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Fundação AFID Diferença 

Um ano em revista…. 

 

O ano letivo está a chegar ao fim…Um ano, em que mais uma 

vez as crianças foram as protagonistas, onde todos os dias fo-

ram dedicados a elas.  

Dias onde puderam experimentar tudo aquilo que mais gostam, 

como, pintar, explorar, jogar, dançar, brincar, onde puderam 

nadar, fazer yoga, música, etc.. Dias de muita partilha, de diver-

são, alegria e muitas risotas! 

E que divertido que foi!! A nossa missão foi conseguida...porque 

ser Criança é sorrir e fazer sorrir. É construir um mundo cor-de-

rosa, cheio de amor.  

É ter mil sonhos no coração e acreditar que todos eles são pos-

síveis, por isso, apenas queremos que as nossas crianças… 

Sejam felizes!! 

 

 

Centro de Recursos do Zambujal -  Rua Quinta do Paraíso, Alto Moinho - 2610-316 Amadora - 214 707 456  
Creche Venteira - Av. Aljubarrota, Bairro Janeiro , Venteira - 2700-040 Amadora - 210 996 030 
AFID Geração - Praça São José - 2610-170 Amadora - 210 962 170 

Siga-nos online 

 

https://www.youtube.com/channel/UCB-KSd-Tzzu2f5hNUENFK1A
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CRZ 

Atividades que desenvolvemos... 

 

Na carrinha, pela Marginal, com o cabelo a voar, 

Um pouco de calor e a pressa de chegar. 

T-shirt , chapéu, a cantar e a sorrir 

O cd do Panda para a criançada curtir! 

Assim fomos para a praia, 

Assim fomos todos belos, 

Fugimos de Alfragide 

Para a praia de Carcavelos! 

Abancados na areia, mesmo à beira do mar 

Baldes e pás não puderam faltar. 

Ao longo da semana, sob o sol de verão, 

Foram muitos momentos de diversão! 

Assim fomos para a praia, 

De t-shirt, fato de banho e chinelos. 

Virámos costas a Alfragide 

E fomos para o sol de Carcavelos!  

Finalmente chegou o dia mais esperado 

por todos...o Dia da Criança! E nem S. Pe-

dro nos demoveu de divertir... 

 

Com a música sempre presente a animar a 

nossa festa, pulámos, dançámos e cantá-

mos.  

 

Pudemos também  brincar no nosso par-

que, na piscina de bolas e, para mais tarde 

recordar este dia, decorámos um enorme 

mural.  

 

Comemorações do mês Aniversários 

Artur | 12 
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Siga-nos online 

 

Diogo | 07 

Clara | 31 Carolina | 25 

Leonor | 25 
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VENTEIRA 

As nossas atividades 

 

Este mês foi só emoções...Para começar, o “Dia da Criança”, sempre um dia muuuitooo espe-

cial... esperado com grande entusiasmo por todos nós, crianças e graúdos. Tudo foi prepara-

do com muito amor!! Para comemorar este dia, transformámos a creche num bosque encan-

tado, onde a magia das nossas crianças foi vivida em pleno.  

Neste bosque tínhamos animais, um lago, caminhos a percorrer, uma piscina de bolas para os 

bebés, uma fada com bolinhas de sabão, pinturas faciais, balões, tudo a que tiveram direito. 

Foi fantástico ver a reação das crianças ao entrarem no bosque, a expressão de encanto, en-

cantou-nos também. Há que comemorar este dia sempre como se fosse o primeiro. 

A festa final de ano foi uma Party time fun, foi repleta de diversão, atuações das salas, despe-

dida dos finalistas, uma quermesse, um lanche e convívio do melhor. Agradecemos a partici-

pação das famílias no lanche e o empenho dos artistas. Para os que ficam temos mais histó-

rias para viver e para os que vão desejamos a maior das felicidades “Aqueles que passam por 

nós, não vão sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós.”  

Pela primeira vez a creche Venteira foi à praia, e a expetativa estava ao rubro. Todos falavam 

da praia, o que iam fazer?! Não podia ter sido melhor. Afinal, as expetativas criadas foram 

superadas. Bem cedinho na escola para não perder a carrinha.  

Com algumas cantorias e sonecas no percurso,  muitas brincadeiras na areia, surpresas… e 

todos ao mar, porque “filho de peixe sabe nadar yooo”, e assim a sala dos 2 anos viveu esta 

experiência feliz.  

   

Voem alto... 

 

 

Aniversários 
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Siga-nos online 

 

Beatriz |18 Santiago|10 

Francisco|25 Duarte|26 

Flor|11 

Sofia|24 Leonor|20 
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GERAÇÃO 

O que fizemos 

Mês repleto de atividades diferentes e interessantes. Começámos logo com o Dia da Crian-

ça, dia que é vivido todos os dias no respeito e cuidado prestados a cada uma, mas no ca-

lendário comemorado a dia 1 de junho, e merece ter uma celebração bem especial. Por aqui 

assistimos a um teatro de marionetas no Jardim, com a história do Capuchinho Vermelho. 

Os avós da ERPI estiveram connosco e aplaudiram com entusiasmo. 

Preparámos com cuidado e amor a Festa de Final de Ano, momento em que cantámos, re-

presentámos e dançámos para todas as famílias verem como estamos crescidos. Despedimo

-nos daqueles que vão abrir as asas e voar alto, porque aqui o espaço já é pequeno para 

eles. Despedimo-nos também da querida professora Raquel, que nos acompanhou durante 

três anos e que tanta saudade vai deixar em todos nós. Também ela vai explorar novos sí-

tios. Para todos eles ,boa sorte, e levam a Creche Geração no coração, temos a certeza. 

Em junho explorámos um novo meio para alguns, para outros foi o recordar -  o meio aquá-

tico. Quer na água doce (piscina), quer na água salgada (praia) foi muito divertido vê-los 

saltar, tocar, correr e mergulhar. Na praia até a areia foi tocada e provada e muitas brinca-

deiras inventadas por todos. São uns criativos.  

E junho chegou ao fim, foi cheio de atividades, novidades, aventuras, peripécias, boas notí-

cias, planos de futuro, brincadeiras, traquinices, desafios e conquistas. 

A creche está sempre ao vosso lado. 

Até breve. 

 Festa final ano Intergeracionalidade  

No Dia Mundial da Criança, a ERPI surpreendeu-nos 

com uma prenda para todas elas, o jogo do coelho. 

Era vê-los então, a tentar acertar com uma bola na 

boca do coelho, a persistência foi muita, o sucesso é 

que nem sempre. Mas foi uma manhã divertida. 

À tarde ainda nos trouxeram corações personalizados 

com mensagens de amizade, obrigada por este gesto 

em breve vamos retribuir com o mesmo carinho e 

dedicação.  

Aniversários 
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Siga-nos online 

 

Simão| 8 

Alice| 12 

Sophia| 27 

Letícia| 27 

Leonor| 30 
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