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REVISTA DO CENTRO SOCIAL CORTEGACENSE 

“Por vezes temos sonhos que não correspondem às nossas capacidades por mais 

que as desenvolvamos. 

Mas que isso nunca nos  impeça de continuar a sonhar!!!  

 

Boas Férias!!!” 

 
Maria do Rosário, 

Direção 



 BEBÉS E SALA  

HETEROGÉNIA 
A FOLIA DO CARNAVAL 

  

 

 

O Carnaval é sempre uma época de alegria. No Centro Social Cortegacense, a festa também foi animada. Apesar de restringida ao 

espaço interior, as crianças da sala dos bebés/heterogenia no passado dia 11 de março exibiram os seus fatos e fizeram festa como 

podemos ver nas seguintes fotos... 



1 ANO 

VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS ANUAIS 

No início do ano quando escrevemos o Plano Anual de Atividades, reservamos um momen-

to para decidir e conversar sobre algumas especificidades dos conteúdos que trabalharemos, entre 

eles, as datas comemorativas. 

As datas comemorativas estão sempre presentes nas nossas reflexões e Planificações 

Anuais porque estamos sempre a lidar com novas situações de aprendizagem para compor um currículo 

e ampliando os saberes já construídos. 

Na nossa instituição, respeitamos os valores culturais, religiosos, econômicos e éticos das 

crianças e das suas famílias sem empobrecer o trabalho pedagógico.  

Em 1938, o grande pedagogo americano John Dewey insistia que a atividade não pode 

constituir experiência por ser "dispersiva", centrífuga, efêmera. Experiência não significa apenas o ato 

de experimentar, mas de também de passar por, de tentar realizar. Cada experiência deveria preparar 

uma pessoa para experiências posteriores mais profundas e abrangentes. 

O trabalho que realizamos é o de entrelaçar os pontos de vista. Partimos do próprio back-

ground cultural das crianças , família e professores. Essa postura pedagógica faz uma enorme diferença 

na construção do currículo da escola. 

 



2 ANOS 

        ATIVIDADES DIVERTIDAS 

 

 
 

 

 
 

 

 

PINTURA 

CULINÁRIA 

Nas diferentes atividades a criança explora, des-
cobre, experimenta e inventa. Mais do que isso, 

ela desenvolve habilidades motoras, estimula a 
curiosidade, a autoconfiança, a autonomia, des-

cobre a linguagem, o pensamento, a concentra-
ção e a atenção, além de contribuir para a socia-

lização de meninos e meninas da mesma faixa 
etária. 



3 ANOS 

Todas as crianças têm direito de crescer em segurança, num clima de tranquilidade, sem medos nem receios. 

É obrigação de todos nós tornar esse direito uma realidade. 

 

No âmbito do  nosso projeto educativo a GNR veio cá á escola com os seguintes objetivos: 

 

Promover uma cultura de segurança nas escolas 

Fomentar o civismo e a cidadania, contribuindo deste modo para a afirmação da comunidade escolar enquanto espa-

ço privilegiado de integração e socialização; 

Diagnosticar, prevenir e intervir nos problemas de segurança das escolas; 

Determinar, prevenir e erradicar a ocorrência de comportamentos de risco e/ou de ilícitos nas escolas e nas áreas 

envolventes; 

Promover, de forma concertada com os respetivos parceiros, a realização de ações de sensibilização e de formação 

sobre a problemática da prevenção e da segurança em meio escolar; 

Recolher informações e dados estatísticos e realizar estudos que permitam dotar as entidades competentes de um 

conhecimento objetivo sobre a violência, os sentimentos de insegurança e a vitimação na comunidade educati-
va. 

ESCOLA SEGURA 



4 ANOS 

O NOSSO CARNAVAL FOI VIVIDO COM 

MUITA ALEGRIA E DIVERSÃO 

A  folia do carnaval também se viveu  no Infantário do 

Centro Social Cortegacence, cada criança escolheu a 

sua fantasia e desfilou pelas ruas da vila de Cortegaça. 

Aqui ficam algumas fotos tiradas antes do desfile. 



5 ANOS 

Comemorar as 

tradições:  
. Cantar os Reis 

. Desfile de Carnaval 
das Crianças de Ovar  

. Desfile de Carnaval da 

nossa escolinha 

Dramatização da 

história: 
. “A Borboleta Branca”. 

 (Pelos idosos do nosso 
Cantinho) 

Comemoração do Dia Mundial da Árvore e 

montagem do cantinho da natureza na 

sala: 
. Semeamos salsa e rúcula; 

. Experiência da germinação do feijão. 

“A educação ambiental faz parte de um processo por meio 
do qual as crianças constroem valores, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas a conserva-
ção do meio ambiente que é um bem de uso essencial a 

qualidade de vida das pessoas.  

Pretende-se assim, despertar na criança o desejo de pre-

servar a natureza, através dos cuidados diários, como o 

regar as plantas, acompanhar o seu crescimento e conhecer 
todo o seu processo.” 

NO 2º PERÍODO... 



3ª IDADE 
Dia de Reis  

Francisco Vivas e Bernardete 

 comemoram 60 anos de  

União  
Atuação do grupo musical da 

 Universidade Sénior de  

Esmoriz 

   Dia dos Namorados  

Concurso de máscaras das funcionárias e desfile das crianças no Lar... 



3ª IDADE 
No Carnaval Sénior   

de Cozinheiros ... 

16 - 2 - 2017 



3ª IDADE 

     Dia da Mulher  

Trabalhos Manuais   
A chegada da Primavera convida à mudança da decoração na sala 

de convívio e os mais velhos são naturalmente, envolvidos neste 

processo. Cores vivas e alguns botões deram o mote às telas elabo-

radas. O resultado foi surpreendente .  

No mês de Março há uma data 

que  fazemos questão de fes-

tejar - o Dia da Mulher.   

Temos muitas senhoras na 

Instituição e um pequeno ges-

to nestas idades tem muito 

valor.  

Preparámos saquinhos de 

cheiro, e os senhores também 

se empenharam na prepara-

ção de poemas e de algumas 

frases bonitas. 

No dia  8 de Março, recitaram   

e entregaram as lembranças.  



3ª IDADE 

 

Dia  de S. José  

O dia de S. José , comu-

mente, chamado de Dia 

do Pai, foi lembrado 

com uma pequena 

recordação elaborada 

pelas companheiras do 

Lar.  

História da Borboleta Branca  

A pensar no dia do teatro, do livro infantil e na semana da leitura, os mais velhos preparam o 

conto infantil da Borboleta Branca e apresentaram-no aos mais pequeninos, recorrendo a uma 

simples dramatização. Como forma de agradecimento, os meninos confecionaram coquinhos 

para oferecer e mimar os nossos idosos. 



3ª IDADE 
Momentos …. 


