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Este  é o nosso Cantinho sempre em movimento! 

Bem hajam todos!                                                                             Maria do Rosário, 

Direção. 

 

 

O NOSSO CANTINHO 

REVISTA DO CENTRO SOCIAL CORTEGACENSE 



 BEBÉS 

   Para mais tarde recordar... 

O ano chegou ao fim!!! 

E com ele vieram as despedidas...mas também os mimos… Este foi 

mais um ano fantástico cheio de coisas boas e de muita alegria! 

Estamos todos de coração cheio com tantas conquistas e sorrisos! 

Obrigada a todas as famílias e acima de tudo obrigada a todos os 

bebés que por aqui passaram e nos fizeram rir, emocionar e cres-

cer! 



1 ANO 

          Educar a brincar... 

E porque existem várias formas de educar... uma delas pode ser a brincar... neste ano 

que chega ao fim e que foi rico em novidades e diferentes emoções, demos primazia 

às brincadeiras educativas, que foram bastante interessantes e bem recebidas pelas 

crianças. 

A brincar, a brincar, aprenderam a rir e a chorar, alguns a falar e a cantar, a comer, a 

dormir e ainda a ir ao wc como meninos crescidos… 

Foi um ano de alegrias e expetativas sem fim, que nos fazem recordar e sonhar com 

um largo sorriso no rosto!!!  



2 ANOS 

  

Brincar na água e com areia é uma das atividades preferidas das crianças. 

A água e a areia são elementos que estimulam os sentidos, ajudam no crescimento e  

desenvolvimento, e na coordenação motora das crianças. É uma atividade que lhes ajuda a interagir com 

outras crianças através da linguagem e da aprendizagem do vocabulário, além do que as tornam mais criativas 

nas próprias brincadeiras. 

Brincar com a água e areia é uma oportunidade para que as crianças estejam em contacto com a natureza. 

Brincar na Areia e com Água  



3 ANOS 

    Dia Mundial da Criança 

O dia Mundial da Criança comemora-se a 1 de junho. Esta data assinalou-se pela primeira vez em 1950 por iniciativa 

das Nações Unidas, com o objetivo de chamar a atenção para os problemas que as crianças então enfrentavam. A 

partir deste dia ficou decidido que todas as crianças, independentemente da raça, cor, religião, origem social, país de 

origem, têm direito a afeto, amor e compreensão, alimentação adequada, cuidados médicos, educação gratuita, prote-

ção contra todas as formas de exploração e a crescer num clima de Paz.  

A nossa escolinha não deixou passar em branco este grande dia! 

Passamos o dia no parque ambiental do Buçaquinho... 

 

E à tarde, fizemos uma largada de balões no nosso jardim! 



4 ANOS 

    “ Borboletar no Parque” 

  

O Parque do Buçaquinho, é um espaço excelen-

te para conhecer a diversidade e riqueza de bor-

boletas que existem  e para tomarmos consciên-

cia da necessidade de preservarmos os seus 

habitats. 

 Esta visita teve como objetivo ensinar a biologia 

das borboletas e sua ligação com as plantas e 

compreender a importância das borboletas no 

equilíbrio dos ecossistemas.  



5 ANOS 

 Passeio de  Finalistas à  

Quinta Pedagógica de Aveiro 

Os finalistas dos 5 anos foram à Quinta  Pedagógi-

ca de Aveiro, para passar um dia diferente e 

memorável. 

Aprender fazendo, descobrir procurando, proteger 

quando se gosta ... dos animais, do grão ao pão, 

de mim e dos outros. 

Fabrico do pão 

“Promover o gosto pelo contacto 

com o meio natural do campo, 

numa forte proximidade aos ani-

mais e a todas as sensações, 

ensinamentos e tradições que 

ele transporta.” 

Alimentação 

dos animais 

Experiência Equestre 



3ª IDADE 

Dia da Mãe  

Mostra Social   

No Dia da Mãe, 

a nossa Aurora 

Maria distribuiu  

flores com mui-

to carinho e 

recebeu sorri-

sos de todas as 

senhoras do 

Lar. Um 

momento muito 

terno! 

 

No primeiro fim-de-semana de Maio, a Câmara Municipal de Ovar promoveu a 2ª Edição da Mostra Social “Ovar Território 

com Valor (es). A Mostra teve por base o valor da Solidariedade, elegido pelas várias Instituições participantes. De acordo 

com este valor, as Instituições decoraram os respetivos stands e dinamizaram algumas atividades alusivas.  

A nossa Instituição marcou presença pela primeira vez. Bastantes fotografias, boletins 

atuais e antigos, trabalhos realizados pelas nossas crianças e idosos, flyers, e outros ade-

reços preencheram o Stand e transmitiram a imagem do nosso Cantinho. Simples mas 

com significado.  

Uma das imagens da Mostra Social foi o puzzle com o valor SOLIDARIEDADE. A cada Insti-

tuição foi atribuída uma peça. Coube-nos a letra “S”. Decorámo-la com os rostos da Insti-

tuição e o resultado foi verdadeiramente significante.   

No dia 7, dinamizámos no stand uma atividade alusiva ao dia da Mãe. Numa árvore, as 

crianças penduraram corações com mensagens para as mães.  

Foi um fim-de-semana muito positivo ao nível da divulgação das várias Instituições e da 

sua intervenção em prol da comunidade. 



3ª IDADE 

Dia da Família  

O Dia da Família (15 

de Maio) não poderia 

passar em branco. A 

presença dos familia-

res é fundamental 

para o bem estar 

emocional dos nossos 

idosos. Como tal, 

aproveitámos para 

registar o momento... 



3ª IDADE 

No Cantinho, o mês de Junho é sinónimo de fes-

ta. Os Santos populares assim o convidam. Por 

tradição, o S. João é o que merece maior festejo. 

Sardinhada ao almoço e farturas ao lanche. O dia 

é animado com música popular portuguesa e bai-

larico. Este ano, à tarde, os mais velhos e os nos-

sos finalistas presentearam os familiares com 

uma apresentação musical, previamente ensaia-

da com a prof. Carmen. Também não podia faltar 

a emocionante largada de balões. 

                S. João 



3ª IDADE 

 

Mês de Agosto  

Ainda no mês de Junho, realizámos a nossa visita anual ao Santuário do Fátima. Um passeio muito 

desejado pelos nossos idosos pela sua devoção, religiosidade e fé. É também uma forma de perpe-

tuar, dentro do possível, hábitos bem antigos dos nossos utentes. Foi um dia muito agradável, que 

não podia ter corrido melhor.  

Passeio a Fátima  



3ª IDADE 

Mês de Agosto  

Agosto, Verão, tempo de férias, dias 

grandes e solarengos. Apetece sair e 

tudo o que sugere é agradável e se coa-

duna com o azul do céu, do mar e o bri-

lho do sol. 

Também na nossa Instituição, temos o 

cuidado de proporcionar aos utentes um 

plano de atividades diferente, privile-

giando os passeios e os momentos de 

convívio no exterior. Destinos como a 

Igreja de Santa Rita (Ermesinde), Aveiro, 

Parque da Cidade do Porto, Leça da Pal-

meira, Quinta de Santiago, Porto de Lei-

xões e Barragem de Crestuma, permiti-

ram tardes muito bem passadas, com 

boa disposição, ar puro e uma boa dose 

de vitamina D.  


