Editorial
Após um ano cheio de alegria, diversão e aprendizagens, chegou o momento de um merecido descanso.
Por isso vamos de férias para recuperar energias e voltar com novas ideias e vontade redobrada de
adquirir novos saberes e vivenciar experiências enriquecedoras; de reencontrar os nossos amigos e
conhecer os novos colegas, porque a vida é feita de partilhas, para que aqueles que passam por nós… não
vão sós e não nos deixem sós. Os que vão… deixem um pouco de si e levem um pouco de nós.
Regressamos em Setembro. Até lá!
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Visita à FNAC

No dia 23 de abril comemora-se o Dia Mundial do Livro. Este dia especial tem como objetivo reconhecer
a importância e a utilidade dos livros, assim como incentivar hábitos de leitura nas crianças, nos jovens e
nos adultos. Uma vez que os livros são um importante meio de transmissão de cultura e de
informação,o Panioli foi à Fnac do Centro Comercial Vasco da Gama, ouvir algumas histórias e fazer
atividades relacionadas com o livro infantil, foi uma manhã muito bem passada.

25 Abril
Um grupo de crianças perguntou: O que foi o 25 de Abril?
Muito atentos e com um sorriso nos lábios, as crianças ouviram uma breve
explicação:
No dia 25 de Abril de 1974 um grupo de
militares derrubou a ditadura em Portugal e
devolveu a liberdade à população.
A Ariel perguntou: - As pessoas não eram livres?
Existiam palavras que não se podiam dizer, locais a que não se podia ir. As
pessoas eram presas e torturadas por terem opiniões diferentes do governo.
No geral a população era pobre.
Cansados de tudo isto, isto é da ditadura, alguns militares juntaram-se em segredo para organizar uma
revolução que devolvesse a liberdade aos portugueses.
Com um grande sorriso, o Vicente perguntou: -Ah, agora as pessoas já podem fazer tudo que quiserem?
Não é bem assim, vivemos em sociedade e temos regras a cumprir. Para que todos possam viver bem e
em paz temos de nos respeitar uns aos outros.

Depois de algumas perguntas e respostas, as
crianças quiseram fazer uma pequena
representação sobre aquele dia.
Foi muito educativo e divertido!
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Culinária
No dia 8 de Maio houve ima sessão de culinária na nossa sala. Fizemos bolo de bolacha para se comer ao
lanche.
Neste dia todos foram pasteleiros. Com a ajuda das educadoras e das Ajudantes da Acção Educativa,
fez-se um bolo muito saboroso e que soube muito bem.

Receita de bolo de bolacha tradicional
INGREDIENTES:







400 g bolacha torrada
400 g Manteiga
300 g açúcar em pó
2 gemas
Café açucarado para demolhar
Bolacha ralada para decorar

INSTRUÇÕES DE PREPARAÇÃO
1. Disponha numa tigela a manteiga, o açúcar em pó, 2 colheres (sopa) bem cheias de café bem forte
e as gemas. Bata muito bem até ficar um creme fofo e bem ligado. Reserve.
2. Num prato de servir disponha camadas alternadas de bolachas demolhadas em café e creme de
manteiga, sendo que a última camada deve ser de creme.
3. Leve ao frio até solidificar. Depois retire, polvilhe com a bolacha ralada e sirva decorada a gosto.

1 º Maio – Profissões
O 1º de Maio é um dia dedicado aos trabalhadores, sendo designado por O Dia do Trabalhador.
“As pessoas trabalham para ganhar dinheiro”(Diogo)“… e comprar comida,
brinquedos, roupa”(Aline)
“ Há muitas profissões”(Artur)
Cozinheiro: “fazem a comida nos restaurantes. Usam uma touca e
um avental.”
(Maria José)
Polícia: “apitam para os senhores pararem os carros (Martim);
tomam conta do Centro para não roubarem as coisas (Diogo); quem
rouba vai para prisão” (Aline)
Médica e Enfermeira: “ trabalham nos hospitais e Centro de Saúde
(Artur); dão picas e tratam das feridas, fazem os pensos e tratam os doentes. ” (Irina,
Arcadie)
Dentista: “trata dos dentes. ” (Martim)
Oftalmologista: “é para cuidar dos olhos e quando precisamos de usar óculos. ” (Rodrigo)
Mecânico: “arranja os carros e as motas quando se avariam. Também tem um
reboque para trazer os carros para a oficina. ” (Martim, Diogo)
Pintor: “pinta as casas com as tintas, o rolo e o pincel” (Melissa)
Carteiro: “o carteiro traz as cartas, que deixa na caixa do correio
(Aline) e também encomendas (Diogo) e dinheiro para a mãe. (Irina)
”
Motorista: “são pessoas que conduzem os transportes
públicos e levam as pessoas de um lado para o outro. ” (Aline, Artur)
Todas as profissões são importantes porque todas nos são úteis.
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Dia da Mãe
(5 de maio)
O dia da Mãe é um dia comemorativo, que em Portugal se celebra no primeiro domingo de Maio. É uma
data para homenagear as mães, que sempre demonstram o carinho e dedicação pelos filhos. Ser mãe é
ter a capacidade de amar incondicionalmente; assim, os filhos demonstram o amor e a importância das
mães nas nossas vidas.
Nas salas do Jardim-de-Infância, as crianças ouviram histórias e poemas, cantaram, conversaram sobre a
importância do amor da mãe e de como esta deve ser acarinhada e valorizada. Cada criança fez
um presente especial para homenagear a sua mãe.

Qui
nta –
feira
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Ascensão - Dia da Espiga
Neste dia, que ocorre 39 dias após a Páscoa, celebra-se a ascensão de Jesus ao céu, diante dos apóstolos.
Habitualmente com um passeio matinal, recolhem-se espigas de vários cereais,
flores campestres e raminhos de oliveira para se formar o ramo a que se chama
“O ramo da Espiga”.
Segundo a tradição, o ramo deve ser colocado por detrás da porta de entrada e
só deve ser substituído por um novo no ano seguinte, existindo várias
referências relativamente à sua origem.
Na nossa instituição, celebramos o dia começando com uma conversa no tapete para a explicação do
acontecimento maravilhoso da Ascensão e ainda do significado do Ramo e em seguida fazemos então um passeio
com as crianças e vamos recolhendo os diferentes elementos.
No final do dia é colocado no placard um Ramo elaborado em grupo e cada criança leva também um Ramo para sua
casa

A simbologia que cada elemento tem no ramo:
Espiga- Pão
Oliveira- Luz e paz
Papoila- Amor e vida
Videira- Vinho e alegria
Malmequer- Ouro e prata
Alecrim- Saúde e força

Dia Mundial da Criança
O Dia Mundial da criança é uma data comemorativa celebrada no dia 1 de Junho, em quase todo o
Mundo. Este dia serve para chamar a atenção para os problemas que algumas crianças têm que suportar
e lembrar os direitos que todas têm.
Neste dia
preparamos
sempre
actividades
especiais para
tornar as crianças
ainda mais felizes.
Fizemos uma gincana no recreio, “discoteca” no fim do dia e recebemos uma renda, isto é, cada uma a
sua.

Passatempos
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6º EVENTO DA COMUNIDADE MAIS SAUDÁVEL

Realizou-se no dia 5 de junho, no Largo das Galinheiras, no
período das 10:30 às 12.00. O nosso Jardim -de-Infância
participou na área da biblioteca com um conto “ A menina que
não gostava de fruta”.

(MAJARI)
O grupo dos 5/6 anos, participou também na história e na tenda do “NUCLISOL”, com o tema
“Plasticologia Marinha”, onde aprenderam a apanhar conchas e lixo na areia. Na parte da água, tinham
que apanhar pedras, plástico e palhinhas. Terminaram com um jogo com imógis tristes e contentes, onde
tinham que colocar o que faz mal (lixo) na rua e o que faz bem à rua. Ambiente feliz\Ambiente saudável.
Este evento foi organizado pela ACES LISBOA NORTE-UCSP LUMIAR.
Mais uma vez, queremos agradecer à senhora enfermeira Isabel Vilaça o convite para participarmos neste
evento, no qual actuámos com muita satisfação.

De seguida, participou na área do hip hop, onde as nossas crianças dançaram diferentes músicas.

FANTAÇOS
No dia 5 de junho todos os caminhos foram dar ao Panioli.
Realizou-se um pequeno espectáculo de artes com teatro,
magia, marionetas, palhaços, fantoches e música. Mais uma
vez recebemos com muita alegria e entusiasmo os nossos
amigos “Fantaços”.
As crianças riram, ouviram, cantaram e aprenderam canções novas. Estes nossos
amigos Fantaços trazem sempre uma descontração e alegria tanto às crianças
como a todo o pessoal docente.

Obrigados pela vossa visita. Voltem sempre!
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Dia de Portugal
No dia 10 de Junho celebra-se o dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas.
É um feriado nacional que assinala também o dia da morte do poeta Luís Vaz de Camões, autor da obra
“Os Lusíadas”e de muitos sonetos.
É dia de valorizarmos a nossa história e quem nós somos e é neste dia que o nosso Presidente da
República entrega medalhas de mérito a indivíduos, pelo seu trabalho em prol da nação e assiste a
desfiles militares.
Existem diversos símbolos que representam o nosso país e que estão sempre presentes nas celebrações
neste dia: a bandeira de Portugal e o Hino Nacional.
Nas nossas salas os meninos pintaram uma bandeira, aprenderam o significado e os símbolos que
compõem a nossa bandeira.

Pinta a nossa bandeira seguindo as ordens:







Do lado esquerdo pinta de verde
Do lado direito pinta de vermelho
A esfera armilar pinta de amarelo
Os castelos pinta de amarelo
As Quinas pinta de azul
À volta dos castelos de vermelho

Verão
Chegou o Verão e, com ele além da Reunião de E.E, os Santos Populares, a
festa de final de ano, os passeios, a nossa colónia de férias e as despedidas
dos meninos que vão entrar numa nova etapa da vida,
ou seja, no primeiro ano do Ensino Básico.
O Verão chegou bem devagarinho, mas os meninos
com, ou sem calor, participaram alegremente em todas
as atividades e brincadeiras que lhes foram propostas para esta época do ano muito
festiva e que todos aguardavam com tanta ansiedade.
E para todos vós, que ledes estas linhas, o que é o Verão?
“O Verão são festas, a praia, a piscina, gelados, cores bonitas, muita fruta, animais,
sol, calor e as férias!” Será assim para todos?
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Santos Populares
É no mês de Junho que em Portugal de norte a sul do país se festeja os Santos Populares: Santo António,
São João e São Pedro.
As noites anteriores ao dia dos santos são celebrados com: marchas,
muita música, danças, arcos, majericos, balões, martelinhos e fogo-deartifício. Em todas as esquinas, recantos, em diversas zonas, as pessoas
saem para a rua para festejar e comerem as sardinhas, o caldo verde,
dançarem nos bailaricos e para assistirem às marchas populares.
No SANTO ANTÓNIO, Padroeiro da cidade de Lisboa, realiza-se o desfile
pela Avenida da liberdade e os chamados casamentos de SANTO ANTÓNIO, conhecido como santo
casamenteiro, o protetor dos pobres e necessitados.
No PORTO: (23\24 JUNHO), as cascatas são Joaninhas, que povoam a cidade. São erguidas nos passeios
públicos ou nas soleiras das portas. São normalmente colocadas pelas crianças, que angariam donativos
para os enfeites e figurinhas de barro. A cascata mais conhecida é a das Fontainhas.
O SÃO PEDRO celebra-se a 29 de junho. Este era um SANTO PESCADOR, o apóstolo escolhido por Jesus
para ficar à frente do grupo. Daí ser mais vivido em zonas piscatórias.
A vivência destes festejos populares tão característicos do nosso País, da nossa tradição, da nossa cultura,
traz muitos turistas ao nosso Pais.
Nas nossas salas, realizamos trabalhos plásticos com materiais reciclados,
alusivos ao tema. Enfeitam-se as salas e preparam-se as festas finais dos
centros, que envolvem a comunidade, os parceiros da educação e os familiares
das crianças.
Começam os ensaios para as marchas e para as danças, e é esta a altura do ano,
tão ansiada pela população cigana que se desloca até para fora do país, para
comemorar o S. JOÃO, estando ausente dois ou três dias dos seus bairros.

Passeio ao Jardim Zoológico
No dia 12 de julho, a convite da Fundação PT, o Centro Panioli e o Centro Olipandó foram visitar o Jardim
Zoológico.
Visitaram e conviveram com os animais da quinta, assistiram ao show dos golfinhos, andaram de
teleférico e viram os animais selvagens nos seus habitats.
No final a DrªLena Marques ofereceu um gelado a todos.
.

Foi um dia muito bem passado.

Ficámos muito gratos.
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Festas finais
Como já é tradição, todos os anos, durante o mês de
Julho realizamos as nossas festas finais do pré-escolar,
em que procuramos valorizar e incentivar o convívio
entre a instituição e as famílias.
Os pais e amigos foram assim os nossos convidados.
Começámos a ensaiar há muito tempo, para que tudo
corresse muito bem, pois é uma forma de mostrar aos pais um pouco do que aprendemos ao longo do
ano lectivo.
O programa foi em cada Centro diversificado e divertido. Houve danças e cantares
ciganos, danças rítmicas, capoeira, coro infantil e finalizamos com a entrega dos
diplomas aos finalistas que partem para uma nova etapa da sua vida, mas que ficam
sempre no nosso coração.
Finalizámos as festas com um lanche convívio com as famílias.
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COLÓNIA DE FÉRIAS
Este ano tornámos a fazer a Colónia de Férias na praia da Fonte da
Telha na parte da manhã, com muitas actividades, além do banho
diário de mar.
Como sempre, foi divertido, pois gostamos muito de brincar na
água.
Da parte da tarde estivemos sempre em parques diferentes, para além de imos ver por dentro um palácio
real, o da Ajuda.

