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CRZ 

Atividades que desenvolvemos 

O mês de dezembro chegou com a promessa de muitas atividades e brincadeiras… magia e 

festas de família. 

Dia 7 de dezembro, as crianças de Pré-escolar foram assistir à peça A Incrível Fábrica dos 

Oceanos , no Casino de Lisboa. Pequenos e graúdos adoraram este musical, onde aprende-

ram a importância dos oceanos e como todos temos o dever de os proteger. 

A Fundação AFID Diferença recebeu, dia 14 de dezembro, a visita da Drª Maria Cavaco Silva 

para a inauguração do presépio da AFID, as nossas crianças também estiveram presentes 

neste momento e ofereceram-lhe um presente. Nesta cerimónia houve uma homenagem à 

Drª Lutegarda Justo com a atribuição do seu nome ao auditório da Sede da Fundação AFID.  

A sala de 2 anos foi presenteada com algo muito especial. Dia 22 de dezembro, os pais da 

Diana surpreenderam o grupo com uma dinâmica musical, através do piano e da guitarra 

elétrica, proporcionando jogos e sonoridades musicais que deliciaram todas as crianças. 

Sara e Manolo, obrigada por este momento! 

Aproveitando  o bom tempo que se tem feito sentir, as idas ao exterior têm sido privilegia-

das e, nada melhor que surpreender as nossas crianças com um passeio à sede e descobri-

rem que para além dos patos e coelhos também temos cabras e bodes! 

O mês de dezembro passou a correr e sem nos apercebermos estamos à porta de um novo 

ano...que 2017 seja um bom ano para todos! 

Comemorações do mês 

O mês de dezembro é sempre um mês mágico! 

E as nossas crianças receberam com um brilho nos olhos e com gran-

de alegria a chegada do Pai Natal que distribuiu presentes por todos. 

Obrigado Pai Natal! 

Sendo um mês dedicado ao Natal realizámos a festa de Natal, onde 

houve música, coreografias e danças, trazendo, desta forma, momen-

tos mágicos a muitos pais, que atentamente e com alegria, puderam 

apreciar as diversas interpretações dos seus filhos...que mereceram 

um grande aplauso! 

A festa contou com a atuação do coro de colaboradores da AFID, que 

proporcionou um momento musical a todos os presentes e, vários 

momentos lúdicos proporcionados pelo palhaço Enano, que nos brin-

dou com muita diversão e boa disposição!  

Obrigado a todos pela vossa presença. 

Aniversários 

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 

 

Rodrigo Magalhães|12 

Eduardo Enzo| 17 

Maria Inês Castro| 30 

Tomás Pateiro| 24 

Vasco Pateiro| 24 

Tomás Brazão| 03 

Inês Lameirinhas| 05 

Vicente Batista| 11 

Emília Morais | 11 

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 

O mês da magia, da alegria e dos sonhos de criança. Foi assim que vivemos este 

mês de dezembro. As decorações de natal realizadas pelos nossos artistas enche-

ram a nossa creche com cor, em todas as salas há uma árvore de natal, cada uma 

mais bonita que outra.  

Com a festa de natal a chegar, os ensaios começaram em força, foi uma diversão 

para os crescidos e para as crianças. Foi no refeitório, entre cenários, música e 

dança que fomos atores e encenadores. 

Chegou o grande dia...luzes, câmaras, ação, foi no palco que fizemos um brilhare-

te, no auditório da Academia Militar da Amadora, no dia 17. Não só de atores se 

fez esta peça, mas também de um guarda roupa exclusivo feito pelos melhores 

criadores de moda, as nossas famílias. Estamos todos de parabéns, o trabalho em 

parceria resulta sempre, fomos uma verdadeira equipa. 

Depois da festa, fizemos uma sessão de cinema no refeitório e o filme que passou 

foi o da nossa festa. As crianças acharam muita graça estarem no filme, foi uma 

risota. Logo a seguir à festa, no dia 19,  tivemos uma surpresa, o Pai Natal. Com 

um saco carregadinho de prendas e muitos beijinhos para distribuir. Algumas 

crianças ficaram desconfiadas, outras sentaram-se ao colo do barrigudo de bar-

bas brancas e  tiraram algumas fotos com o velhote.  

E assim terminou mais um ano com muitas conquistas. A Equipa da creche deseja 

a todas as famílias um bom ano de 2017. 

Agradecemos a todas as famílias 

pelo empenho e dedicação  na 

elaboração dos fatos na festa de 

natal.  

Agradecimento 

6|Lanche Dia de Reis 

13|Sessão de cinema 

20|Saída ao exterior-

Parque do Lido 

Agenda Aniversários 

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 

 

Matilde|1 

Salvador|5 

Lara|1 Amália|3 

Martim|7 Lourenço|14 

Salvador|19 

Maria|22 

Daniela|25 

https://www.youtube.com/channel/UCB-KSd-Tzzu2f5hNUENFK1A
https://www.facebook.com/fundacaoafid/
https://www.afid.pt/
https://www.google.pt/imgres?imgurl=https://optclean.com.br/wp-content/uploads/2016/12/feliz-ano-novo-2017-47.jpg&imgrefurl=https://optclean.com.br/50-imagens-de-feliz-ano-novo-2017-para-facebook/&docid=WuF5VNkucTOKqM&tbnid=GjbZcu9wfA1ROM:&vet=1&w=700&h=347&b
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GERAÇÃO 

O que fizemos 

Dezembro chegou em força, cheio de planos e promessas de união e amor. Cá pela 

creche estivemos muito envolvidos na peça de teatro ”Elmer” que apresentamos na 

Festa de Natal AFIDKIDS. Trabalhamos a sério, ensaiamos, vestimos fatos de elefante, 

orelhas de elefante e subimos ao palco sem chorar e muito felizes. Mostramos que não 

faz mal ser diferente e como viver com essa diferença. As crescidas da creche não pa-

ram de nos elogiar. Fomos lindos. No dia anterior à festa, quem sabe para nos moti-

var...o Pai Natal veio distribuir os habituais presentes. Recebemo-lo com muito boa 

disposição, mas alguns, com a distância de segurança… de certeza não o reconhece-

ram, as barbas estão mais compridas este ano… 

Dia 19, o Teatro do Biombo surpreendeu-nos com a peça “PIU”. Pudemos tocar, sentir, 

ouvir e rir muito, do princípio ao fim. Queremos repetir em breve, pode ser? 

Para terminar, queremos renovar esperança e amor para o ano que vai entrar. Quere-

mos que a luz esteja sempre nas vossas vidas e vos ajude a fazer as melhores escolhas. 

Queremos que amem mais, que beijem muito, que chorem com vontade, que deem 

generosamente, que façam aquilo que mais gostam, que comuniquem, que se incomo-

dem menos, que juntem os amigos, que lutem por aquilo que acreditam, que mudem 

de opinião, que namorem, que pensem em novas possibilidades, que riam frequente-

mente, que sonhem, que trabalhem com prazer, que usem a imaginação, que vivam e 

que acima de qualquer outra coisa...sejam felizes! A equipa da Creche Geração. 

Em janeiro propomos uma 

ida à Biblioteca para uma 

sempre apetecida hora do 

conto. 

BIBLIOTECA DOS CORU-

CHÉUS - Rua Alberto Olivei-

ra, em Lisboa 

De 1 a 15 de janeiro, às 

10h30m. (1 adulto e 1 bebé 

dos 9 aos 36 meses) 

Um bom livro faz-nos a to-

dos sonhar.  Divirtam-se. 

Em família Atividades Intergeracionais  

Já todas as famílias Geração sabem, mas nunca é 

demais lembrar que temos sempre uma ajuda pre-

ciosa na altura de encher as barriguinhas. As avós 

Geração são sempre muito bem recebidas, os be-

bés que ainda não andam vão recebê-las à porta do 

berçário a gatinhar, já sabem que vem aí o almoço, 

de tão interiorizada que já está esta rotina. 

Obrigada, fazem parte da nossa equipa. 

Aniversários 

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 

 

Alice |28  

Margarida|25  

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

