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Sede: Rua dos Galvões, Catujal  2680-348  UNHOS
Telefone: 219 420 501     Fax: 219 400 924
Email: geral@pombadapaz.org

Extensão Norte: Urbanização da Parcela 6, Lote 2 C/V Dtº Bairro das Coroas, Catujal  
2680-566 UNHOS 
Telefone: 219 420 913

Espaço Comunitário: Urbanização Terraços da Ponte, Lote 20, Blocos 3 e 4 
2685-119 SACAVÉM      
Telefone/Fax: 219 412 989

Editorial 

Mais um ano que passou e a Pomba da Paz entrou no seu vigésimo terceiro ano ao serviço da população 
como Instituição de solidariedade social.
Apraz-nos relembrar o papel importante que esta IPSS desenvolve nas comunidades onde está inserida, de 
apoio á infância, á família, aos idosos…
Não temos um comportamento passivo nas respostas sociais que proporcionamos aos nossos utentes; 
somos solidários. Não nos move qualquer ideário mas estamos conscientes da nossa missão, do papel 
preponderante que  colocamos ao serviço dos mais desfavorecidos .
A nossa forma de actuar e desenvolver a solidariedade não é caritativa mas sim solidária.
Gostamos muito do que fazemos e não nos move comportamentos dúbios.      

   arlindoalmeida@mail.pt

Março 2010
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RETROSPECTIVA DAS ACTIVIDADES/COMEMORAÇÕES 

ENTRE MAIO 2009 E JANEIRO 2010

Dando continuidade ao tema do nosso Projecto Educativo 2008-2011 “Educar pela @rte”, deixamos aqui uma breve 

retrospectiva das actividades pedagógicas, lúdicas, comemorativas e outras desenvolvidas entre Maio de 2009 e 

Janeiro de 2010.

3  de MAIO 2009 

DIA DA MÃE 

Realização da Prenda para oferecer à Mãe pelas respostas sociais e pedagógicas da Creche Familiar, 

da Creche, do Pré-Escolar e do CATL.

14 de MAIO 2009 

Visita de Estudo à KIDZÂNIA (Pré- escolar).

18 de MAIO 2009  
Visita de estudo à Exposição da Rita Máximo, intitulada “ CÉLULA  ARTE CONTEMPORÂNEA”, na 

Casa da Cultura de Sacavém, pelas salas Branca, Lilás e CATL.

20 de MAIO 2009 

Abertura do Espaço da Delegação de Loures da Cruz Vermelha Portuguesa em 

colaboração com a Junta Freguesia de Sacavém, para fazer a avaliação e 

aconselhamento de Tensão Arterial, no Espaço Comunitário (Sacavém).
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20 de MAIO 2009 

Visita de Estudo ao Moinho de Armação Tipo Americano (Alacabideche),  pela 

Sala Azul (5/6 ANOS.)

Esta actividade realizou-se no âmbito da Semana Intercultural promovida pela Câmara 

Municipal de Cascais, que nos endereçou o convite e cedeu o transporte. 

29 de MAIO 2009 

Visita de Estudo à Escola  Secundária PADRE ANTÓNIO VIEIRA  (Lisboa)

30 de MAIO 2009 

Festival de Natação GESLOURES (Piscina da Portela de Sacavém)

1 de JUNHO 2009 – COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

As crianças do pré-escolar (Espaço Comunitário) passaram a manhã deste dia mundial 

da criança no Sacavenense a assistir a uma festa organizada pela Junta de Freguesia de 

Sacavém para todas as crianças da freguesia; as crianças da creche,  do pré-escolar e do 

CATL (Sede e Extensão-Norte) comemoraram este dia, no período da manhã com: 

actividades de expressão plástica, música, dança e diversão. No período da tarde, os 

meninos e meninas das salas rosa e amarela juntaram-se a nós no recreio exterior e 

lanchámos todos um delicioso bolo com cobertura de chocolate. De seguida, houve 

mais brincadeira, música e dança! 
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4 de JUNHO 2009 

 Cerimónia de entrega de prémios às Instituições participantes no Programa do CÍRCULO MÁGICO  -  Parque da Cidade  (Loures).

5 de JUNHO 2009 

1º ENCONTRO PASSO A PASSO “Intervenções Psicossociais em Crianças e Famílias”, no Palácio Valenças 

em Sintra; com a organização a cargo da ASSOCIAÇÃO PASSO A PASSO, em parceria com o Serviço de 

Acção Social da Câmara Municipal de Sintra. 

17 de JUNHO 2009

 PAIS.COMO

Formação e sessão de Encerramento no Parque de Montachique.

8 e 17 de JUNHO 2009 

Visita Pré – Escolar ao CATL pelas salas Amarela e Azul.

20 de JUNHO 2009 

SEMINÁRIO CNIS  "A Educação no Sector Solidário: Os 

Projectos Educativos a partir da Creche"  (Sociedade A VOZ 

DO OPERÁRIO - Lisboa)

20 de JUNHO 2009 

VISITA DE ESTUDO AO JARDIM ZOOLÓGICO DE LISBOA PELA CRECHE, PRÉ-

ESCOLAR E CATL DO ESPAÇO COMUNITÁRIO (SACAVÉM).

A Junta de Freguesia de Sacavém colaborou com o transporte, de modo a que 

mais crianças pudessem participar nesta visita. 

24 a 28 de Junho de 2009 

Arraial Loures “Arraial Sénior” Parque da Cidade (Loures) pelo 

SAD.
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25 de JUNHO 2009  

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA (Parque das Nações) 

“1 minuto de silêncio evocando as vítimas de conflitos e catástrofes dos últimos 

150 anos.”

30 de JUNHO 2009 

Baile de Gala para a comemoração do Final do Ano Lectivo no Espaço Comunitário (Sacavém).

  

JULHO 2009

Colónias de Férias – Praia Fonte da Telha

2 de SETEMBRO 2009 
Início do Ano Lectivo 2009/2010.
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13 de SETEMBRO 2009 

Festa Anual do Bairro Municipal Terraços da Ponte este ano dedicada à 

temática dos "Bons Vizinhos". 

OUTUBRO 2009 

 Apresentação dos projectos para a infância pelo Gabinete de Saúde de 

Loures.

OUTUBRO 2009 

Inicio das actividades das Actividades Extra –Curriculares das 

Actividades Extra Curriculares de Natação (GESLOURES)  e 

Informática (NAVEGADORES).

17 de OUTUBRO 2009 

V ENCONTRO “SER BEBÉ – DIREITO À EDUCAÇÃO DESDE O 

NASCIMENTO” em Lisboa no Centro Ismaili (Fundação Aga Khan) 

organizado pela Associação de Profissionais de Educação de Infância (APEI).

22 e 26 de OUTUBRO 2009 

 1ª sessão de formação para a implementação do Projecto Pré- Programa de 

Competências , promovido pelo Gabinete de Saúde de Loures. 

NOVEMBRO 2009

Reunião da Comissão Alargada na CPCJ Loures.

11 de NOVEMBRO 2009 

Comemoração do Dia de São 

Martinho nas salas de 

Creche, Pré – Escolar  e 

CATL.

7



DEZEMBRO 2009 

EFEMÉRIDE  02/12/1987 - 02/12/2009

"Acaba esta Instituição de fazer 22 anos de abertura ao serviço da comunidade 
de Catujal e não só. 

São vinte e dois anos dum trabalho solidário que ao longo deste tempo temos 
vindo a fazer com o propósito de contribuir socialmente para a população mais 
carenciada.(...)" Ler mais. 

29 de DEZEMBRO 2009
Visita de Estudo ao Oceanário de Lisboa e almoço no Centro Comercial Dolce 
Vita, com transporte cedido pela Câmara Municipal de Loures.

4 de DEZEMBRO 2009 

Sessão de Inauguração da Exposição “A 

FLORESTA” na Casa da Cultura de 

Sacavém.

19 de DEZEMBRO 2009 

FESTA DE NATAL: À semelhança dos outros anos, também este ano se realizou 

a tradicional Festa de Natal no dia 19 de Dezembro de 2009 . Nesta festa foi 

nosso objectivo fazer a união entre as três estruturas da Associação Pomba da 

Paz - IPSS, seus trabalhadores, utentes e respectivos familiares e amigos. 

"Relembramos que no dia 16 de Novembro completamos 27 anos de fundação, mas hoje 22 anos de abertura. Estamos de parabéns. 
Está toda a comunidade que servimos !!!" 

A DIRECÇÃO.

23 de DEZEMBRO 2009 

Visita de Estudo à “Vila Natal” em Óbidos, pelas salas de Pré Escolar da 

Extensão Norte, com transporte cedido pela Câmara Municipal de Loures.
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21 a 23 de DEZEMBRO 2009

Lanches de Natal 

Lanches de Natal e visita do Pai Natal na Sede e Extensão Norte (Catujal).

20 e 28 de JANEIRO 2010 

Visita de Estudo à Exposição: “A FLORESTA” no Centro Comunitário da Apelação, pelas salas do Pré Escolar.

21 e 25 de JANEIRO 2009

2ª sessão de formação para a 

implementação do Projecto 

Pré- Programa de 

Competências , promovido 

pelo Gabinete de Saúde de 

Loures.
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Serão os educadores de infância os profissionais responsáveis 
pela organização de actividades educativas, a nível individual 
e de grupo, com vista à promoção e incentivo do 
desenvolvimento físico, psíquico, emocional e social de 
crianças dos 0 aos 6 anos de idade?
Actualmente, estes profissionais complementam em grande 
parte a acção educativa das famílias junto das crianças, 
contribuindo para a descoberta da sua individualidade e 
estimulando a sua percepção e integração no meio 
envolvente. Se é dado aos educadores de infância um papel 
preponderante na organização das actividades educativo-
pedagógicas, cada vez mais urge a disponibilidade do 
educador na componente de apoio à família, principalmente 
nos profissionais que exercem nas IPSS’S.
É esta a realidade que presentemente nos deparamos como 
educadoras no Espaço Comunitário, tendo como público-alvo 
crianças oriundas de famílias monoparentais, numerosas, com 
baixos recursos económicos devido a exercerem profissões 
em condições precárias ou se encontrarem muitas vezes em 
situação de desemprego. 
Muito do trabalho que fazemos passa por acompanhar, 
orientar e muitas vezes estar disponível para ouvir os 
pais/responsáveis pelas crianças. O facto de muitas das nossas 
crianças não possuir uma rotina familiar estável altera a sua 
predisposição para a concretização das actividades que darão 
lugar ao seu processo de socialização. Neste domínio, cabe à 
educadora ajudar as crianças a desenvolverem actividades 
sociais indispensáveis à sua formação pessoal e social 
ensinando-as, por exemplo, a interagir, conviver e cooperar 
com crianças da mesma idade e de idades diferentes, através 
de brincadeiras e actividades em grupo, só após este trabalho 
podemos partir para o trabalho pedagógico em contexto de 
sala e de grupo.
Neste nosso trabalho comunitário, temos que estar muito 
atentas às necessidades familiares, bairristas, religiosas e 
culturais das nossas crianças e por conseguinte das suas 
famílias, amigos e vizinhos.
A nossa intervenção tem a sua base a nível do saber ser das 
crianças, deixando muitas vezes o saber fazer para segundo 
plano, estamos, no entanto, cientes de que logo que as 
crianças e suas famílias se consigam encontrar enquanto 
membros de uma família, de uma instituição, de um bairro, de 
uma comunidade, enfim que tenham pertença de identidade 
sobre o que as rodeia, vão conseguir realizar todas as 
aprendizagens inerentes às suas idades.
Se recordarmos à oito anos atrás quando iniciámos o nosso 
trabalho neste espaço, podemos recordar famílias muito 
desorganizadas, crianças sem regras, com pouco sentindo de 
iniciativa, sem brincadeiras organizadas; mas essas crianças 
de à oito anos atrás mostram-se agora pré-adolescentes com 
algum sentido de responsabilidade, vontade de apreender, 
solidários com os colegas (tendo claro pelo meio alguns 
arrufos típicos da idade).  

Quanto aos pais também estes nos parecem mais 
interessados no processo de crescimento dos seus filhos, 
participativos e disponíveis. Achamos que por tudo isto o 
nosso trabalho não tem sido em vão, a longo prazo vamos 
conseguindo observar alguma evolução nas nossas 
crianças. Arriscamos mesmo a dizer que esta construção 
do saber ser de cada criança (papel principal dos nossos 
educadores) será a base essencial para o desenvolvimento 
global das nossas crianças. 
Tentando agora responder à questão colocada no primeiro 
paragrafo eu diria que os educadores de infância são 
profissionais responsáveis pela promoção e incentivo do 
desenvolvimento físico, psíquico, emocional e social de 
crianças dos 0 aos 6 anos de idade, mas nem sempre 
através organização de actividades educativas, mas sim 
pela troca de palavras com os pais e pela reflexão da 
identidade de cada crianças em particular e da melhor 
forma de a tornar cidadão activo numa nação.
Não descuidamos, no entanto, o contributo que outros 
técnicos da área social poderiam dar a estas famílias e 
deixarem desta forma mais tempo livre às nossas 
educadoras de infância para que prevaleça a sua função 
pedagógica. É por isso urgente repensar a integração de 
equipas multidisciplinares nestas estruturas.

Ana Margarida Penedo
Educadora de Infância – Espaço Comunitário

O papel do Educador de Infância
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Quando me propus escrever um texto que abordava a 
temática da importância dos Tempos Livres no 
desenvolvimento da criança, decidi fazer umas pesquisas 
para me documentar acerca do tema. E deparei-me com 
um texto referente a um projecto de Actividades de 
Tempos Livres (que infelizmente terminou) e cujo 
conteúdo expressa aquilo que me propunha escrever e 
aquilo que acredito ser o objectivo primordial da ocupação 
dos tempos livres das crianças e do trabalho que aí se pode 
realizar. Assim, permito-me fazer “copy paste” do texto 
“Ligação Escola/Tempos Livres”  da autoria de Isabel Abreu 
(docente da ESE/Lx na área da Sociologia da Educação/ 
Formação Pessoal e Social).

O conceito de tempos livres  serve para designar um 
tempo e um mundo oposto ao do trabalho em que se 
realizam uma série de actividades características. Para 
Aristóteles o ócio é “o princípio de todas as coisas” 
Aristóteles,  Política, VIII, 1338 a., dado que serve para 
atingir o fim supremo do homem que é a felicidade. O ócio 
de que fala Aristóteles refere-se à actividade humana não-
utilitária, em que a alma consegue a sua mais alta e 
específica nobreza, através da contemplação da beleza, da 
verdade e do bem. O direito ao ócio deve considerar-se 
como expressão de liberdade, de autonomia e de livre 
escolha própria do homem enquanto ser dotado de 
inteligência e de liberdade.

As crianças e os jovens sempre tiveram tempos livres que 
eram ocupados sem existir a preocupação de criar serviços 
para esse fim. Esses tempos livres eram, no entanto, 
passados em contextos socializadores como a família, a 
aldeia ou a rua. Neles se desenrolavam “brincadeiras” e 
actividades que os preparavam para a vida adulta como 
jogos de poder, de subordinação, de comparação de 
tamanho e de força, a partilha de pensamentos e de 
sentimentos mútuos. Estas actividades incluíam, muitas 
vezes, a presença e a actividade no mundo do trabalho dos 
adultos. 

Porquê a formalização dos Tempos Livres?

Temos que compreender algumas situações sociais do 
mundo contemporâneo para entendermos os fenómenos 
que criaram a necessidade de formalizar as Actividades de 
Tempos Livres. Por exemplo:

A desadequação dos horários escolares; a desumanização 
da escola ou dos espaços escolares; a excessiva ocupação 
dos diferentes membros das famílias; a alteração e o 
isolamento das estruturas familiares; a desumanização e 
descaracterização dos aglomerados populacionais ( dos 

“Entrei numa livraria. Pus-me a contar os livros que há para ler e os anos que terei de vida. Não chegam, não 
duro nem para metade da livraria. Deve certamente haver outras maneiras de se salvar uma pessoa, senão 
estou perdido.”

Almada Negreiros.

“Não deixem que os estudos estraguem a vossa educação.”

Pete Seeger

meios urbanos); um tipo de vida “anónima” desenvolvida por 
cada ser humano ou pelas famílias nas zonas onde habitam; a 
consequente falta de laços entre pares e de “adultos de 
referência”, etc. A estas situações associam-se outras que 
podem ser consideradas como tabús e medos simbólicos: o 
receio de “perigo da rua”; a presunção de que só dentro de 
espaços fechados as crianças e os jovens estão seguros; a 
desresponsabilização dos mesmos por algumas tarefas 
familiares; a consideração de que a desocupação ou o ócio são 
a fonte de todos os vícios, a auto culpabilização dos pais 
(sobretudos das mães) pela sua ausência de casa.
Tudo isto é agravado pela baixa auto-estima da capacidade 
educativa por parte dos pais e por uma excessiva 
predominância de objectivos de natureza cognitiva e 
metodologias teóricas por parte da escola. Parece, assim, 
emergir uma falência da tarefa educativa, por parte dos dois 
mais importantes contextos de socialização, que leva ao 
pouco investimento no desenvolvimento pessoal e social dos 
mais novos.

Quais as funções dos Tempos Livres?

É necessário, organizar, em alguns contextos, os tempos e as 
actividades de tempos livres dos mais novos, de modo a 
colmatar a falta de oportunidade e de capacidade do Meio, da 
Escola e da Família para proteger e educar (funções que 
aparecem associadas à criação das Actividades de Tempos 
Livres).
A função que diz respeito à Protecção, conduz à necessidade 
dos adultos (técnicos) dinamizarem e “vigiarem” os tempos e 
os espaços físicos que os mais novos utilizam e à criação e 
adaptação de algumas instalações para acolher os mesmos. 
No caso da criação de outros espaços físicos é importante, 
estar atento para a não reprodução do modelo escolar. O que 
parece ser mais fundamental é que se considerem estes 
espaços como de protecção e de acolhimento e nunca como 
de prisão e de abandono.
Quanto à segunda função, ou seja a de Educação, esta passa 
pela atenção a dois factores: quem são os adultos de 
referência educativa e que tipo de actividades se 
desenvolvem. O cuidado da não-escolarização dos Tempos 
Livres aplica-se a esta função com maior acuidade, sobretudo 
quando estes são animados por professores. O responsável 
pelas actividades de tempos livres terá que ter capacidades de 
animar grupos, de estimular o desenvolvimento, de dinamizar 
actividades despidas de características escolares, de recuperar 
actividades tradicionais do meio de inserção e do país, de 
comprometer os pais e outros familiares, de agir na rua, de 
estabelecer relações fortes entre os tempos livres e o meio e 
de permitir não fazer nada. 

Continua na página seguinte

A importância dos Tempos Livres
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Importa, por isso, que os responsáveis pelos tempos livres 
promovam e defendam o direito ao ócio durante os 
tempos livres.
As actividades de ócio (não confundir com ociosidade) 
serão as actividades gostosas, as acções humanas 
realizadoras, as que nos satisfazem independentemente 
da sua utilidade material. Não são apenas as de distracção 
e de satisfação e não são incompatíveis com as actividades 
lúdicas, recreativas, culturais e, mesmo, com as de 
trabalho. O tempo de ócio é o tempo de recuperação de 
forças, é o encontro consigo-mesmo, com a pessoa na sua 
integridade, com a sua escala de valores e com a sua 
forma de ver a vida.
Neste tempo e espaço de socialização informal o técnico/ 
educador é o responsável pelo apoio à estruturação de 
desenvolvimento pessoal e social (que inclui aspectos 
cognitivos, sociais e emocionais), promovendo o 
autoconhecimento, a auto-estima, as relações 
interpessoais em quantidade e qualidade e as relações de 
dependência, independência e de interdependência. Trata-
se do estímulo à autonomia de cada um, como pessoa, 
como unidade diferenciada e individual carregada e capaz 
de criar e de assumir a subjectividade, intencionalidade e 
responsabilidade inerente ao ser humano.

Que relação entre os Tempos Livres e a Escola?

“Um rio não deverá nem poderá substituir as margens.” 

As actividades de tempos livres têm uma função supletiva 
e não de substituição da Família e da Escola. Os 
compromissos e contratos com a escola e com a família 
deverão ser claros e discutidos entre estes parceiros. O 
acesso ou o condicionalismo massivo de muitas crianças e 
jovens à situação de tempos livres deverá levar a Família, a 
Escola e a Sociedade a reflectirem sobre a sua forma de 
ocupação e sobre a sua grande potencialidade de 
educação para a cidadania.

Quais os principais aspectos a ter em consideração?

Os Tempos Livres são organizações formais mas que 
devem actuar de modo mais informal e organizado 
possível. Deverá insistir-se na ideia de tempos livres e do 
direito e das potencialidades da vivência do ócio no 
sentido de promover uma educação para a cidadania.
É ainda, importante enumerar alguns aspectos que 
deverão ser tomados em consideração e reflectidos por 
todos os serviços e parceiros educativos:
- A falta de investigação e de saber organizado em relação 
aos Tempos Livres pode ter como consequência a imitação 
do modelo escolar, tanto nas actividades como no papel 
dos actores presentes.
- Existe o risco das actividades serem demasiado 
estruturadas e escolarizadas.
- As crianças nos tempos livres têm, apenas o papel de 
crianças com as suas tarefas e jogos próprios. Neste 
contexto, não têm o papel de alunos.
Os técnicos não devem prescindir do seu papel de adulto 
possibilitando a realização de actividades e de projectos, 
desafiando com propostas e iniciativas que promovam a

aquisição de competências de vida e facilitando a resolução de 
conflitos.
- A cada contexto social deverá corresponder uma resposta 
diferente. A cópia dos modelos urbanos, ou de algumas 
respostas, poderá afastar cada vez mais a criança do seu meio 
de inserção, desvalorizando os saberes dos seus pais, 
familiares e vizinhos.
- A existência de actividades de tempos livres dentro dos 
espaços escolares podem aumentar o risco de escolarizar as 
actividades e os estatutos. No entanto, quando acontece o 
contrário, estes poderão ser factor de mudança e de 
humanização das escolas.
- Os espaços físicos deverão apresentar-se o mais humanizado 
possível. Isto não equivale a “infantilizar” a decoração, as 
actividades, os modos de organização social e as 
responsabilidades de cada um.

- Cabe ao poder central e às escolas e famílias fazerem um 
esforço conjunto na tentativa de harmonização e 
compatibilização de horários, evitando tempos de abandono 
das crianças ou a frequência de excessivos contextos.
É nesta procura de construção da pessoa e de apoio ao 
desenvolvimento dos cidadãos mais novos que todos 
devemos estar empenhados e comprometidos, seja qual for o 
nosso estatuto e o nosso espaço de intervenção.

Andreia Estebaínha 
(Técnica de Animação Sócio Cultural no Espaço Comunitário)

Formação Contínua
Como? Quando? E Porquê?

É um processo de aprendizagem através do qual o formando 
possa melhorar o seu desempenho profissional através de 
conhecimentos teóricos e práticos que contribuem para o seu 
desenvolvimento pessoal, social e intelectual. A formação 
deve ser activa e participativa, todos podem ajustar 
conhecimento, experiências assim como partilhar 
preocupações ou tentar encontrar soluções para eventuais 
dúvidas que o formando possa ter a priori.

A formação contínua deve:
Estimular atitudes críticas e actuantes face à realidade social; 
estimular a inovação e investigação face à actividade 
educativa; conduzir a uma prática reflexiva e continuada de 
auto-informação e de auto-aprendizagem; levar à melhoria da 
competência profissional nos diferentes domínios da 
actividade laboral; levar ao incentivo à participação activa na 
inovação educacional e na melhoria da qualidade da educação 
e do ensino; levar à aquisição de novas competências.

Continua na página seguinte12



Papel da instituição empregadora:
Perceber/inventariar as necessidades de formação dos 
trabalhadores; elaborar um plano de formação;Mobilizar 
os recursos necessários à formação. Toda a formação deve 
ter em conta o desenvolvimento global do formando, 
interligando sempre que possível as seguintes dimensões 
do saber:
Saber saber – conhecimento;
Saber fazer – desempenho profissional/prática;
Saber ser – relações 
interpessoais/motivações/expectativas.
Todas estas dimensões devem ser vistas numa perspectiva 
de construção integrada do formando, devendo derivar 
desta uma auto-reflexão e análise das práticas de cada 
sujeito e adequação das mesmas. A formação visa que o 
formando adquira: Competências científicas: 
conhecimento científico (saber saber) de cada uma das 
matérias de determinada especialidade; Competências 
pedagógicas: saber operacionalizar (saber fazer) os 
conhecimentos tendo em conta os destinatários, os 
contextos, os recursos, seleccionando metodologias e 
estratégias adequadas; Competências pessoais: 
desenvolvimento intra e interpessoal do trabalhador 
(saber ser), saber relacionar-se, comunicar, partilhar numa 
perspectiva de desenvolvimento pessoal; a formação gera 
proximidade entre as pessoas, motivação e auto-estima.
A formação contínua pode acontecer de duas formas 
distintas:  interna – recorrendo aos recursos humanos da 
própria instituição; externa – recorrendo a entidades de 
formação exteriores à instituição;

A formação na Associação Pomba da Paz:

FORMAÇÕES INTERNAS 
Formação Amas 2009/2010 (prevista para o primeiro 
semestre de 2010)
Sessão de Esclarecimento Gripe A (não realizada em 
Novembro de 2009 agendada para o primeiro semestre de 
2010) – em colaboração com o Centro de Saúde de 
Sacavém.

FORMAÇÕES EXTERNAS

Sessão Esclarecimento Gripe A (Setembro de 2009); 
Projecto Programa Pré-Competências (três sessões ao 
longo do ano lectivo); Cuidados Humanos Básicos para 
Prestadores Formais do Serviço de Apoio Domiciliário 
(Novembro e Dezembro de 2009); Sessão de 
Esclarecimento para os membros da Comissão Alargada 
sobre o funcionamento da Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens de Loures (Novembro de 2009); 
Implementação do Plano Desenvolvimento Infantil 
(Novembro de 2009); Ser Bebé V – “Direito à Educação 
desde o Nascimento” (Outubro de 2009); Prevenção de 
Intoxicações Medicamentosas (Janeiro de 2010); I 
Encontro @rcaComum (Janeiro de 2010); Sessão de 
Esclarecimento do Funcionamento da Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens de Loures (Fevereiro de 
2010).

Angeles Ramos – Directora de Serviços – SAD
Ana Margarida Penedo – Educadora de Infância Espaço Comunitário

Sala Amarela – Extensão Norte

Actividade Desportiva:O KARATÉ

No âmbito do Projecto Curricular da Sala Amarela, tendo 
como tema central “o Desporto” realizaram-se durante o mês 
de Dezembro, duas aulas de demonstração de KARATÉ na 
estrutura da Extensão Norte.
KARATÉ  é uma Arte Marcial (Desporto de Combate) de Auto-
Defesa, que é particularmente desenvolvida em Okinawa 
(Japão).
O desenvolvimento deste desporto iniciou-se na década do 
séc. XX. O Karaté com o passar do tempo foi-se dividindo em 
vários estilos de Karaté como por exemplo: Shotokan, 
Shotokai, etc.
O Karaté é predominantemente uma Arte de Golpes como 
pontapés, soco, joelhadas e cotoveladas e golpes com a 
palma da mão aberta.
Um praticante de Karaté é denominado “Carateca”.
As 5 máximas do Karaté:
- Carácter;
- Sinceridade;
- Esforço;
- Etiqueta;
- Controlo.
Nas férias do Natal (nos dias 21 e 22 de Dezembro), os 
meninos da Sala Amarela aprenderam algumas noções de 
Karaté com a Cristiana Mestre (filha da Natália Moura – Aj. de 

Acção Educativa da Sala Amarela). 

A Educadora Paula Costa
A praticante de Karaté Cristiana Mestre
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Os meninos da sala vermelha ouviram uma história muito 
engraçada. A história da “Menina Gotinha de Água”. Ouviram-
na por partes e foram construindo mobiles dessas mesmas 
partes com vários materiais.

Assim a história falava que:

A Gotinha estava no mar (Otniel)

E depois subiu, subiu (Sabrina)

Ela subiu com a ajuda do sol (Sabrina)

E foi brincar nas nuvens. Olhou cá para baixo e viu as flores que 
já não tinham água e as ovelhas que ficaram sem comida 
( Eufrásio)

A gotinha chamou as irmãs (Otniel)
(…) para caírem (Duarte)

Cairam e fez a chuva (Júlia)

Depois os vestidos ficaram molhados (Daniela)

Todo o mundo estava seco (Otniel/ Sabrina)

A gotinha foi dar água (Daniela)

(…) às flores e às pessoas (Duarte)

(…) às ovelhas (Eufrásio)

Depois foi pelas raízes das árvores e saiu na fonte. Tava lá o 
pastor com as ovelhas (Eufrásio)

Foi aos saltinhos pelas barragens, pedras e rio (Eufrásio) e foi 
sair à sua casa (Luana) no mar (Otniel).

Também vimos  que a água é transparente como o vidro 
(Ruben)

E que o arco-íris aparece com o sol (Ruben) e com a chuva no 
fim (Eufrásio).

Por fim com a canção do Zacarias aprendemos:

 que isto é o ciclo da água (Ruben)

“(…) é um ciclo que não tem fim
Gota gotinha está na nuvem
Cai a chuva, visita a quinta
E levezinha volta para o céu.”

O grupo da sala vermelha

  
                

O ciclo da água
Sala Vermelha - Sede
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Este ano comemorámos o Carnaval de uma forma um pouco diferente, uma vez que o tempo de chuva e de frio que se fez sentir na 
passada 6ª feira, impediu a realização do Desfile de Máscaras que tínhamos programado para dia 12 de Fevereiro. 

No dia 11 de Fevereiro (5ª feira) convidámos os pais dos meninos e meninas da Creche, do Pré-Escolar e do CATL (Sede e Extensão-
Norte) a mascararem os seus filhos e estes brincaram livremente, imaginado e interpretando os seus heróis preferidos: Homem-
Aranha, Princesa, Bela Adormecida, Mickael Jackson, Pirata e tantos outros.

No dia 12 de Fevereiro (6ª feira) os meninos e meninas da Sede e da Extensão-Norte vestiram as máscaras que construíram na sala 
com a(s) educadora(s) e auxiliares.

Tivemos a participação de alguns pais na sala que assistiram à dança e brincaram connosco ao Carnaval!

Carnaval 2010
Sede
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Deixamos aqui o registo fotográfico do 
Baile de Máscaras que, como as imagens 
demonstram, as crianças dançaram ao 
som da música, atiraram serpentinas e 
papelinhos... nem a chuva impediu o 
divertimento! 

Creche Familiar
Grupo dos 24 meses: Tema livre.

Creche
SALA VERDE: Os Cinco Sentidos.

Pré-Escolar
SALA ROSA: As Feiticeiras e os Duendes.
SALA VERMELHA: Os/As Cozinheiros/as.
SALA AZUL: Personagens de Contos 
Infantis.
SALA AMARELA: Jogadores de Futebol 
(várias equipas).

Centro de Actividades de Tempos Livres
CATL: Os Piratas.
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Neste Carnaval foi o tempo que nos pregou uma grande partida!
Estava tudo planeado, a saída estava prevista para as 9h da manhã, os fatos estavam prontos a desfilarem pelas ruas de 
Sacavém, mas veio a chuva e não nos deixou sair. O desfile fizé-mo-lo na nossa sala polivalente (...)
Foi no dia 12 de Fevereiro que tínhamos pensado levar as nossas 69 crianças do Pré-Escolar a desfilar no desfile organizado pela 
Junta de Freguesia de Sacavém, devido ao mau tempo este foi cancelado, na rua, mas realizou-se dentro da instituição. Ao desfile 
segui-se um baile de máscaras com muita música, animação, papelinhos e serpentinas.
Durante os dias que antecederam o desfile nas salas prepararam-se as máscaras para as crianças.
A Sala Arco Íris (creche) sob a temática dos animais;
As Salas Laranja, Branca e Lilás sob a temática das profissões.
Fica o registo fotográfico desta iniciativa.

Carnaval 2010
Espaço Comunitário


