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Editorial 
 
Já estamos de volta!! 
Vamos aqui mostrar-vos 
trabalhos e actividades que 
fizemos no nosso Centro. 
A nossa Festa Final e a 
Colónia de Férias terão 
destaque no nosso jornal. 
Desejamos a todos boas 
férias e… até para o próximo 
ano lectivo! 
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25 de Abril 

Foi em 1974 que, sem mortes, ocorreu a Revolução dos Cravos, que 
passaram a ser símbolo de alegria e liberdade. 

1º de Maio 
Qual é a origem do dia dos trabalhadores? 

 
No dia 1º de maio de 1886, houve uma manifestação de milhares de trabalhadores nas 
ruas de Chicago, nos Estados Unidos, para reduzir o dia de trabalho de 16 e 14 para 8 
horas diárias. No mesmo dia, os trabalhadores fizeram uma greve geral naquele país.  

  
Em 1989, aqueles decidiram convocar anualmente uma manifestação, com o objectivo 
de lutar pelas 8 horas de trabalho diário e a data escolhida foi o 1º de Maio, em 
homenagem às lutas sindicais de Chicago.  

 
Em Portugal, só a partir de Maio de 1974 - ano da revolução do 25 de Abril - é que se 
passou a comemorar livremente o Primeiro de Maio e este passou a ser feriado. 
Durante a ditadura do Estado Novo, a comemoração deste dia era reprimida pela 
polícia. 

cantor cabeleireiro bombeiro 

“Dia da Liberdade” 
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Dia da Mãe 

Mãe, que verdade linda  
O nascer encerra. 

Eu nasci de ti 
Como a flor da terra. 

Mãe é Mãe, portanto devemos amá-la e acarinhá-la o 
mais que pudermos. Para lembrar este dia tão importante 
criámos umas flores especiais, que nos dizem o quanto 
queremos à nossa Mãe e enviámos para cada Mãe, com 
muito carinho, uma bem linda! 
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PROBLEMAS DO AMBIENTE QUE PREJUDICAM A TERRA 

 
 

Aquecimento Global 
Chuvas ácidas 
Efeito de Estufa 
Buraco no ozono 
Espécies em extinção 
Derrame de petróleo 
Derretimento de icebergs 
Aumento do nível médio das águas 
Destruição das florestas 
Furacões 
Tsunamis 
Seca 

Por a Terra estar em perigo, 
também muitos animais correm o risco 

de desaparecer, por não 
terem meios para sobreviver 
num Mundo tão “estragado”. 

Por isso, e para os conhecermos melhor, 
escolhemos alguns animais em vias de 

extinção para fazer um “jogo de Memória” 
Para tornar o jogo mais interessante, 
incluímos animais menos raros e que, 

por isso, valem menos pontos. 
Assim todas as crianças aderiram. 

Como toda a gente sabe, a Terra corre grandes perigos. 
Aqui apresentamos os mais escolhidos de uma lista onde 
se encontravam ainda mais problemas, também eles graves. 
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A SEGURANÇA É IMPORTANTE. EVITA OS ACIDENTES 
 
EM CASA SOZINHO 
- Avisa sempre alguém da tua família que estás sozinho em casa. 
- Caso toquem à campainha ou batam à porta, nunca abras a porta. Os teus familiares avisar-
te-ão se forem a tua casa e os teus pais têm chave. 
- Não digas ao telefone ou na rua que estás ou vais ficar sozinho em casa. 
- Se pedirem por telefone ou por intercomunicador para falar com o teu pai ou mãe, diz-lhes 
que de momento estão ocupados e que não podem falar (estão a tomar banho, por 
exemplo). 
- Tem sempre à mão os números de telefone de familiares ou amigos a quem possas 
telefonar em caso de receio. Em caso de emergência liga o 112.  

NA RUA 
- Evita circular por ruas pouco movimentadas ou isoladas, becos ou descampados sem a 
companhia de um familiar ou amigo adulto. 
- Antes de saíres de casa, informa sempre alguém da tua confiança sobre para onde vais e 
qual o caminho que vais utilizar. 
- Quando caminhares a pé, utiliza sempre percursos que facilmente identificas. 
- Caso vejas alguém que não te inspira confiança, muda de passeio e circula do outro lado da 
estrada. 
- Não aceites boleias de desconhecidos. 
- Evita carros parados junto ao passeio, com o motor em funcionamento e condutor no seu 
interior. 
- Se um carro parar junte a ti, muda de direcção no cruzamento mais próximo, pois serás 
sempre mais rápido a mudar de direcção e a procurares um lugar seguro. 
- Mantém as chaves de casa sempre à mão, poderás ter de usá-las em caso de urgência. 
- Se caminhares com auscultadores, utiliza preferencialmente os mais pequenos e escuros e 
evita colocar a música muito alta, pois isso pode abstrair-se dos sons envolventes e colocar-te 
em perigo. 
- Atravessa a rua sempre na passadeira, olhando para ambos os lados e apenas quando o 
semáforo estiver verde para os peões. Espera sempre que os veículos travem antes de 
atravessares. 

Baseados num texto sobre Segurança,  
elaborámos uma lista de “dicas” para evitar  
Acidentes: 
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Era uma vez um menino que morava numa casa junto à praia. 
Numa noite, houve uma tempestade e, na manhã seguinte, o menino foi até à praia e, quando lá 
chegou, ouviu alguns risos atrás de uma rocha. Junto à rocha, estavam uma menina muito 
pequena, um peixe, um polvo e um caranguejo a brincar. O rapaz, ao ver aquilo, agarrou na 
menina e esta começou a pedir socorro aos seus amigos, mas, como o rapaz era mais forte, levou-
a. 
O rapaz começou a conversar com ela e ficaram amigos. Mais tarde, ele explicou-lhe como eram 
as coisas na Terra; mostrou-lhe uma rosa vermelha, uma caixa de fósforos e um copo de vinho. A 
menina também lhe contou coisas sobre o Mar e assim os dois ficaram com vontade de viver a 
vida um do outro. Então, o menino combinou com a menina que a levaria num balde para assim 
poder visitar a Terra. 
No dia seguinte, o menino encontrou a menina e os seus amigos muito tristes, pois os búzios 
tinham ouvido a conversa entre eles e tinham contado à Raia - para quem a Menina do Mar 
dançava. Depois de ouvir isto, o menino pegou na menina e começou a correr. Nesse momento, 
os polvos começaram a atacá-lo. Quando acordou, o menino reparou que estava sozinho na praia. 
Os dias foram passando e o menino ia sempre até à praia procurar a menina, até que um dia veio 
ter com ele uma gaivota. Esta explicou-lhe que a menina estava numa praia deserta e que poderia 
levá-lo até lá se ele bebesse uma poção mágica. O menino aceitou e foi até essa praia montado 
num golfinho. Quando se reencontraram, ficaram todos muito felizes por verem o rapaz e foram 
passear pelas grutas, pelos corais...   
Agora, o menino também pertencia aos seres do mar. E nós, a partir da história, construímos uma 
peça de teatro. 

A MENINA DO MAR 

Este período, por termos abordado o tema do Ambiente,  
 escolhemos o livro “A Menina do Mar” de Sophia de Mello Breyner,  

que nos fala do mar, onde vive uma Menina  com os seus amigos. 
O que aconteceria se o mar estivesse poluído, perto da casa da Menina? 

Sobreviveriam? 
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Pintado por Afonso Pintado por Santiago 

10 de Junho 

Neste dia celebra-se o Dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas. 

Para nos recordarmos de quem foi Luís de Camões lemos algumas 
Poesias, falámos dos “Lusíadas” e pintámos desenhos. 

Santo António 

A 13 de Junho festeja-se  Santo António, um dos três Santos Populares. 
Os Outros são, como toda a gente sabe: São João e São Pedro. 
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FESTA DE FINAL DO ANO 

COLÓNIA DE FÉRIAS 

A nossa Colónia de Férias realizou-se entre os dias 15 e 19 de Julho. 
De manhã, fomos para a praia da Fonte da Telha, e de tarde visitámos 
Vários Parques: Mata de Benfica, Parque Urbano de Santa Iria,  
 Quinta das Conchas e Parque das Nações (Jardim Garcia da Orta), 
 e o Palácio da Ajuda, palácio real construído depois do terramoto de 1755. 
Foram dias divertidos, em que conhecemos novos locais e aprendemos 
mais, visitando, explorando e desenvolvendo actividades em conjunto 
 
Desde já agradecemos à Santa  Casa da Misericórdia, por nos ter  
disponibilizado os autocarros. 

/pt.pngtree.com 

No dia 11 de Julho foi a nossa festa 
Final, juntamente 
Com a Pré-Escolar do Chaborrilho. 
Apresentámos uma Dança Cigana e 
Canto Cigano. 
Os pequenitos apresentaram uma 
dança e um coro. 
No final os finalistas do Pré-Escolar 
receberam o seu Diploma. 


