
 

 

 

Editorial 

Olá a todos! 

Nas nossas salas de pré-escolar continuamos com os nossos projectos, pois imaginar, criar, construir e 
aprender são alguns dos aspectos valorizados e desenvolvidos ao longo deste 2º Período. 

Realizámos experiências muito engraçadas, como “brincamos com a matemática”, onde aprendemos as 
formas geométricas, a contar e a identificar números. Cantámos canções, fizemos jogos, desenvolvemos a 

linguagem e brincámos muito. 

No entanto, coincidentemente (ou não) estamos de quarentena na altura da Quaresma (40 dias até à 
Páscoa), que foi o período em que Jesus se isolou no deserto para meditar, ganhar forças e aceitar a 

vontade do seu Pai. Crentes ou não, vamos retirar deste momento alguns ensinamentos e aprender que 
nenhum de nós sozinho é tão bom como todos nós juntos. 
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                          INVERNO 
                  

 

O Inverno é a estação mais fria das quatro 

estações do ano. Tem início com o solstício 

de inverno e no hemisfério norte ocorre por 

volta de 21 de Dezembro e termina com 

o equinócio de primavera, que acontece 

perto de Março, nesse mesmo hemisfério.  

O Inverno é caracterizado, principalmente, 

pelas baixas temperaturas, as noites são 

mais longas e os dias mais curtos. Durante 

esta estação, algumas espécies animais, 

como os ursos, hibernam nesse período, 

reduzindo grandemente sua atividade 

metabólica. Em muitas regiões, pode ocorrer 

a incidência de neve e geadas. 

Nesta estação do ano o frio pode ser sentido 

de diversas intensidades.                                                                 

Em algumas regiões do planeta, o frio é 

brando enquanto em outras, o frio extremo 

congela ruas e carros. Isso tudo vai depender 

da localização.               A Rússia costuma 

bater todos os recordes em temperaturas 

negativas. O inverno na região chega a ser 

tão rigoroso que bate os 60 graus negativos 

em regiões mais altas e isoladas 

 Dá para acreditar? 



               

                             

  Dia de Reis  
O dia de reis celebra-se a 6 de Janeiro. 
 É o dia em que os Reis Magos chegaram a Belém para entregarem os 

presentes ao Menino Jesus. Gaspar partiu da Ásia e levou incenso para 

proteger o Messias (a fé que através da oração chega a Deus). O Belchior 

partiu da Europa e levou o Ouro. Este é apenas para os Deuses. Simboliza 

a Riqueza e Realeza. Baltazar partiu da África e levou a Mirra, lembrança 

oferecida aos Profetas (resina usada como remédio que simboliza o 

sofrimento que Jesus iria passar).  

É uma festa Católica que encerra a época Natalícia. É também neste dia 

que se procede ao desfazer das árvores e ao retirar de todos os enfeites 

representativos desta quadra; come-se o tradicional Bolo-Rei que é um 

doce redondo, com frutos secos e cristalizados, que traz misturado na massa uma fava e um pequeno 

brinde. É tradição que, a quem calhar a fava, terá que levar o Bolo-Rei no próximo Ano para a festa. 

        

 

 

 

 

                                     

 

Nas nossas salas: Pintam-se desenhos alusivos ao dia; confeccionam-se as coroas que, ao fim do dia levam 

colocadas na cabeça; fazem-se pequenas dramatizações dos Reis Magos a levarem ofertas ao Menino Jesus 

ao som da canção: “Nós somos os três Reis que vimos do Oriente, trazer a boa nova a toda a gente...”.  

Enfim, passou-se uma manhã diferente e divertida. 

Este ano, cada criança levou 

também para casa um 

livro embrulhado, para 

que o pudesse ler e 

explorar, junto dos seus 

familiares.    

 



 

 

 

 

 

Na sexta-feira, dia 21 de Fevereiro, como estava um dia ensolarado, 

aproveitamos para festejar o Carnaval fazendo um passeio até ao Areeiro, 

finalizando no parque que fica perto da nossa escolinha. 

“- Íamos todos mascarados.” (Luana) 

“- Gostei muito do fato do Martim.” (Isac) 

“- Cantámos canções de carnaval e outras. As pessoas que 

passavam por nós batiam palmas “ (Kiara) 

“- No parque atirámos confettis e serpentinas e divertimo-nos 

muito a brincar nos baloiços.” (Diogo e Izaquiel) 

“- Depois do lanche, houve Desfile de Máscaras, com as máscaras 

que fizemos na sala. ” (Rodrigo) 

 

 

 
 
 
No dia 29 de Fevereiro, tivemos a visita dos nossos amigos Fantaços. 
 
A grande maioria das crianças já conhece estes nossos amigos, o que não impede que seja sempre com 
gosto que os recebemos. 
 
Eles, como já é hábito, cantaram canções, contaram uma história com fantoches e fizeram vários números 
de magia, que são sempre do agrado das nossas crianças. 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



 

Dia do Pai 

O Dia do Pai é uma data que se celebra e homenageia a figura 

familiar paterna. A sua data varia de país para país.Em 

Portugal é comemorado a 19 de Março, dia de S. José, Santo 

muito venerado na igreja católica. 

Neste dia manda a tradição que seja entregue uma prenda ao 

pai para o homenagear. As crianças costumam oferecer 

prendas simbólicas como trabalhos manuais, músicas ou 

poemas que fazem nas nossas escolas.  

A família costuma reunir-se muitas vezes, juntando-se os pais, tios, avós, de forma a homenagear os pais 

da família. No dia do pai, o melhor presente é aquele que tem um bonito significado (feito pela criança, 

jovem ou adulto) pois é a melhor demonstração de amor e 

carinho pelo pai. 

Este ano a celebração irá ser feita de modo diferente: devido 

ao covid -19 , ao isolamento e contenção social, vai ser vivido 

em casa. É tempo para a família, é tempo para brincar, 

conversar, passar mais tempo com o pai. Vamos aproveitá-lo 

da melhor maneira possível. 

                                                                                                             “  Feliz dia do Pai !”  

Foi feito um pequeno questionário na sala dos 5 anos sobre o pai:  

_ O que o pai gosta de comer? 

NUNO: Lasanha e camarão. 
CÉLIA: Pizza. 
DORIANA: Massa e carne. 
SAMUEL: Peixe e a fruta é banana.  
JOSUÉ: Massa, arroz com carne e ervilhas. 
SARA: arroz com carne. 
RAFAEL: Não sei.  
EVANDRO: Esparguete à bolonhesa. 

 

_ O que mais gosto de brincar com o pai: 

NUNO: Aos médicos. 

CÉLIA: Apanhada. 

DORIANA: Apanhada. 

SAMUEL: Escondidas e ir andar de bicicleta.  

JOSUÉ: Jogos da play station.  

SARA: Eu não brinco com o pai.  

RAFAEL: Às lutas.  

EVANDRO: Aos polícias e ladrões. Eu sou o ladrão e ele vem apanhar-me 



 

_Gosto muito do meu pai …porque: 

NUNO: É muito fofinho.  

CÈLIA: Leva-me ao parque. 

DORIANA: Dá-me o telefone para eu brincar. 

SAMUEL: Tem músculos. 

JOSUÉ: Porque sai a mim.  

SARA: Ele tem força.  

RAFAEL: É forte. 

EVANDRO: Adoro-o. Leva-me ao Jardim Zoológico.  

 

“A Primavera não sabia” 
 

Era Março de 2020 

As ruas estavam vazias, as lojas fechadas, as pessoas não podiam 

mais sair. 

Mas a Primavera não sabia 

E as flores começaram a florir, o sol brilhava, os pássaros 

cantavam, 

as andorinhas não tardariam a chegar, o  céu estava azul e a manhã 

chegava mais cedo. 

Era Março de 2020. 

Os jovens deviam estudar online e arranjar com que se ocupar em casa. 

As pessoas não podiam ir mais aos Centros Comerciais nem tão pouco ao cabeleireiro. 

Dentro em breve não haveria mais vagas nos hospitais e as pessoas continuavam a adoecer. 

Mas a Primavera não sabia 

Era altura de tratar dos jardins, a erva estava cada vez mais verdejante. 

Era Março de 2020 

As pessoas foram postas em confinamento para proteger os avós, famílias e crianças. 

Acabaram-se as reuniões e refeições em família, o medo tornou-se real e os dias eram todos iguais. 

Mas a Primavera não sabia 

As macieiras e cerejeiras e todas as outras árvores começaram a florir e as folhas cresceram. 

As pessoas começaram a ler, a jogar em família, a aprender outra língua, cantar nas varandas e convidavam os 

vizinhos a fazer o mesmo. 

As pessoas aprenderam uma língua nova 

Ser solidários e concentraram-se noutros, as pessoas aperceberam-se da importância da saúde 

Do sofrimento, deste mundo que tinha parado, da economia que tinha tombado. 

Mas a Primavera não sabia 

As flores deram lugar aos frutos, os pássaros fizeram os seus ninhos, as andorinhas chegaram 

Então chegou o dia da libertação 

As pessoas ouviram na televisão que o vírus perdeu.  

As pessoas saíram às ruas, cantavam, choravam, abraçavam-se aos vizinhos sem máscara nem luvas 

E então o Verão chegou porque… 

Mas a Primavera não sabia 

Ela continuou lá apesar de tudo, apesar do vírus, apesar do medo, apesar da morte. 

Porque a Primavera não sabia 

Mas ensinou às pessoas o Poder da Vida 

 
 

Poema de Irene Vella 



 

 

PÁSCOA  
                                                 

 

Muitas pessoas pensam que a Páscoa é apenas a época em que se oferecem ovos, amêndoas, folares e chocolates, 
mas a Páscoa não é isso. 

A Páscoa é a maior história de Amor que o mundo já viveu. Tudo começou quando Deus, por nos amar tanto, enviou 
o seu filho Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Jesus entregou-se por todos nós. 

“Porque é que Deus amou o mundo que deu o seu filho unigénito. 

Para que todos os que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna.” João 3:16  

Ao terceiro Dia Jesus ressuscitou. Deus é amor. E a Páscoa é isso mesmo, o amor que Deus tem por todos nós_visível 
na vitória da Vida, na certeza da Esperança. 

Este ano a Páscoa terá de ser celebrada de uma forma mais contida, apenas com a família com quem vivemos. 
Contudo, não obstante a presença do mal, por vezes até dramático, tanto na nossa existência como no mundo, este 
período será uma oportunidade de mudança, de pensar e repensar e nos tornarmos pessoas melhores. 

Pais e crianças temos de reflectir sobre a importância de tudo o que se está a passar connosco e com o mundo.  

Este ano as escolas estão fechadas, existe um silêncio enorme nas salas e no recreio… é triste e muito estranho não 
vermos a vossa euforia, brincadeiras, sorrisos e especialmente os vossos bonitos trabalhos pendurados nos placards 
das salas. Contudo, esta Páscoa será assim; aparentemente silenciosa, mas não menos importante do que todas as 
outras que já vivemos. 

Deus esteve e estará sempre ao nosso lado.   

Cuidem-se, fiquem bem e usufruam da companhia e do afeto da vossa 
Família. 

Em cada um de vós, a esperança de que juntos iremos vencer este 
desafio. 

 

  

                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 



 

Culinária  
 

 

Ingredientes: 

 200 ml de água 

 4 folhas de gelatina incolor 

 1 pacote de gelatina de qualquer 

sabor 

 

 

Modo de preparação: 

1. Corte as folhas de gelatina incolor em quadrados pequenos, coloque num recipiente e cubra com 

água. Deixe repousar por uns instantes 

2. Coloque a água a ferver e adicione a gelatina de sabor, mexendo bem, até que se dissolva 

completamente 

3. Leve o recipiente da gelatina incolor ao microondas por apenas 40 segundos na temperatura 

máxima 

4. Retire a gelatina de sabor do lume e misture a gelatina incolor de seguida. Mexa bem  

5. De seguida, basta cobrir as folhas de silicone escolhidas por si e levar ao frigorífico para que a 

gelatina solidifique 

6. Depois de duas horas (tempo mínimo) as gomas saudáveis estão prontas a serem devoradas 

 

Passatempos:“Brincar com a matemática” 



 

 

 

Mensagem de Esperança 

Somos chegados ao final deste 2º Período, final atípico e muito turbulento, em que estamos todos a viver 

uma situação de incerteza e insegurança em todo o mundo, devido à Covid-19. 

Porém, com calma, tranquilidade e persistência continuámos a trabalhar com as nossas crianças, em 

formato on-line, e ainda, através de simples telefonema para as famílias. 

Estamos em contacto permanente com as crianças/pais e semanalmente entregamos trabalhos para serem 

feitos em casa, de forma a assegurar uma boa preparação para o ingresso no 1º Ciclo 

Este é um momento em que há tempo para estar em família e a esperança em dias melhores anima-nos a 

ter coragem. 

 

 

 

Saúde para todos 

Votos de uma Santa Páscoa. 

Até breve, Amigos! 

 
 

 

 

 

Jogo dos Vizinhos: 


