
newsletter | abril 2018 

Fundação AFID Diferença 

Abril: mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância 

Em 1989, uma avó,  Bonnie Finney, vivia numa pequena vila nos Estados Unidos e colocou uma enorme fita azul na antena do seu car-

ro. Por estranharem , todos os vizinhos perguntaram-lhe a razão de estar a usar aquele laço. A história que Bonnie Finney contou aos 

elementos da comunidade foi trágica...um dos seus netos tinha falecido vitima de maus tratos e naquele momento a sua neta sofria igualmen-

te de maus tratos por parte da mãe e do seu companheiro.  

 

E porquê azul? Porque apesar do azul ser uma cor bonita, Bonnie Finney quis simbolizar a cor das lesões, e servir-lhe-ia como um lembrete 

constante para a sua luta na proteção das crianças contra os maus-tratos. 

 

Esta campanha, que começou como uma homenagem desta avó ao neto, expandiu-se e, atualmente, muitos países usam o laço azul, durante 

o mês de abril, em memória daqueles que morreram como resultado de abuso infantil e como forma de apoiar as famílias e fortalecer as co-

munidades nos esforços necessários para prevenir o abuso infantil e a negligência.  

 

A AFID KIDS, bem como outras instituições, unem-se à campanha de alerta para a Prevenção dos Maus Tratos na Infância 
a que muitas crianças e jovens estão sujeitos. 

 

Porque a sensibilização e o combate exige um esforço conjunto de todos nós, iremos realizar, durante o mês de abril 
algumas iniciativas alusivas à campanha do Laço Azul, entre as quais a participação no Laço Humano, no dia 27 de abril. 

AFID Kids e o Laço Azul... 
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Siga-nos online 
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CRZ 

Atividades que desenvolvemos 

No dia 19 de março realizou-se no estádio AFID o grande clássico do Pai.  

Com uma claque fervorosa a apoiar vários jogadores assistiu-se a um jogo amigável 

entre os pais, bem disputado e onde não faltaram golos, dribles, passes em profundida-

de e muita animação! 

Mas neste dia o resultado final não era o mais importante...e com as condições climaté-

ricas a ajudarem, ainda houve tempo para uma sessão fotográfica entre pais e filhos 

com direito a muitas brincadeiras no parque e no campo de futebol. 

O dia acabou a cantarmos os Parabéns a todos os pais...e a todos fica um agradecimen-

to muito especial por tornarem o dia dos vossos filhos mais feliz! 

A sala de Berçário também comemorou este dia de uma forma bastante especial com 

uma sessão de Snoezelen nas nossas instalações. 

Este foi um momento mais intimista entre cada pai e o seu bebé e onde puderam ex-

plorar vários sentidos com diferentes luzes, sons, cheiros e várias sensações corporais 

no colchão de água...uma experiência enternecedora e decerto do agrado dos pais. 

Realizou-se mais uma vez o ensemble da Invento Musi-

cal, este ano com um formato diferente… 

No auditório Dr.ª Maria Lutegarda pudemos assistir a 

um concerto interativo, em que os pais foram também 

convidados a participar. 

Nesta viagem musical fomos à boleia de Mozart, onde 

pudemos conhecer várias personagens que, através de 

canções e diferentes ritmos, exploraram o que aprende-

mos nas aulas de Expressão Musical...intensidade, pau-

sa, duração e escala musical. 

Foi um momento muito divertido de partilha e aprendi-

zagem! 

Comemorações do mês Aniversários 

Eva | 04 
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Xavier | 06 

Rafaela | 10 Mariana | 16 

Salvador | 22 Guilherme | 29 

Sugestões para...Dia  Livro 

Um livro é um bom amigo, ouvimos 

dizer desde sempre. E que melhor pre-

sente podem dar aos vossos filhos…que 

uma deliciosa e ternurenta história? 

Mamã?|Chris Haugh-

ton|Coleção Mini Or-

feu|0 aos 6 anos|O Pe-

queno Mocho adorme-

ceu, caiu do ninho. Oh, 

não! Perdeu-se da Mamã Mocho e…; 

Grão de Milho| Olalla 

Gonzállez| Kalandraka| 3 

aos 6 anos| Era uma vez 

uma família que tinha um 

filho muito pequeno, tão 

pequeno como um grão. Por isso lhe 

chamaram Grão de Milho... 

Duas sugestões que irão decerto pro-

porcionar momentos de bem-estar  em 

família, associando a leitura a sensa-

ções agradáveis! 

https://www.youtube.com/channel/UCB-KSd-Tzzu2f5hNUENFK1A
https://www.facebook.com/fundacaoafid/
https://www.afid.pt/
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VENTEIRA 

As nossas atividades 

E já estamos em abril... Está a passar depressa, depressa demais, desde se-

tembro muitas conquistas foram feitas, muitas brincadeiras e vivências e é 

tão visível a nossa evolução, estamos todos muito mais crescidos. Alguns de 

nós já andam, outros já se expressam por palavras, alguns correm, outros 

saltam, mas comum a todos é o nosso sorriso que damos de graça todos os 

dias e que contagia quem está ao nosso lado.  

E porque gostamos de conquistas e desafios, durante o mês de março co-

memorámos  vários dias festivos: 

Dia da Mulher; pintamos uma flor para oferecer à flor mais linda da nossa 

vida, a nossa mãe, estavam lindas. 

Dia do Pai; realizámos uma atividade saudável. À espera dos pais estavam 

vários alimentos saudáveis Em cada sala havia frutas e legumes, com aven-

tais e toucas, os pais foram chefes e confecionarem uma salada com a nos-

sa ajuda, dos mini chefes claro!! O resultado foram coloridas saladas que 

embalamos e levamos, take away , para o jantar e quem agradeceu foram 

as nossas mães. Ainda partilhámos um lanche com música, houve momen-

tos de muita brincadeira entre todos.   

Coelhinho da Páscoa que trazes 
para mim, um ovo, dois ovos, 
três ovos assim... 

Coelhinho da Páscoa que cor eles 
são, azul, amarelo, vermelho 
também... 

Canção Agenda 

Concerto Musical– 6 

( Pela Invento Musical)   

Teatro Afinal o gato? - 20 

(Companhia Andante) 

 

Aniversários 
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Lucas|28 

Luis |27 

Dinis|29 

Vasco |2 
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GERAÇÃO 

O que fizemos 

Em março iniciamos um novo Projeto na Creche Geração. As famílias das salas 1-2 e 2-3, 

podem vir passar uma manhã na sala dos seus filhos, participar em todos os momentos de 

rotina e nas atividades planeadas para esse dia. Receber-vos na Creche é um privilégio, obri-

gada. 

Na sala do berçário temos diferentes perspectivas do espaço que nos rodeia, conforme a 

posição em que estamos –deitados na manta, sentados e em pé - mas é mesmo assim con-

soante vamos crescendo também vamos vendo o mundo com outros olhos. 

Este mês foi muito atarefado em todas as salas… o dia do Pai, a Páscoa e não esquecendo o 

dia do teatro.  

Antecipámos o dia do teatro para dia 21, e recebemos mais uma vez a companhia de teatro 

do Biombo, desta vez com a peça “O Cuquedo”. Os animais invadiram a nossa creche para 

nos contar que anda por aí o “Cuquedo”- um monstro assustador, que assusta quem ficar 

parado no mesmo lugar, por isso vamos andar de cá para lá e de lá para cá. 

A primavera chegou e apesar de envergonhada, fomos brincar no jardim da creche Geração, 

andámos de mota, triciclo e fomos visitar os habitantes do nosso lago que tem sentido mui-

to a nossa falta. 

Para terminar o mês a tão esperada Páscoa, mais uma vez reunimos as famílias para a nossa  

habitual caça aos ovos. Obrigada a todos os que conseguiram estar presentes, são estes 

momentos de partilha que enriquecem os nossos dias! 

Os pais Geração são os melho-

res do Mundo a: 

- saltar ao arco; 

- transportar 1 bola de esferovi-

te numa colher; 

- correr em pares com uma bola 

nas costas. 

E também…. 

- rir; 

- dar abraços; 

- dar beijinhos; 

- ser um exemplo em tudo! 

Dia do Pai Intergeracionalidade  

Fazer exercício físico faz bem em qualquer idade. Im-

portante é adaptar o que fazemos à nossa capacidade. 

Os avós da ERPI sabem fazer isso e por isso juntámo-

nos a eles numa manhã de ginástica que nos deixou 

muito felizes. 1,2,3,4, vamos lá esticar o braço! 

Ainda exercitando, mas desta vez a motricidade fina, 

os avozinhos vieram ajudar-nos moldar os ovos da 

Páscoa para as crianças oferecerem às famílias. Obri-

gada ERPI foram uma grande ajuda. 

Aniversários 
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Dinis| 5 

Xavier| 10 

Ana R.| 1 

Camila| 14 
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