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Editorial 

Realizou-se no dia 17 de Novembro, na sede social da instituição, uma sessão solene comemorativa dos trinta 

anos da fundação desta IPSS. Na sua intervenção, o Presidente da Direcção disse: 

“Quando um dia escrever a história desta Instituição, se a tanto me chegar o engenho e arte, começarei assim. – 

Decorria o ano de mil novecentos e oitenta e dois, era dia dezasseis de Novembro, pleno Outono. Um grupo de 

moradores do Catujal acompanhado e incentivado pelo saudoso Joaquim Diogo Velez dirigiu-se á Avenida Guerra 

Junqueiro em Lisboa, ao Cartório Notarial e, formalizou a constituição duma IPSS a que deram o nome de Creche 

Infantário Pomba da Paz …” 

A dissertação continuou com uma sumula do percurso desta instituição onde foi dito do trabalho solidário que 

tem sido desenvolvido ao longo dos vinte e cinco anos de funcionamento desta casa no acolhimento primeiro às 

crianças e, com a abertura do Espaço Comunitário, também aos idosos e dependentes na valência de Apoio 

Domiciliário. Se bem que a instituição tenha completado trinta anos, na verdade só em Dezembro de mil 

novecentos e oitenta e sete abriu as suas portas à comunidade. 

Também o Presidente do Conselho Fiscal José Manuel Vilela na sua intervenção, salientou o papel solidário e 

importante desta Instituição Particular de Solidariedade Social. 
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Propriedade: Associação Pomba da Paz 

Sede: Rua dos Galvões, 2680-348 Unhos 

Telefone: 219 420 501 

Fax: 219 400 924 

Site: www.pombadapaz.org 

Director: Arlindo Martins de Almeida 

Colaboradores principais: todas as crianças da 

Instituição 

Colaboradores: todos os trabalhadores da 

Instituição 

Maquetagem: Susana Rodrigues 

Tiragem: 300 exemplares 

Fotografia Capa: Coro Associação Pomba da Paz 

na comemoração dos 30 anos da Instituição 

Nota: Este jornal não é escrito segundo o novo 

acordo ortográfico. 

 

 
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 Dta, 

Bairro das Coroas, 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 

mailto:arlindoalmeida@mail.pt
http://www.pombadapaz.org/
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Comemorações dos 30 anos da Fundação da  
Associação Pomba da Paz I.P.S.S. 

 
Comemorar 30 anos é uma alegria; devemos ter, 

sempre, na memória, as dezenas de pessoas sãs e boas 

que tinham como fim o bem comum e a ajuda solidária 

para a comunidade; ter consciência da sua 

determinação e da sua forma de agir, a pensar no 

outro; foram essas e estas pessoas que tornaram está 

Instituição uma realidade. 

 

Hoje, 30 anos depois, a sociedade mudou; as estruturas 

sociais tornaram-se mais complexas; uma nova 

linguagem impregnou o social; um novo 

profissionalismo tomou conta da autenticidade de 

propósitos que norteavam a constituição das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social; hoje, 

existe, um novo Território do Social que não deve 

liquidar os pressupostos que estiveram, de forma 

efectiva, na formação destas Instituições.  

 

É preciso saber para que servem as Instituições sem fins 

lucrativos; instituições que estão ligadas à precursão do 

Conhecimento, da Educação Social, da necessidade à 

Saúde, do Bem-estar dos seus utentes; saber que 

milhares de famílias não poderiam ter acesso às 

respostas sociais de Creche, Educação Pré-Escolar, 

C.A.T.L, S.A.D., Centros de Dia, Lar, Cuidados de Saúde, 

se estas Instituições não estivessem em funcionamento. 

 

Eis, que estamos em 2012: um momento socialmente 

crítico e cinzento; um mundo aonde o desemprego é 

banalizado, e, quase sempre, uma estática; um mundo 

aonde o Trabalho não é aceite como o único recurso de 

liberdade do ser humano; um mundo onde a taxa bruta 

de natalidade em Portugal de 9,50% em 2010, a 

manter-se, e sem políticas consistentes nos próximos 

anos, irá destruir a renovação de gerações. Nas famílias 

uma menor liquidez mensal dos rendimentos, implica 

maior dificuldade de fazerem face às comparticipações 

familiares (mesmo que baixas) nas Instituições; essa 

realidade é visível em comunidades com baixos 

rendimentos per capita.  

 

Que este tempo, nos sirva, também, para questionar 

para onde vão as Instituições Particulares de 

Solidariedade Social; a sua vontade de melhorar as 

condições de vida das pessoas, foi o princípio da sua 

formação; a possibilidade e visão de um mundo melhor 

era uma realidade há 30 anos.  

 

Nem mesmo, hoje, se pode deixar de pensar e dizer, e, 

em favor desses homens e mulheres que o que norteia 

o envolvimento das pessoas nestas instituições, seja a 

honestidade, a partilha do bem-comum, a 

responsabilidade perante os outros; a todos eles, que 

sempre agiram assim devem deixar-nos de orgulho. O 

caminho que devemos dar ao futuro deverá ter em 

conta este passado; serão estas características éticas 

que nos permitem encarar o futuro com optimismo. 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral 
António Joaquim Pinto 

 
 
 

 
 

Foto: Catujal em 1992 
 
 
 

 

Foto: Catujal em 2012 
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Início de mais um ano lectivo 

Demos início a mais um ano lectivo onde as 

expectativas de um maior sucesso escolar nos 

perseguem e onde esperamos poder satisfazer as 

nossas crianças no que nos for possível. 

Este ano iniciámos com menos utentes, porém 

mantém-se a diversidade na faixa etária. Temos 

crianças que transitaram do pré-escolar e crianças que 

vieram de fora da instituição… tiveram uma óptima 

adaptação. As restantes crianças já estiveram connosco 

o ano passado. O mês de Setembro foi dedicado à 

organização da sala, à elaboração das regras da mesma, 

a actividades facilitadoras à boa integração das crianças 

mais novas e ao desenho livre. Elaborámos ainda uma 

árvore gigante de Outono, onde cada folha colocada era 

a mão de cada criança. 

 

Durante o mês de Outubro fomos assinalando, através 

de algumas actividades, dias importantes aos quais as 

crianças demonstraram interesse em que fossem 

destacados, tais como: 

 Dia Mundial da Música (1 de Outubro)  

 Dia Mundial do Animal (4 de Outubro): 

 Dia Mundial da Alimentação (16 de Outubro): 

 

A seguir a estes trabalhos virão muitos mais, basta 

apenas aguardarem pela próxima publicação… 

 
Andreia Ramos 

Educadora Sala de CATL - Sede   
 

O Outono e o São Martinho 
 

 

Começamos o ano lectivo por arrumar a sala de 

maneira haver várias áreas, para as crianças poderem 

explorar à vontade. Como é costume começamos com o 

tema do Outono. O dia de S. Martinho tem um 

significado importante para nós. Transmite uma 

mensagem de generosidade e solidariedade muito 

importante.  

 

Na nossa sala fizemos um Ouriço como lembrança do 

dia de S. Martinho, ouviram a história da Mª Castanha e 

a Lenda de S. Martinho e cantamos canções alusivas ao 

dia. Lanchamos castanhas assadas, sumo e dançamos. 

Conhecem a Lenda? Aqui fica… 

“Num dia tempestuoso ia S. Martinho, valoroso 

soldado, montado no seu cavalo, quando viu um 

mendigo quase nu e a tremer de frio que lhe estendia a 

mão suplicante e gelada. 

S. Martinho não hesitou: parou o cavalo, poisou a mão 

carinhosamente na do pobre e, em seguida, com a 

espada cortou ao meio a sua capa de militar, dando 

metade ao mendigo.  

E, apesar de mal agasalhado e de chover 

torrencialmente, preparava-se para continuar o 

caminho, cheio de felicidade. 

Mas subitamente a tempestade desfez-se, o céu ficou 

límpido e um sol de estio inundou a terra de luz e calor. 

(…)” 

 

 
 

Paula Costa  
Educadora da Sala Azul – Pré Escolar Sede 
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O Magusto 

 
No passado dia 9 de Novembro fomos convidados pelo 

Jardim de Infância Terraços da Ponte para 

comemorarmos o Magusto todos juntos. 

 

 
 
 

Nesta actividade conjunta tivemos oportunidade de 

assistir à dramatização da lenda de S. Martinho e cantar 

canções alusivas à data. Nós levámos o nosso assador 

de castanhas para mostrar aos amigos do JI Terraços da 

Ponte, todo puderam tocar nele e verificar que é feito 

de barro. 

 

Por fim comos todos castanhas assadas e cozidas e 

bebemos sumo no recreio do JI Terraços da Ponte. 

Foi muito bom e agradecemos o convite dos 

amiguinhos do Jardim de Infância Terraços da Ponte, 

muitos deles ex-utentes da Associação Pomba da Paz, 

foi bom reencontrar os amigos. 

 

 
 

LENDA DE S. MARTINHO 

 

“Martinho era um valente soldado romano que estava a 

regressar da Itália para a sua terra, algures em França. 

Montado no seu cavalo estava a passar num caminho 

para atravessar uma serra muito alta, chamada Alpes, 

e, lá no alto, fazia muito, muito frio, vento e mau 

tempo. Martinho estava agasalhado normalmente para 

a época: tinha uma capa vermelha, que os soldados 

romanos normalmente usavam.  

 

De repente, aparece-lhe um homem muito pobre, 

vestido de roupas já velhas e rotas, cheio de frio que lhe 

pediu esmola. Infelizmente, Martinho não tinha nada 

para lhe dar. Então, pegou na espada, levantou-a e deu 

um golpe na sua capa. Cortou-a ao meio e deu metade 

ao pobre. Nesse momento, de repente, as nuvens e o 

mau tempo desapareceram. Parecia que era Verão! Foi 

como uma recompensa de Deus a Martinho por ele ter 

sido bom. É por isso que todos os anos, nesta altura do 

ano, mesmo sendo Outono, durante cerca de três dias o 

tempo fica melhor e mais quente: é o Verão de São 

Martinho.” 

Retirado de Site Junior. 

PROVÉRBIOS: 

O Verão de S.Martinho é um dia e um bocadinho. 

Pelo S. Martinho  há sol  castanhas e vinho  

Ó meu S. Martinho, que rico regacinho com sol, 

castanhas e vinho. 

Pelo S.Martinho vai à adega e prova o vinho. 

Arre burrinho para o S. Martinho carregadinho de 

castanhas e vinho.    

No dia de S. Martinho come-se a castanha e bebe-se o 

vinho. 

Ana Margarida Penedo 
Coordenadora Pedagógica - Espaço Comunitário  

Ana Simplício 
Educadora Sala Lilás - Pré Escolar Espaço Comunitário 

 

 

Apresentação da Peça de Teatro: “A Revolta dos 

Micróbios” 

 

No âmbito do projecto  “Salto de Gigante” as crianças 

(das salas Azul e Amarela) que frequentarão o 1º ciclo 

no próximo ano lectivo 2013/2014, a convite do serviço 

de psicologia do Agrupamento de Escolas do Alto do 

Moinho, assistiram no dia 13 de Dezembro pelas 10h à 

peça de teatro  "A REVOLTA DOS MICRÓBIOS".  

Sinopse: “A Revolta dos Micróbios é um texto com 

preocupações pedagógicas evidentes: demonstrar às 

crianças deste país que a higiene oral é uma atitude 
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quotidiana indispensável que deve estar presente nos 

hábitos de todos os jovens portugueses. À justeza das 

intenções pedagógicas aliou-se um tom de comédia 

ligeira em que o objectivo – educar – se conjugou 

harmonicamente com dois outros não menos 

importantes: animar e divertir. 

(Fonte:http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt)  

No ano em que a Instituição celebra o 30º aniversário 

sobre a sua fundação, foi com grande satisfação e 

orgulho que encontrámos entre os actores da peça ex-

utentes da creche e do pré-escolar, desempenhando de 

forma profissional os seus personagens. Felicitamos 

todo o elenco e equipa de professores pelo excelente 

momento de expressão dramática que nos 

proporcionaram.  

Designação do Projecto “Salto de Gigante”: 

Descrição Sumária: O projecto consiste na dinamização 

de actividades conjuntas entre os alunos do pré-escolar 

da rede oficial e não-oficial (incluindo a visita às escolas 

do 1º ciclo), assim como com os alunos do 1º ciclo, 

como forma de facilitar a transição do pré-escolar para 

o 1º ano de escolaridade; como parte também 

integrante do projecto é realizada uma acção de 

formação/sensibilização para os Encarregados de 

Educação dos alunos que vão transitar para o 1º ano.  

 

Síntese das principais actividades previstas: realização e 

troca de “Cartas de Apresentação” (Novembro); Peça 

de Teatro “A Revolta dos Micróbios” (Dezembro); 

Actividades conjuntas nas salas do 1º ano (Janeiro a 

Maio, em função dos grupos); Concerto de Páscoa 

(Março); Visita às escolas do 1º ciclo (Maio); Sessão 

para Encarregados de Educação (Junho).  

Objectivos: (A) Aumentar a percepção de sentimentos 

positivos associados à transição para o 1º ciclo; (B) Dar 

a conhecer o futuro espaço escolar; (C) Promover 

actividades conjuntas entre futuros colegas de turma. 

 

Sofia Costa  
Coordenadora Pedagógica - Sede 

 

 

Prática Pedagógica: A Alimentação 
 

 
 
 

No passado dia 16 de Outubro comemorou-se o DIA 

MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO. Durante a semana de 15 a 

19 de Outubro dedicamos as nossas actividades nas 

salas ao tema da alimentação. Conversamos sobre quais 

são os alimentos que se devem comer e os que não se 

devem comer. 

 

Estabelecemos regras para os lanches que trazemos de 

casa, pois verificamos que na nossa caixa de lanche 

havia muitos bolicaos, leites com chocolate e bolachas 

com chocolate, decidimos então em conjunto que só 

uma vez por semana podíamos trazer este tipo de 

alimentos e que seria às SEXTAS-FEIRAS. Esperamos 

agora que os pais nos ajudem a cumprir esta regra e 

que tenham sempre frutas, leite, pão e iogurtes para 

que possamos trazer para os lanches. Para as nossas 

actividades pedimos a colaboração dos pais em 

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/
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trazerem para a sala alguns alimentos saudáveis, como: 

frutas, leguminosas e tostas. 

 O fim da nossa semana da alimentação terminou com 

um almoço e lanche confeccionado pelas crianças. 

ALMOÇO: 

Sopa: Legumes 

Prato: Massada de frango com leguminosas 

Sobremesa: Salada de frutas 

Lanche: Tostas com queijo e batido de frutas. 

 

Na continuação deste trabalho a Sala Arco Iris organizou 

uma degustação de frutos do Outono para a qual 

convidou as restantes salas, todos provámos os 

diferentes frutos que os pais tiveram a gentileza de nos 

trazer: marmelos, diospiros, maçãs, pêras, laranjas, 

uvas, melão, etc. No final cada criança fez a sua 

espetada de frutos. 

 

REGRAS PARA UMA ALIMENTAÇÃO SÁUDAVEL 

Deixamos algumas regras para uma alimentação 

saudável: 

 

1- Começa sempre o dia com o pequeno-almoço; 

2- Come várias vezes ao dia; 

3- Come sempre sopa ás refeições; 

4- Inclui sempre hortícolas no teu prato; 

5- Come fruta no fim das refeições; 

6- Come devagar; 

7- Bebe água: o ideal é 1,5l por dia; 

8- Evita comer doces, bolos, bolachas, chocolates, 

rebuçados e chupas em excesso; 

9- Evita comer batatas fritas, aperitivos salgados, 

snacks e molhos (maionese ou ketchup). 

 

Ana Margarida Penedo 
Coordenadora Pedagógica - Espaço Comunitário  

Ana Simplício 
Educadora Sala Lilás - Pré Escolar Espaço Comunitário 

 
 
 

Importância das áreas de Interesse: 

Brincar no jardim-de-infância 

 
Os primeiros meses do presente ano lectivo 

(2012/2013) foram na sala vermelha marcados pela 

adaptação das crianças ao novo espaço, aos adultos e 

às novas crianças do grupo; pelo início das actividades 

relacionadas com a chegada do Outono, mas sobretudo 

pela definição das áreas de interesse da sala (casinha, 

garagem, biblioteca, jogos, expressão dramática, 

expressão plástica e escrita e matemática). Áreas estas 

organizadas previamente pelos adultos, mas 

posteriormente definidas pelas crianças (nome, número 

limite de crianças, construção das placas de 

identificação).  

 

Para que tal acontecesse de uma forma mais 

estruturada e organizada fizeram-se pequenos grupos 

em que cada grupo ficou responsável por reorganizar a 

área (verificar o que alteraria, o que acrescentaria e 

qual a forma de o fazer) tudo isto era no final da manhã 

explicado aos restantes elementos do grupo. De 

salientar que é através deste envolvimento das crianças 

na organização e gestão da sala que pretendemos 

atingir como objectivo o proporcionar às crianças um 

espaço em que elas se sintam bem e onde sabem o que 

podem fazer.  

 

E sobretudo o de se criar um espaço onde as crianças 

tenham a possibilidades de se desenvolver a todos os 

níveis. Objectivo este possível de alcançar não apenas 

através de actividades planeadas (pelo adulto e/ou 

sugeridas pelas crianças) como também e sobretudo 

pelas actividades espontâneas das crianças, isto é pelas 

suas brincadeiras nas áreas existentes na sala Áreas 

estas que contém um sortido diversificado de materiais 
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facilmente acessíveis às crianças que podem escolher e 

utilizar para levar a termo as suas ideias intenções de 

brincadeira.  

 

O Brincar para a criança além de uma fonte de lazer é 

simultaneamente uma fonte de conhecimento, pois é 

pelo ver, tocar, mexer, arrumar, desarrumar, explorar, 

manipular, experimentar, fazer de conta, interagir, etc) 

que a criança “conhece o mundo, e com ele, conhece as 

pessoas, as relações e regras sociais, pode imitar o 

adulto, expressando conflitos, além de, ao brincar, 

serem transmitidos conhecimentos educativos e este 

ser igualmente um indicativo de desenvolvimento da 

criança: as brincadeiras duma criança podem ser 

indicativas de alguma dificuldade ou desenvolvimento 

tardio em determinado aspecto, visível aos pais e 

outros adultos que contactam diariamente com a 

criança”, in cadernos de Educação de Infância, nª 88 

Dez./09. 

 

“O Brincar potencia o desenvolvimento global da 

criança, pois permite-lhe aprender a conhecer, a fazer, 

a conviver e sobretudo, a ser. Para além de estimular a 

curiosidade, a autoconfiança e a autonomia, 

proporciona o desenvolvimento da linguagem, do 

pensamento, da concentração e da atenção.”, in 

cadernos de Educação de Infância nª90 Ago/10. 

 

Foi sobretudo com base no gosto e importância do 

brincar, bem como, na riqueza das áreas de interesse 

que definimos como tema para desenvolver na sala 

vermelha ao longo do ano lectivo ” Nós e os Espaços”, 

começando-se pelo espaço Sala. Deste modo 

concluímos que o brincar não deve ser significado de 

actividade desprovida de intenção, mas sim como uma 

“completa ferramenta que a criança possui para 

comunicar, compreender e explorar o seu mundo. (…) 

Cabe aos adultos proporcionar um ambiente rico para a 

brincadeira e estimular a actividade lúdica no ambiente 

familiar e escolar, tendo em conta que rico não quer 

dizer ter brinquedos caros, mas sim que se possibilite à 

criança explorar as diferentes linguagens que a 

brincadeira facilita (musical, corporal, gestual, escrita) 

fazendo que desenvolva a sua criatividade e 

imaginação.”, in Cadernos de Educação de Infância 

nª90 Ago/10. 

 

Ana Lúcia Moreia  

Educadora Sala Vermelha- Edu. Pré Escolar Sede 

 

Meu filho(a) é mordido(a) na escola 

 

Tem sido uma problemática durante o início do ano 

lectivo na sala verde. Infelizmente as crianças têm tido 

esta prática como forma de se expressarem. É claro que 

não tem sido bom nem para a criança, nem para os pais 

nem para as funcionárias. Portanto, passo a explicar 

alguns motivos para todos tentarmos entender a 

situação. 

 

Embora, seja difícil de entender, principalmente para os 

pais que vêm o(a) seu pequenino(a) a ser mordido(a). 

Uma das razões pelo qual as crianças se expressam 

dessa maneira é pelo facto de não se conseguirem 

exprimir de outra forma. A linguagem nesta faixa etária 

é limitada, logo quando contrariada não consegue dizer 

ao seu amigo(a): “não quero”, “não te dou”, ou ainda 

“dá-me isso”. Como consequência existe o ato de 

expressão ou de defesa. 

 

Deve-se lembrar que as crianças estão numa fase de 

amadurecimento e consequentemente estão 

aprendendo a exteriorizar suas angústias; medos, 

frustrações, anseios e descobertas. “Através do sistema 

nervoso central começam a elaborar o tato, o olfacto, o 

paladar, a visão, e a audição. Consequentemente com 

as novas descobertas aprendem a usar as mãos, os 

dentes, como instrumentos de defesa.”  

 

Também não é fácil para a criança dividir a atenção que 

até então tinha sido exclusiva para a criança, agora ver 

o adulto a repartir a atenção por outras crianças. 

“Muitas vezes, crianças que mordem na escola são 

crianças mais possessivas que querem atenção 

exclusiva, filhos únicos, filhos de pais que estão em 

processo de separação, ou ainda crianças que estão 

com irmãozinhos recém nascidos em casa. De alguma 

forma ele(a) precisa extravasar suas angústias e 

ansiedades. Vale lembrar que somos todos inocentes, 

tanto a criança que agride através da mordida, 

expressando seus conflitos internos, quanto à criança 

que não aprendeu seus mecanismos de defesas.  

 

Os pais que entram em angústias ao defenderem seus 

pequenos, quanto à escola que se depara com essa 

situação e muitas vezes se sentem impotentes ao 

receber o rótulo de negligentes. A coerência entre os 

adultos é a melhor forma de suavizar esses pequenos 

conflitos diante da vastidão de angústia do mundo dos 
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adultos.” (Albertina de Mattos Chraim: Psicopedagoga 

do La Vie Centro de Revitalização). 

 

Concluindo, vamos tentar manter a calma e esperar que 

esta fase seja passageira e rápida. Diariamente, 

trabalhamos em conjunto para que estes 

acontecimentos não se repitam.  

 

Miriam Ventura 
Educadora Sala Verde – Creche Sede 

 
 
 
 

Prática Pedagógica:  A Sesta no Pré – Escolar 

Deparei-me este ano com um dilema na sala: a hora de 

dormir à noite. Uma hora que requer muita paciência 

por parte dos pais. É nesta altura que as crianças 

gostam dos jogos e brincadeiras que estão a fazer e não 

querem ficar sozinhas, em silêncio e às escuras; 

condições que não apreciam. 

Esta transição do dia para a noite tem de ser um 

momento de descontracção para a família e nunca de 

conflito. Tal como durante o dia as crianças têm uma 

rotina para se sentirem seguras e autónomas, o mesmo 

deve acontecer à noite. Isto para que a criança tome 

consciência de que a hora de dormir está a chegar e 

seja bem aceite. Alguns pais utilizam o banho ou o leite 

como ritual. Outros o lavar os dentes, o ir à casa de 

banho fazer chichi, os miminhos de boa noite, as 

histórias lidas ou inventadas, o beijinho à família, o 

brincar na cama com um boneco que estimule a calma. 

Toda essa rotina deve ser interiorizada desde cedo pela 

criança e os pais não devem ceder nunca o exceder da 

hora. 

Normalmente o que acontece é que as crianças vêem 

desenhos animados ou fazem actividades 

movimentadas e barulhentas que provocam agitação na 

criança, sentimento contraditório ao que se pretende. 

Daí que se lerem uma história permite á criança 

acalmar, entrar no mundo da fantasia e sonhos e deixar 

se levar pelo sono; para além de que é um momento 

precioso de intimidade e felicidade entre a família. 

Contudo, existem crianças que recusam dormir, 

prolongam a hora com muitos pedidos, o que por vezes 

leva ao choro da criança e à impaciência dos pais. Os 

pais devem acompanhar os filhos à cama e depois 

despedir se, tranquilizando a criança. Às vezes essa 

recusa pode ser por o medo do escuro, os pesadelos, a 

insegurança, o nascimento de um irmão, a entrada para 

a escola nova. Como pais há que colmatar essa 

necessidade de consolo e tranquilização deixando uma 

luz de presença acesa enquanto a criança não 

adormece e por vezes há necessidade de deixar acesa a 

noite inteira; não fechar a porta do quarto; pôr uma 

música calma baixinha; dar lhe um brinquedo que goste 

(peluche). 

Existem crianças que depois de já estarem a dormir 

acordam a meio da noite. Por vezes porque têm 

insónias, pesadelos, o sonambulismo. E por esses 

motivos querem ir para a cama dos pais. Mas a criança 

desde cedo deve perceber que cada um tem a sua 

cama, ainda que devido a falta de condições tenham de 

dividir o mesmo quarto. 

Nesta situação o truque é mesmo ser pacientes, 

persistentes, seguros e sempre mas sempre eficazes. Ao 

início pode ser complicado mas como já referi é uma 

rotina que se cria com a criança e a qual a vai tornar 

autónoma e segura. O dormir é uma necessidade física 

de todos os seres humanos, cada um com tempos 

diferentes mas essenciais. Sem o repouso não há boa 

disposição, dificulta na socialização e principalmente a 

aprendizagem. 

Pensem de facto no que querem para os vossos filhos. 

Vera Cardoso 
Educadora Sala Amarela – Pré Escolar Sede 

 

 

Ideias: Reutilizar as tampas de plástico das 

garrafas 

Como fechar um saco de plástico hermeticamente? 

Cortar uma garrafa de plástico e conservar o gargalo e a 

tampa; como na fotografia a seguir … 
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Inserir o saco de plástico através da abertura do gargalo 

e a tampa desde a parte de baixo, para a selar. A garrafa 

fica fechada hermeticamente; de maneira que a 

humidade não entre, assim evita-se a entrada de 

bactérias. 

 

 

O segredo está no gargalo e a tampa! Grande ideia para 

partilhar. É bom para nós e também para o ambiente. E 

com a garrafa uma ideia genial para este Natal: VAMOS 

FAZER UMA ARVORE DE NATAL. 

Vejam aqui a imagem: 

 

 

 
Angeles Ramos  

Directora Técnica Espaço Comunitário 
 
 
 
 
 

Natal da minha infância 

Nasci numa aldeia de gente ilustre que se chama “O 

Calvo“, creio que o nome tem origem nos muitos 

carecas que por lá havia e há, que de tanto pensar 

assim ficaram. A meu saudoso pai, o “mestre escola “ 

disse-lhe quando ele somente tinha oito anos: Podes ir 

embora que eu não sei mais que te ensinar. Meu avô 

paterno que estivera na América, também não lhe dava 

tréguas.  

Calculem que o acompanhava até ao quarto de banho, 

de candeia acesa na mão, para que ele não perdesse 

tempo, quem tinha tanto que estudar. Talvez por isso 

advenha o meu gosto pela leitura pois muitas vezes em 

pequena, para que não ralhasse minha mãe, ia com 

uma lanterna de pilhas para a cama ler debaixo dos 

cobertores, os livros de meu pai especialmente aqueles 

que falavam da segunda guerra mundial, ou da guerra 

civil de Espanha, por onde ele andara. 

As recordações de infância são tesouros que se 

guardam sempre. Eu recordo com tanta ternura e 

saudade vários momentos alegres, outros não tanto. Da 

minha infância…Os Natais e Reis da criança que fui têm-

me acompanhado com todo o misticismo que eles 

encerram. 

A ceia de natal e a missa do galo na aldeia, os 

brinquedos encontrados no sapatinho, que na véspera 

de Reis à noite deixávamos na lareira. Meus irmãos e eu 

pedíamos antecipadamente aos Reis Magos aquilo que 

pretendíamos receber. Eu pedia sempre um cavalinho 

de cartão, mas como era menina e as meninas só 

podiam pedir bonecas…No meu sapato aparecia o 

cavalinho de pasta de cartão com base de madeira e 

quatro rodinhas, acompanhado da legenda com a letra 

de meu pai: Para Mary, que o dê a seu irmão Agustin.  

Só o livro que acompanhava o cavalinho me fazia 

esquecer a prenda que me davam, para de seguida a 

perder, porque aos lacinhos cor de rosa que minha mãe 

com tanto carinho me punha no cabelo, pouca 

importância dava. Que saudades dos meus cavalinhos 

de cartão, que nunca foram verdadeiramente meus. 

Josefa Barreiro Carril 
 
 
 

   É preciso cantar 

 
 

Para cantar não é preciso ter uma boa voz, no sentido 

de uma interpretação perfeita de uma canção. Para 

cantar só é preciso ter voz e principalmente gostar de o 

fazer. O ser humano sempre utilizou a sua voz de uma 

forma melódica e rítmica para expressar sentimentos 
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ou para contar histórias. Esta forma de expressão 

acompanhava quase todas as suas actividades. Até há 

bem pouco tempo o cantar era vivido e experienciado 

de um modo espontâneo no quotidiano do ser humano.  

 

As pessoas cantavam quando trabalhavam nos campos, 

dando origem aos cantos de trabalho, cantavam na 

prática da religião, cantavam para embalar, cantavam 

no baile, na festa, em casa, na rua, na taberna. O cantar 

e dançar eram o modo de socialização por excelência, 

num mundo sem rádios, televisões, telemóveis ou 

internet. Se pensarmos que na década de 50 do século 

passado existiam muitas povoações em Portugal sem 

electricidade.  

 

Eu mesma sou da geração em que as avós passavam o 

dia a cantar na lida da casa, e através delas aprendi 

todo um conjunto de canções que elas aprenderam 

também com as suas mães e avós e foi esta passagem 

de conhecimento, feita de forma oral, o veículo que 

permitiu a sobrevivência do cancioneiro tradicional 

português até à contemporaneidade, para ser recolhido 

e registado de forma organizada e metódica 

principalmente pelo etnomusicólogo corso Michel 

Giacometti, que entre 1960 e 1982 recolheu e compilou 

esse património imaterial que esteve em perigo de cair 

no esquecimento.  

 

Nos dias de hoje cantar é relegado para quem faz disso 

um passatempo ou uma profissão. Ninguém canta de 

forma espontânea. É importante que o façamos, e que 

ensinemos as nossas crianças a usar a voz. O acto de 

cantar permite à criança conhecer-se melhor a si 

mesma, ao comunicar e relacionar com o mundo que a 

rodeia. Para Kodály, a base do conhecimento musical 

deve começar pela voz. É através da voz que a criança 

desenvolve competências essenciais que permitem 

aprimorar capacidades de afinação e de audição 

interior, entre outras.  

 

Bernard Spodek (2002:285) afirma que a música 

proporciona a auto-expressão e o prazer criativo, o 

desenvolvimento motor e rítmico, o sentido estético, o 

desenvolvimento vocal e da linguagem, promove a 

herança cultural, o desenvolvimento cognitivo e do 

pensamento abstracto, assim como desenvolve 

competências sociais e de grupo.  

 

Portanto, cantar não é uma actividade exclusiva de 

artistas, ou de quem canta bem, ou de quem acha que 

canta bem. Cantar é para quem gosta dos sentimentos 

que essa experiência proporciona. Quem canta sente-se 

mais vivo, até porque respira melhor, oxigena em 

profundidade todas as células do corpo, refresca o 

espírito. Quem canta sente-se mais alegre porque está a 

comunicar e socializar, está a dizer o que pensa. E se 

vivemos tempos em que é preciso cantar!... 

 

Por isso há que cantar, cantar muito, em bom som e de 

preferência ao pé de muita gente. Já dizia o cantor 

”quem canta sempre se levanta, calados é que podemos 

cair”. 

Susana Rodrigues  

 

Participação da Associação Pomba da Paz na 

Natalis 2012- Feira de Natal de Lisboa 

A Associação Pomba da Paz esteve presente na Natalis 

2012 entre os dias 01 e 09 de Dezembro com a venda 

ao público de artigos elaborados pelos utentes, 

educadoras e auxiliares da Instituição.  

A AIP - Feiras, Congressos e Eventos, organiza desde 

2005 a maior feira de Natal de Portugal – Natalis. 

A NATALIS tem como objectivos solidários a divulgação 

e a angariação de fundos em prol de diversas 

Instituições de Interesse Social e Utilidade Pública, 

reunindo-se desta forma, o sector empresarial e as 

organizações de solidariedade social, com o intuito de 

proporcionarem aos visitantes uma ampla oferta de 

produtos de sabores e saberes, conjugados com 

momentos de convívio e entretenimento, através de 

programas de animação que decorrem no espaço da 

Feira.  

 

A NATALIS é, reconhecidamente, a maior feira de Natal 

do país que vem desenvolvendo, desde a sua primeira 

Edição, uma interligação sustentada entre a vertente 

comercial das Empresas e o apoio às Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, na sua missão de 

dar expressão organizada ao dever moral de 

solidariedade e de justiça entre os indivíduos. É uma 

oportunidade para as instituições de solidariedade 

social divulgarem as suas actividades, promovendo a 

diferença, assim como difundir os vários produtos 

elaborados pelos seus utentes, colaboradores e 

http://www.natalis.fil.pt/
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voluntários. Estas Instituições pagam o stand pela sua 

participação de acordo com o espaço ocupado; o que 

diferencia esta feira de outras, é que parte das receitas 

do certame reverte a favor das IPSS que estão 

presentes.  

 

A Natalis apresenta uma vasta gama de produtos que 

vão desde os objectos decorativos alusivos à época 

festiva, aos brinquedos, artesanato, brindes, acessórios, 

livros, produtos gourmet, etc. Decorrem também 

actividades paralelas em que o visitante é convidado 

não só a assistir como também a participar. Estiveram 

presentes na Natalis 60 IPSS, que aproveitaram este 

evento para fazer divulgação e venda de serviços e 

produtos numa perspectiva de empreendedorismo 

solidário. 

 

A Associação Pomba da Paz agradece desde já a todos 

os voluntários que participaram nesta iniciativa, pois tal 

não tinha sido possível concretizar sem a ajuda e 

disponibilidade que dispensaram.  

 
 

Esta feira solidária foi muito compensativa e benéfica 

para a Instituição, não no sentido lucrativo, mas sim na 

divulgação da Instituição e todo o trabalho que é feito 

com a comunidade ao longo de 30 anos de 

solidariedade, bem como a partilha experiencias com as 

restantes Instituições. 

 

Angeles Ramos  
Directora Técnica Espaço Comunitário 

 

Festa de Natal 2012 

No dia 15 de Dezembro vai decorrer a festa de Natal de 

2012 da Associação Pomba da Paz, no Espaço 

Comunitário. Todas as salas prepararam uma 

apresentação para este dia. Aqui fica o programa. 

 


