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Editorial 

Olá a todos! 

É com grande satisfação que publicamos mais uma edição do jornal A E I O U. Chegámos ao final do 

2º período, onde foram feitas muitas aprendizagens, partilhas e muitas brincadeiras.  

Durante este período realizámos muitas actividades, cantámos, ouvimos novas histórias, lengas-

lengas, poemas, adivinhas, filmes, fizemos pequenas dramatizações, passeios, culinária, tal como 

bolo rainha no dia de Reis, prendas para o pai, lembrança da Páscoa. Iniciámos a estação da 

Primavera com vários passeios aos parques, pinturas e muita diversão.  

Recebemos a visita do senhor Bispo D. Daniel Henriques ao Centro Panioli. 

Desde já, temos de agradecer a todos os que contribuiram para nos ajudar a crescer e superar os 

nossos problemas, assim como a partilhar desafios. 

Iremos continuar a construir um grupo onde o vínculo afetivo seja cada vez maior e onde cada um 

poderá crescer feliz.  

Em breve voltaremos com mais novidades! 
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O Inverno chegou no dia 21 de Dezembro. O Outono foi-se 

embora … 

-“ As árvores ficam sem folhas…” (Arcadie) 

- “Está muito frio…” (Luana) 

-“ Temos de usar gorro e luvas” (Melissa) 

-“ Em casa, uso pantufas para os pés ficarem quentinhas e 

quando saímos temos de nos agasalhar” (Aline) 

-“ As ervas e os vidros dos carros ficam branquinhos” 

(António) 

-“ Também cai neve. Podemos brincar com a neve: fazer bonecos de neve e bolas de neve.” 

(Martin)  

-“ Alguns animais dormem durante o Inverno -hibernam- e só acordam quando chega a 

Primavera” (Joice, Artur) 

-“ Não gosto lá muito do Inverno, porque chove e faz frio e não posso brincar no bairro” 

(Rodrigo) 
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Dia de Reis 

 

 No dia 6 de Janeiro comemora-se o Dia de Reis, para lembrar a data em que os 3 Reis Magos 

entregaram os seus presentes ao Menino Jesus. 

 Gaspar partiu da Ásia e levou incenso para oferecer ao Menino Jesus, filho de Deus. Belchior é 

o enviado da Europa e ofereceu ouro, que simboliza a riqueza e a realeza. Baltazar partiu da África e 

o seu presente foi mirra, que é um óleo extraído de uma planta e utilizado na preparação de 

medicamentos, que procuram evitar a morte. 

 Neste dia é também costume comer-se o bolo-rei; diz a lenda que quando os 3 Magos foram 

visitar o Menino, perto do estábulo, os 3 tiveram uma discussão para saber qual deles seria o 

primeiro a oferecer o seu presente.  

Um padeiro que por ali passava e assistiu à conversa propôs uma solução, de maneira a 

ficarem todos satisfeitos. O padeiro resolveu trazer um bolo e meter uma fava na massa. Depois de 

cozido repartiu o bolo em três partes iguais e aquele a quem saísse a fava, seria o primeiro a entregar 

o presente ao Menino Jesus. 

Assim ficou conhecido como bolo-rei, em que a côdea do bolo simboliza o ouro, as frutas 

cristalizadas simbolizam a mirra e o aroma do bolo simboliza o incenso. 

Nas nossas salas, para comemorar este dia, as crianças dramatizaram uma pequena peça  

“Nós somos os 3 reis”, fizeram pequenos bolos-rei que levaram para casa numa caixinha e fizeram 

colagens com diferentes materiais, num bolo, feito em cartolina, para afixar num placard da sala.  

Foi um dia muito bonito e todos gostaram muito. 
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 CARNAVAL  

 

 

 

 
No centro MAJARI, o Carnaval começou na 5ª feira, dia 28 de Fevereiro, com a vinda dos nossos 

amigos “Fantaços”. Passámos uma manhã intensa com fantoches, marionetas, magias, histórias e 

muita alegria. 

 Os nossos meninos adoram “O palhaço Sacolas”, com os seus momentos de magia. A magia que 

pedem sempre…. Algo que desaparece e aparece escondida num menino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A alegria e a folia do carnaval continuou na 6ª feira, com todos mascarados, para a festa do Jardim-

de-Infância 

O dia estava bom, proporcionando-nos uma manhã de desfile pelo bairro, terminando no largo perto 

da escola, onde brincaram, atiraram papelinhos e serpentinas, regressando às salas para almoçar. 

Foram duas manhãs de completa euforia, onde a alegria do Carnaval foi 

garantida. 
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Em Portugal o dia do Pai é comemorado a 19 de Março, porque é o dia de S. José, Santo da Igreja 

Católica, marido de Maria e pai terreno do Menino Jesus.  

Nas nossas salas, as crianças costumam oferecer prendas simbólicas, feitas por elas, ao seu pai; 

aprendem também pequenos poemas e músicas que depois entregam aos pais, porque o melhor 

presente é aquele que tem um significado, pois é a melhor demonstração de amor e carinho por 

alguém.  

Aqui ficam alguns registos das nossas crianças, à pergunta feita nas salas:     

 Quem é o pai?  
  

 “O meu pai chama-se Bruno. Tem o cabelo preto, tem um carro branco, usa óculos. Ele é meu 
amigo, às vezes às segundas-feiras ele vai passear comigo, comprar roupa para ele e para 
mim.” (Mélanie)   
 “O meu pai chama-se Ricardo Jorge eu vou passear com ele ao parque, ao McDonald’s ou a 
uma festa. Eu sou muito amiga dele e ele é muito meu amigo. Brinca comigo. Ele ontem trouxe-
me à escola. Ele às vezes vai trabalhar na fábrica, às vezes trabalha na oficina.” (Luciana)    
 “O meu pai chama-se Samora. Ele vem de avião para casa da vovó, ele compra pizzas, chupas, 
comidas para nós. O pai brinca com “nós” as escondidas. Ele trabalha na Ke.” (Samuel e Samir)   
 “…. É o Zé Carlos. Ele corta o cabelo e depois vai para o mercado vender capas de lençóis de 
casal. Ele dá-me beijinhos e brinca aos carrinhos comigo.” (José Carlos)   
 “…. É o pai Fábio. Ele traz comida para a casa da minha avó. Ele brinca comigo, faz cócegas, 
conta-me uma história quando fica de noite, e depois dá-me beijinhos de boa-noite.” (Lia)   
 “…. É o meu pai Francisco. O meu pai é muito grande e também muito meu amigo. O meu pai 
pega-me ao colo, vê as nuvens do céu comigo. O meu pai é sempre o meu amigo.” (Vicente)   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                              Sala dos 3 anos                                                                  Sala dos 4/5 anos 

Notícia 

Quando, em cada um dos nossos Centros de Pré-Escolar, as nossas 

educadoras nos contaram como os meninos de uma região de 

Moçambique estavam a sofrer, ficámos tristes. 

 Elas mostraram-nos algumas imagens e perguntaram-nos se os queríamos 

ajudar. E foi assim que falámos aos nossos pais e trouxemos conservas para 

mandarmos de avião para lá. Esperamos que as tenham recebido.                  

Agora somos amigos e não queremos que passem mal. Coragem!  
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Primavera 

A Primavera é a estação do ano que se segue ao Inverno e precede 

o Verão. É tipicamente associada 

ao reflorescimento da flora terrestre. 
Nas nossas salas também festejamos a chegada da Primavera. 

Explicamos o que esta significa, de forma lúdica e divertida. 
Fizemos a árvore da Primavera, trabalhos de expressão plástica, onde demos 

largas à imaginação, fizemos passeios ao exterior para observar as alterações da 

natureza, aprendemos poemas, músicas, histórias, canções e tudo o que a nossa imaginação 

permitiu. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Uma Visita Especial 
 

No dia 1 de abril o Centro Panioli, recebeu o Sr. Bispo Dom Daniel Henriques. 

O Sr. Bispo veio visitar o nosso Jardim-de-infância, falar com as nossas crianças, educadoras e 
direcção. 

As nossas crianças cantaram a música “Sou um girassol” para o Sr. Bispo e ele, que também conhecia 

a música, acompanhou-as. Depois foi-lhe entregue uma coroa com dois girassóis que as crianças 

fizeram para lhe oferecer, como prova de amizade e para que mais tarde se lembre de nós. 

Foi uma manhã muito enriquecedora.  

 

 

 

          

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_do_ano
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Inverno
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%A3o
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Flor
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Flora
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Páscoa 

Em 2019, o Domingo de Páscoa acontece a 21 de Abril. Esta data é definida segundo alguns cálculos 

complexos. 

Era uma vez um menino chamado Jesus… sim, é o mesmo da história do Natal, aquele que nasceu e 

foi visitado por três Magos muito importantes. Nesta história, Jesus já é crescido e gosta muito de 

ajudar os outros. Faz o bem sem olhar a quem, mas algumas pessoas más não gostam dele… por 

isso, pregaram-no a uma cruz e deixaram-no morrer. Como Jesus era diferente dos outros homens e 

muito especial, ressuscitou depois de três dias – foi a única pessoa do mundo capaz de o fazer! É 

isso que celebramos hoje: a sua bondade e a capacidade de voltar a viver, mesmo depois de lhe 

fazerem mal.   

Na nossa sala gostámos muito da história da Páscoa, onde aprendemos porque e como Jesus morreu 

e principalmente o que é a ressurreição. Também aprendemos algumas canções da Páscoa, fizemos 

pompons para colar nos coelhinhos, símbolos da vida nova, que pintámos. Nas galinhas que fizemos, 

colámos penas na asa e brilhantes no ovo. Transformámos a 

árvore da Primavera numa árvore da Páscoa, com ovinhos 

coloridos pendurados. Para casa, levámos uma prenda feita 

em dobragem e cheia com ovos de chocolate. No último dia 

de aulas, fizemos uma caça aos ovos na sala e foi muito giro, 

pois todos encontrámos 3 ovos. 

Para toda uma Páscoa Feliz! 
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                                                                   CULINÁRIA 

 

Bolo de Gelatina  

  

Ingredientes  
4 pacotes de gelatina em pó de sabores diferentes (morango, maçã, maracujá, ananás)   
2 pacotes de gelatina branca em pó, sem sabor  
1 lata de leite condensado  
1 pacote de natas 
1 frasco de leite de coco  
  
Preparação  
Prepare cada gelatina separadamente, diluindo cada uma delas em 250 ml de água quente e 200 ml 
de água fria. Coloque em recipientes e leve ao frigorífico por umas 2 horas. 
  
Junte 5 colheres de sopa de água fria à gelatina sem sabor e 
leve ao fogo em banho-maria até dissolver; não deixe ferver.  
  
Bata no liquidificador o leite condensado, as natas, o leite 
de coco e a gelatina sem sabor, diluída até obter uma mistura 
bem homogénea.  
  
Depois de solidificadas corte as gelatinas de sabores em 
cubos. Coloque os cubos das gelatinas numa tigela grande e 
despeje sobre eles a mistura do liquidificador.  
  
Misture levemente e coloque numa forma de pudim grande com buraco no meio, previamente 
molhada com água fria (escorra a água) e leve ao frigorífico até ficar bem firme. Passe em volta uma 
faca de lâmina comprida e desenforme.  
 

                                                                                 Bom Apetite 

Passatempos  

Faz o caminho até aos brinquedos: 

    

         Descobre as 7 diferenças 

https://pt.petitchef.com/receitas/receita-com-gelatina

