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Editorial 

  
Olá amigos!   
  
Mais um ano que chega ao fim, um ano ainda atípico, mas mesmo assim cheio de aprendizagens, 

brincadeiras, alegria e muita diversão. É tempo de irmos de férias, mas não nos podíamos esquecer 

de partilhar convosco o que fizemos e aprendemos neste 3º período.   

É altura de aproveitar o Verão e ganhar energia para voltarmos em Setembro, cheios de força para 

dar início a mais aventuras, não só para os meninos que voltam para nós como para os meninos da 

sala dos 5 anos que vão para outra escola, partindo para novas descobertas e aprendizagens.  

De todos os centros aqui ficam os votos de umas boas férias, com descanso e animação.  

  

Voltamos em Setembro! 
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Dia da Liberdade 

25 de Abril 
O Dia da Liberdade é comemorado em Portugal a 25 de Abril. Este 

é um dos 13 feriados Nacionais obrigatórios. Esta data celebra a 

revolta dos militares portugueses que no dia 25 de Abril de 1974 

levaram a cabo um golpe militar, com o objetivo de acabar com a 

ditadura imposta por Salazar, que durou 41 anos. O cravo 

vermelho tornou-se o símbolo da revolução de Abril de 1974. 

Nesse dia, uma senhora distribuiu cravos vermelhos pelos 

soldados em sinal de agradecimento. Estes colocaram-nos nos 

canos das espingardas, representando a vitória sem violência. Desta forma, o 25 de Abril é conhecido 

como o Dia da Liberdade e o dia da Revolução dos Cravos. É um feriado Nacional que recorda a 

importância da liberdade no nosso país, a que corresponde, no campo político, a democracia. 

Nas salas: Explicou-se o “25 de Abril”. O que significam as palavras: DITADURA e LIBERDADE;                                

o significado/ simbologia do cravo vermelho, representando a vitória sem sangue, sem violência, sem 

mortes. Ouviram-se canções do 25 de Abril (Youtube). Realizaram-se trabalhos alusivos ao tema. No 

final do dia, as crianças levaram o cravo para casa. 

                          

 

No 1º de Maio, assinala-se o Dia do Trabalhador 
  

- ‘’Trabalhar é ter uma Profissão’’ (Arménio) 

- ‘’É importante termos uma profissão pra quando formos grandes ganharmos 

dinheiro, para comprar comida e roupa’’ (Irina) 

- ‘’As profissões são todas importantes porque precisamos delas’’ (Keylor); 

pois se não existisse o agricultor, o Pingo Doce não teria comida: batatas, 

salada, carne, etc… para as mães comprarem’’ (Estefânia, Rúben, Wilson). 
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Conhecemos Profissões tais como: 
 
 

- O ‘’sapateiro’’ arranja os sapatos (Wilson) 

- ‘’O pasteleiro faz os bolos, o padeiro o pão com a farinha, a água e o 

fermento.’’ (Arménio) 

- ‘’A empregada da caixa está no Supermercado para passar as compras e 

receber o dinheiro’’ (Beatriz e Keylor) 

- ‘’A cozinheira prepara a nossa comida e trabalha na cozinha’’ (Wilson) 

- ‘’O empregado de mesa leva as refeições à mesa’’ (Estefânia) 

- ‘’O professor ensina nas escolas’’ (Lara) 

- ‘’O polícia ajuda as pessoas, prende os ladrões e passa multas’’ (Arménio) 

- ‘’O bombeiro apaga os fogos, leva os doentes ao 

hospital e ajuda as pessoas quando estão em 

perigo’’ (Irina e Rogério) 

- ‘’O carteiro entrega as cartas e o rendimento’’ 

(Rúben) 

- ‘’O motorista conduz os autocarros, os táxis e 

Uber’’ (Francisco); ‘’O piloto conduz os aviões’’ 

(Keylor) 

 

 

 
 
- ‘’O camionista transporta mercadorias’’ (Keylor) 

- ‘’O maquinista conduz o comboio’’ (Keylor) 

- ‘’O médico, enfermeiro, dentista, oftalmologista, trabalham nos consultórios e 

no Hospital e tratam-nos quando estamos doentes’’ (Aarya, Isaac) 

- ‘’A veterinária é o médico dos animais. Estes são vacinados para não ficarem 

doentes’’ (Estefânia) 

- ‘’ O cabeleireiro e o barbeiro cortam e 

arranjam os cabelos’’ (Lara, Isaac) 

- ‘’A manicure arranja as unhas das mãos e dos pés’’ (Janaína) 

- ‘’Se não houver profissões não há nada e não sabemos nada’’ 

(Arménio).  
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Transportes 
Os Transportes são importantes. Existem os transportes terrestres, 

marítimos e aéreos. 
“Levam agente de um lugar para o outro mais rápido” (Irina) . 

 

Os transportes que conhecemos são: 

_Carro- Autocarro- Táxi- Uber, “circulam na estrada e têm de respeitar as 

regras de trânsito” (Keylor e Beatriz).                                                    

_Os táxis e a Uber são carros com motorista e nós “temos de pagar para viajarmos neles” (Francisco 

e Rúben). 

 

Quando viajamos de carro temos de pôr o cinto de segurança e quando andamos de bicicleta e 

mota temos de usar o capacete para nos proteger” (Arménio e Estefânia). 

_O Avião” anda no céu e leva as pessoas de um país para outro 

(Arménio). Para apanhar o avião temos de ir ao aeroporto. 

(Estefânia). 

_Barco “navega no rio e no mar (Isaac), e 

pode levar pessoas e mercadorias (Rogério)  

_Combóio circula na via-férrea e pára nas 

estações (Wilson), nós precisamos de ter passe ou bilhete para viajarmos 

no combóio” (Keylor) 

_Metro, “anda abaixo da terra (Samyog), em túneis subterrâneos” (Irina) 

 

Na estrada, para o trânsito circular em segurança, “para não 

haver acidentes” (Janaína), existem as regras de trânsito” e os 

semáforos” (Lara) que são para respeitar. 

Qual o sinal, qual é ele, tão VERMELHO á nossa frente?                              

Ele só grita:  Alto lá! Parar imediatamente . 

Qual o sinal, qual é ele, AMARELO, que parece doente?                                    

Ele diz-nos, com cuidado! Vê se vais seguramente! 

Qual o sinal, qual é ele, VERDE, que no verde vive?                                               

Ele diz-nos, podes passar! O caminho deve estar livre. 
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Dia da Mãe 

  Porque as mães merecem todos os mimos e todos os dias são bons para celebrar 
o amor que as mães dão aos filhos, preparámos nas nossas salas várias surpresas  

 e miminhos feitos com muita dedicação, amor pelos nossos mini artistas,  
a que certamente tornaram este dia da mãe ainda mais especial. 

E porque a nossa Mãe merece tudo, aqui ficam algumas imagens …. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia da Espiga/ da Ascensão do Senhor Jesus  

No dia 13 de Maio de 2021, fomos passear e apanhámos: 

- Malmequeres amarelos (ouro) e malmequeres brancos (prata) 
para que nunca nos falte o dinheiro; 

- Papoilas, para que haja sempre alegria e amor;  

- Ramo de oliveira, para que haja sempre azeite na nossa casa; 

- Espigas (pão) para que não falte comida na nossa mesa; 

Agora já aprendemos o significado de ir colher a espiga que, 
segundo a tradição, simboliza a bênção dos primeiros frutos; 
este dia era considerado “o dia mais santo do ano”. 

Segundo a tradição, todos os anos neste dia deve apanhar-
se um raminho com estes elementos e pendurá-lo na nossa 
casa até ao ano seguinte. 
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DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 

     Este ano, embora tenhamos celebrado o Dia Mundial da Criança, foi um pouco diferente devido à 

pandemia em que vivemos. 

     A Junta de Freguesia de Santa Clara em conjunto com o 

Sporting Clube de Portugal fez um convite às instituições da 

freguesia, para gravarem uma dança muito conhecida, mas com a 

letra alterada para o Dia da Criança. Claro que nós aderimos e 

começámos a ensaiar. Na quinta-feira, uma equipa de reportagem 

veio gravar a nossa atuação e depois juntaram todas as escolas primárias, creche e jardim de infância 

e fizeram um vídeo que está no        You Tube e na página oficial do Facebook _ “dia da criança em 

Santa Clara.  

 Como nos outros anos, recebemos umas prendas muito giras e fizemos jogos muito engraçados.   

            

 

 

Campeonato Europeu de Futebol 

Portugal mais uma vez participou no Campeonato Europeu de Futebol, 

pois até somos campeões. 

O Campeonato Europeu de Futebol, também conhecido como Euro,  é 

o principal campeonato de futebol entre seleções dos países da UEFA. 

No entanto, a nossa participação foi muito curta. 

Nós na sala apoiámos muito a nossa 

selecção e mesmo perdendo, ficámos 

muito orgulhosos dos jogos em que 

participámos e da grande equipa que 

temos.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Futebol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Federa%C3%A7%C3%B5es_Europeias_de_Futebol
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Este ano, por causa do COVID, não podemos fazer os passeios e a colónia de que gostamos muito. 

O verão começou, mas ainda com muita “vergonha”. 

Esta é a estação de que gostamos mais, pois podemos brincar muito e 

fazer brincadeiras no recreio. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Santos populares: 

O mês de Junho, é o mês em que se festejam os Santos populares. Este ano, 

em ano de pandemia, não se fizeram os arraiais tão característicos do nosso 

Portugal. Tem sido um ano tão atípico; um ano em que todos os gestos e 

demonstrações de afectos tão nossos característicos, nos são impedidos para 

nosso bem, para nossa segurança.   

As sardinhas comem-se em casa. Os enfeites fazem-se apenas nas salas, com 

as bandeirolas, os manjericos e os tradicionais trabalhos plásticos tão 

característicos desta altura.  

Na etnia cigana, festeja-se no S. João, o Dia Nacional do cigano. Nesta altura, 

as ciganas vestem-se a rigor. Muitas famílias deslocam-se para fora dos bairros, 

para festejarem o dia.   

As nossas crianças andam cheias de entusiasmo com as roupas novas, com os sítios para onde vão passar esses 

dias. Quando regressam às nossas salas, vêm cheias de novidades para contar. Vêm vestidas com as roupas 

novas, com os ténis ou com as sandálias. As meninas fazem madeixas e vêm com as unhas pintadas, todas 

contentes. Os meninos, com brinquedos novos.   

É um mês muito ansiado por esta etnia.                   
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            Avós são segundos pais 

            Mas com mais sabedoria 
            Que bom tê-los por perto 
            Para ter muitos momentos de alegria 
 
 
“Gosto muito dos meus avós” (Francisco) 
“Os meus avós dão muitos beijinhos” (Moisés e 
Janaína) 
“Gosto muito dos meus avós, mas tenho muitas saudades da minha avó, porque ela foi para o céu” 
(Estefânia) 
“Os meus avós compram muitos chocolates e pastilhas”. (Irina) 
“Vou de comboio ver a minha avó”. (Keylor) 
“Os meus avós são velhinhos e não estão em Portugal, I miss you” 
 (Samyog, Aarya). 

                                                                                                                   
   

 

Bolo de Banana e Iogurte na Caneca 

Numa taça, bata os ovos com o açúcar, adicione a polpa de banana, previamente desfeita com um 

garfo, junte o iogurte e a farinha peneirada com o fermento. 

 
Ingredientes 

• Ovos M 2 

• Açúcar 2.5 c. de sopa 

• Polpa de banana 200 g 

• Iogurte com aroma a banana 1 dl 

• Farinha integral 80 g 

• Fermento em pó 1 c. de chá 

• Chocolate para culinária 30 g 
 

 
Preparação 
Divida o preparado pelas canecas. 

Polvilhe a superfície com o chocolate ralado e leve ao micro-ondas, um de cada vez, durante 1,5 
minutos na potência máxima. 

E BOM APETITE… 
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PASSATEMPOS 

 

 


