (junho); 

— Festa da Mostra da Debulha do Trigo (julho);

— Festa da Sidra (setembro).
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HORÁRIO

Segunda a sexta, das 9h às 19h | Sábado e domingo, das 9h às 20h
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