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 EDITORIAL 

É com muito gosto que escrevo estas palavras de abertura aos “jornalinhos”, veículos que se 

transformam em mensagem portadora da notícia do muito trabalho que os nossos meninos e meninas 

desenvolveram ao longo deste 2º. Período. 

Para lá da frequência escolar, sempre encorajada, um outro processo de aprendizagem se tornou 

responsável pelo “crescimento” intelectual e humano de todas e todos. Isso é visível nas diversas 

actividades decorrentes do programa geral, mas torna-se também realidade em certas situações que 

fizeram viver experiências novas. 

De entre essas situações torna-se imperioso destacar o movimento de solidariedade que se gerou 

entre crianças, jovens e adultos e se traduziu na entrega de bens alimentares destinados às crianças 

ucranianas. Ao convite lançado pela instituição, a resposta foi tão forte e dinâmica que a todos nos 

comoveu. Resultado disso foram as 20 grandes caixas que, expondo uma mensagem de amizade em 

desenhos feitos pelas crianças, foram entregues na Igreja da Penha de França, de onde seguiriam para 

a Ucrânia. A foto que vos deixo ilustra esse alegre momento da entrega. 

São realizações como esta, que foi extraordinária, mas também como outras, fruto da realidade do 

quotidiano, que nos fazem acreditar que vale a pena teimar em ajudar a crescer. 

É nessa convicção que o nosso trabalho continua, na certeza de que os frutos chegarão. Como chega 

a Ressurreição que dá vida e sentido à Festa a que chamamos Páscoa. 
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              O inverno bateu à porta                                                                

              Trouxe com ele chuva e frio 

              As nuvens também vieram                                            

              A água subiu no rio    

                                                                     .       

              As crianças brincam lá fora 

              Já vestem roupa de lã  

              Calçam galochas e luvas  

              Quando saem de manhã. 

 

               A mãe arranja o casaco                                

               O gorro e a camisola 

              Mesmo com o tempo frio    

              Eu gosto de ir à escola. 

 

• O Outono foi-se embora para chegar o Inverno (Janaína) 

• Os dias ficam mais frios (Rogério), mas não faz mal porque vestimos os casacos e roupa 

quentinha (Lara) e, quando chove usamos guarda-chuvas (Aarya) 

• Os dias ficam mais pequenos, as noites maiores, “vamos mais cedo para a cama” (Rúben) 

• A fruta do Inverno é a laranja “que tem muito sumo e vitamina C” (Clara), tangerina, 

clementina, maçã, pera, kiwi, e o limão (Rogério).A fruta faz muito bem à saúde (Leonor) 

• Nas cidades em que a temperatura é de 0º “caí neve, como na Serra da Estrela” (Pedro). 
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Sessão A PAR 

No dia 17 de Fevereiro recebemos no centro Majari uma sessão da A PAR 

(Aprender em Pareceria), uma associação que tem como missão criar 

oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem para crianças e 

mães/pais.  

Por isso os pais das nossas crianças foram convidados a juntar-se aos 

seus filhos para passarem uma tarde diferente. Foi uma tarde dedicada 

a jogos, músicas e histórias, com muita animação e grande aderência 

por parte das nossas mães. 

Os nossos meninos gostaram muito e já pedem outra vez a visita destas duas nossas novas amigas                

a Sofia e a Carina. 

  

S. VALENTIM 

O Dia dos Namorados ou Dia de São Valentim é comemorado um pouco por todo o mundo, geralmente 
a 14 de Fevereiro. 

O amor, tratando-se de um sentimento universal e transversal a todas as idades, deve ser vivido e 
expressado por todos.  

Por isso nas nossas salas, aproveitamos todas as oportunidades de demonstrar o nosso carinho e 
amizade, transformando este dia no DIA DOS AMIGOS. 

Para tal, além de fazermos alguns trabalhos subordinados ao tema, também fizemos uma prenda para 
oferecer ao nosso amigo ESPECIAL. 
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Este ano celebrámos o Carnaval na segunda-feira, dia 28 de fevereiro. 

Como todos os anos, crianças e adultos vêm ao Carnaval do Jardim de Infância com fantasias 

imaginativas. As nossas crianças celebram esta data com explosões de cor, de máscaras originais e 

com os fatinhos dos seus sonhos  

Estava um dia de sol, a temperatura amena e primaveril permitiu que todos juntos fôssemos passear 

mascarados para o jardim, onde as crianças continuaram as actividades ao ar livre e também fizeram 

um desfile pela zona envolvente mais próxima. 

Neste dia escolhemos o que quisemos ser, desde super-heróis a princesas, passando por polícias, 

ninjas e até anjinhos. A imaginação não teve limites. 

Durante a semana que antecedeu o evento, preparámos as nossas salas a rigor para celebrar este dia 

de alegria e folia com algumas actividades. Também elaborámos uma pequena lembrança para levar 

para casa. Quando tivermos saudades do Carnaval podemos sempre ir buscá-la e brincar com ela para 

relembrar como foi bom e divertido este dia. 

Deixamos aqui uma amostra do desfile que os meninos e meninas 

do Jardim de Infância juntamente com as suas educadoras e 

auxiliares fizeram. 
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DIA DO PAI 

O Dia de São José celebra-se a 19 de Março, no Dia do Pai. São José 

foi o pai adoptivo de Jesus Cristo e o marido de Nossa Senhora, 

segundo o Novo Testamento. 

No Jardim de Infância comemorou-se o dia do Pai com muito Amor e 

Carinho. Foi uma semana inteiramente dedicada ao tema: PAI. Houve 

pinturas, colagens, recortes para a realização de uma variedade de 

actividades e uma pequena prenda, com muita alegria e surpresas 

para os heróis dos nossos pequeninos.  

                     

  

REGISTO DOS MENINOS DOS 5 ANOS: 

SANDRO:” Gosto do meu pai, do fundo do coração, do fundo do sangue. Gosto quando joga comigo à bola e 

às escondidas”. 

DAVID: “Gosto muito do meu pai.”  

ENZO: “Gosto de ir para a rua, com o meu pai.” 

CRISTOVÃO: “Gosto muito de ti. Gosto tanto de passear contigo.” 

JÉNIFER:” Gosto muito do meu pai. Gosto de andar às costinhas. Gosto de fazer corações para ele.” 

LAVÍNIA:” Pai, é um presente para ti. Beijinhos, pai.” 

JOÃO MIGUEL: “Querido pai! Amo-te. Carinho!” 

LUCÍLIA: “Ó Pai, vou-te dar uma prenda. Eu, quando tirar umas flores lindas, vou-te dar. Também vou-te dar o 

meu telefone.” 

CARLOS: “Eu não tenho pai. Vou ser o pai Carlos!” 

BIANCA:” Gosto do meu pai. Ele não brinca comigo. Gosto quando me leva a passear.” 

GIOVANI: “Gosto muito do meu pai. Gosto de brincar às lutas. Gosto quando me aperta muito e me dá muitos 

beijinhos, até ficar sem ar!” 
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“Os animais são importantes, fazem parte da natureza”. (Lara). 

“O mundo não pode ficar sem animais, porque sem animais o mundo não vive”. (Emanuel) 

“Temos de cuidar bem dos animais porque eles são seres vivos”. (Clara).  

 

                           Os animais são divididos em 3 conjuntos: 
 
           Aéreos                                              Aquáticos                                      Terrestres 

                                           
  
 
  
                  

   
                   

Os animais selvagens vivem na selva: (Rúben). 

               

 
 

O leão                                       A girafa                              A zebra                                           O elefante 
 

           Os animais que vivem na quinta, são tratados pelos caseiros: (Leonor) 

 
 
 
 
 
 
 

Galinha                                            Coelho                  Vaca, ovelha, porco                  Gato 
 
As galinhas “dão-nos os ovos” (Aarya)  
As vacas “dão-nos o leite, e do leite faz-se o queijo, manteiga e os iogurtes” (Janaína e Amélie). 

 
Os animais que vivem na floresta: 

 

 
 
 
                   
                                                      Coruja                                                                                         Raposa     
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                       Os animais que vivem no mar: 
 

 
 
 
 
                                                        
 
 

                    Polvo                                                  Caranguejo                                      Peixes                           
 
Os Insectos 
 
Os insetos, são animais invertebrados, “porque não têm ossos”. (Rúben) e gostam muito de estar 
nos jardins e nas hortas: 

 

 
Joaninha                  Lagarta                        Caracol                                Abelha                     Borboleta 
                                     
 
                                          
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

  

  

Agora que falámos dos animais 
Todos tu deves conhecer 

Vamos tentar adivinhar 
Seus nomes tens de saber 
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UMA TRISTE REALIDADE 

É impossível que as crianças não se apercebam do conflito 

existente entre a Rússia e a Ucrânia. É o tema dominante em 

todos os canais de televisão e invade as nossas casas de 

manhã à noite.  

Também na escola, as crianças falam umas com as outras e, 

dessa forma, tomam conhecimento do que se está a passar 

no mundo, ainda que esta realidade possa ser muito dura. 

Mais do que focarmo-nos na violência e na destruição, 

devemos salientar que a guerra acaba com a paz, geralmente conseguida através do diálogo e do 

estabelecimento de acordos.  

Neste contexto, é fundamental que as crianças compreendam que existem diversas formas de 

resolução de conflitos e que, ao invés da violência, devemos resolver os problemas com recurso a uma 

comunicação assertiva e à negociação e que, apenas dessa maneira, estaremos a lutar por um mundo 

melhor e mais justo, numa cultura de não violência e de respeito pelos direitos de todos. Aproveitámos 

também para reforçar os laços de partilha e generosidade para com todos, especialmente com aqueles 

que estão a sofrer. 

Por isso nas nossas salas, falámos da situação em que estas crianças e pais se encontram e fizemos 

uma recolha de bens essenciais junto de todos, para podermos ajudar da melhor maneira um pouco 

estas famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

E esperamos e desejamos que em todo o mundo reine a paz. 
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A Primavera chegou no dia 21 de Março, vindo ainda um pouco tímida e com alguma chuva, mas nas 

nossas salas quisemos chamá-la com todo o nosso entusiasmo e 

por isso desenvolvemos muitas actividades para atrair o sol da 

Primavera. 

Na sala dos 3 anos fizemos um placard cheio de cores e de 

animais a chamar a estação das flores. 

Ganhámos dois novos jogos para a nossa sala, um de sequência 

de cores e encaixe feito com peças de lego e outro com as silhuetas dos animais, a ver se conseguíamos 

colocar o animal na sua silhueta. 

 

 

 

 

 

Mas de todas as coisas que fizemos o que mais gostámos foi do Relvinhas, uma sementeira feita com 

terra, sementes de relva e meias de vidro. Ficou muito giro e já começam a aparecer os primeiros 

“cabelos”. 

 

 

 

 

 

 

Na sala dos 5 anos também quiseram que a Primavera chegasse e por isso 

fizeram actividades cheias de cor. 
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Os FANTAÇOS 

No dia 30 de Março de 2022, os Fantaços visitaram o Centro Panioli e apresentaram um pequeno 

espetáculo, que começou com algumas canções acompanhadas de viola e uma história de fantoches. 

Depois apareceu o divertido “ Sacolas”, com o seu saco cheio de magia e palhaçadas.        

Agradecemos a todo o grupo que nos visitou e nos encantou durante toda a manhã. 

 

 

 

“COMVIV-20: COMUNIDADE VIVA 

“Grupo Comunitário Galinheiras / Ameixoeira 

“DIA INTERNACIONAL DO CIGANO” 8 de Abril 

 
    O Centro MAJARI foi convidado a participar neste evento, que se realizou no largo dos baloiços, ao fundo do 

Centro, para se comemorar o” Dia Internacional dos Cigano.” Este evento foi organizado pelo:                                    

Grupo Comunitário Galinheiras / Ameixoeira e pela Produtora Maus da Fita _FIlm Production lda.                                           

Construímos uma bandeira cuja simbologia é: Roda = carroça, Azul= céu, Verde= Relva. Pintámos um painel e 

fizemos desenhos com giz no chão. Retornámos ao Jardim de Infância todos contentes, para irmos almoçar.  
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No Cristianismo, a Páscoa ou Domingo de Ressurreição, é uma Festividade Religiosa. Celebra a 

Ressurreição de Jesus, ocorrida após a sua crucificação no Calvário (Novo Testamento). É uma festa 

ligada à família. Quase todos nós temos lembranças especiais da Páscoa. A família reunida num 

almoço, na caça aos ovinhos no exterior (jardins) ou mesmo dentro de casa, deixados pelo coelhinho; 

as ofertas dos padrinhos, os folares, as roupas novas. É uma época onde as nossas crianças vibram de 

alegria. São experiências e vivências que ficam gravadas em todos nós, para o resto das nossas vidas. 

Nesta altura nas escolas e jardins de infância, fazem-se trabalhos com: galinhas, ovos coloridos, cestos, 

pintainhos, coelhos, tão típicos desta quadra festiva, que simboliza renovação da vida.  

Aqui fica o registo dos trabalhinhos realizados pelos meninos do centro MAJARI: 

                

 

 

 

 

CULINÁRIA 

MOUSSE DE MORANGOS 

Esta é uma receita muito boa, que fizemos no Panioli. 

Ingredientes:                                                                                                      

▪ 500 gr. de morangos frescos 
▪ 5 folhas de gelatina incolor 
▪ 1 lata de leite condensado 
▪ 2 pacotes de natas para bater 
▪ Sumo de limão 

Preparação: 

• Reduzir os morangos em puré; 

• Amolecer as folhas de gelatina em água fria e de seguida 

dissolve-las num pouco de água a ferver; 

• Juntar a gelatina derretida ao puré de morangos; 

• Bater muito bem as natas, juntar o leite condensado e 

envolver no puré; 

• Levar ao frigorífico de um dia para o outro  

• Servir bem fresco.  

 

BOM APETITE 
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