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Fundação AFID Diferença 

Testemunho   

 Há 6 anos que a AFID Kids CRZ é minha parceira na promoção da educação e bem estar dos 

meus filhos e por isso já contatei com diferentes educadoras e auxiliares, pelo que a relação 

que temos tem-se tornado cada vez mais familiar.  

Todavia, desde o início senti que podia solicitar apoio e esclarecer dúvidas para que o contex-

to educativo estivesse alinhado com as estratégias da família. Ainda hoje esclareço dúvidas 

com as educadoras: quando algum dos meus filhos altera os seus ritmos e interesses, como o 

desfralde, a capacidade de fantasiar, ou se sinto que necessitam de algum estímulo diferente 

de aprendizagem e este apoio tem permitido que eu aprenda e aceite o ritmo de cada um.   

A empatia e a capacidade de escuta são características comuns a todas na AFID, e por isso sei 

que esta complementaridade na educação dos meus filhos e na introdução das primeiras 

regras de socialização: respeito pelo outro; entreajuda; inserção em contextos diferentes, 

tem sido uma mais valia a par com o trabalho realizado em família.  

Agradeço-vos a motivação, a criatividade e por apoiarem as nossas decisões educativas. Con-

tinuaremos a esforçarmo-nos para que o trabalho que realizam dia-a-

dia seja reforçado em família, e isso só acontece devido à boa comu-

nicação que existe entre nós. Bem haja!  

Raquel Oliveira (mãe da Rafaela e do Luís) 

Escola– Família: dois universos, um só caminho... 

Nos dias de hoje, e dada a participação, cada vez mais ativa, dos pais no mercado de trabalho e a falta de disponibilidade de outros cuidadores, 

leva a que, desde cedo, a criança passe largas horas fora do seu contexto familiar, numa creche ou jardim de infância. A entrada de um filho 

para a creche, marca a transição entre o universo familiar e um universo social mais alargado. Neste sentido, a ação da família, no que se refere 

aos cuidados básicos a prestar à criança e na sua função educativa, é necessariamente complementada pela intervenção dos profissionais de 

educação, pois são eles que interagem quotidianamente com a criança.  

Assim, tem vindo a ser mais acentuada a necessidade da família e da creche/jardim de infância estabelecerem relações positivas e, de se com-

plementarem e comprometerem, na construção de uma ação educativa coerente e participada. Este é um direito de cidadania das famílias, a 

participação num ambiente de cooperação e aprendizagem, onde cada família é uma peça fundamental no processo de ensino-aprendizagem, 

onde todos aprendem uns com os outros, assumindo a potencialidade conflitual para evoluir no sentido de um espaço de compreensão recí-

proca de diálogo e de escuta. 

Conhecer a criança, mas também a família, são desafios que se colocam à equipa educativa. Estes, são fundamentais para a promoção de um 

ambiente de respeito, livre expressão e de desenvolvimento harmonioso da criança. O seu desenvolvimento depende das relações que estabe-

lece com o adulto, com o meio que a envolve, com a família, com a escola onde está inserida, com as outras crianças e com a comunidade. 

Embora a escola contribua para a educação da criança, não nos podemos esquecer que, os principais responsáveis pela mesma são os pais/

família, assim, à escola cabe a função de complementar essa educação, sem se sobrepor. 

Porque acreditamos na importância da relação escola-família e a sua participação no dia-a-dia, motivamos para a partilha entre estes dois con-

textos, que em sala dão lugar a momentos privilegiados de brincadeira cooperada, aprendizagem e socialização. Fomentar partilhas tão simples 

e variadas como as crianças levarem para a sala as suas novidades (p.e. onde foi, com quem esteve, etc.), o seu livro ou jogo preferido, a canção 

que aprendeu com a avó, faz com que torne o que é “seu” do “grupo”, sentindo-se valorizada perante o mesmo.  

A escola e a família precisam de andar de mãos dadas, para que a criança trilhe um caminho de sucesso!  

A equipa do CRZ 
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CRZ 

Atividades que desenvolvemos 

Dia 15 de março, o pré- escolar realizou uma visita ao Museu da Marioneta,  onde sen-

tiram que estavam a entrar num mundo mágico, cheio de histórias em que descobri-

ram que as sombras podem ter cor…muitas cores! Aém de observarem vários tipos de 

marionetas, algumas um bocadinho assustadoras, ainda houve tempo para as manipu-

larem e  para construírem uma. E nada melhor que partilhar com os amigos da creche 

um espetáculo de marionetas feitas pelos crescidos! 

A Primavera bateu-nos à porta, inicialmente de mansinho...muito envergonha-

da...primeiro só pudemos observar a natureza, a descoberta das flores, a visita à horta  

sem esquecer a quintinha onde estão as cabrinhas. 

Depois veio o sol juntamente com uma explosão de cores, que deixou todos cheios de 

energia, muito animados, sorrisos estampados na cara e muitos risos e gargalhadas!  

Foi com muita vontade de brincar no exterior que demos as boas vindas à Primavera, 

onde todos pudemos usufruir do parque, dos jogos, das bolas e do convívio entre as 

diferentes salas. Bem-vinda Primavera!! 

- 5 de abril, Teatro João e o Pé 

de Feijão (Pré-escolar e 2 

anos); 

 

 

 

- 10 de abril, Ensemble; 

 

- 13 de abril, Caça aos Ovos; 

 

- 20 de abril, Snoezelen. 

Agenda 

O mês de março trouxe um dia especial, o DIA DO 

PAI! 

Convidámos os pais a virem à nossa escola, para 

usufruírem de um espaço de jogos, conversas e as 

brincadeiras no exterior! 

Privilegiou-se o tempo passado e partilhado entre 

pais e filhos, que foi, sem dúvida, o mais importan-

te a registar deste dia. O dia de cada criança, ga-

nhou um novo colorido, só por terem os pais a seu 

lado. 

Foi uma tarde feliz, cheia de amor e carinho, que 

certamente todos os pais não vão esquecer! 

Obrigada a todos os pais pela vossa presença. 

Comemorações do mês Aniversários 

Eric | 01 
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Eva | 04 

Xavier | 06 

Pedro | 29 

Camila | 15 

Rafaela | 10 

Salvador | 22 
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VENTEIRA 

As nossas atividades 

Passou tão depressa este mês de março, não acharam? 

Talvez tenha sido porque foi muito intenso, intenso de chuva, de  

afetos, de supressas, de novidades, de alguns dias de calor, de frio.  

Intensidade é a palavra que marcou o mês que passou! 

Na nossa creche preparou-se um dia muito especial,  o dia dos nossos papás, mas 

engane-se aquele que pensa  que esse dia  é vivido apenas naquele dia , para nós a  

azáfama começou muito antes com a preparação do presente. Este ano  realizámos 

um moldura muito especial,  feita a partir de rolhas de cortiça, que foram reutiliza-

das.  

O dia aguardado chegou , à espera dos papás estavam muitas surpresas, entre elas 

uma caça ao puzzle . Aos pais foi proposto a descoberta de várias peças de puzzles 

no exterior da creche sobre os direitos da criança. Em conjunto formaram  um  mu-

ral no refeitório . No final ainda ouve tempo para uma sessão de cinema entre pais 

e filhos, danças, fotografias de família e muita comidinha boa. Foi um dia muito 

intenso de emoções, oh se foi! 

Mas as intensidades não ficaram por aqui, no dia 24 veio até à nossa creche a peça 

“Afinal o  caracol”, as emoções estiveram ao rubro, num  espetáculo intenso de 

cor, magia, palavras, sonoridades, movimentos, que nos deixaram a todos maravi-

lhados e a alguns de boca aberta. A companhia de teatro “Andante” é fantástica. 

A primavera chegou 

Eu sei que ela chegou 

Quem foi que isso te contou 

As flores 

Os pássaros 

As andorinhas 

As borboletas 

Foram eles que me contaram 

Canção Agenda 

11|Ensemble

(concerto musical da 

Invento  Musical),  pa-

ra crianças e famílias 

27|Realização do Laço 

Humano no exterior às 

10h30, as famílias 

também podem parti-

cipar, têm de vir vesti-

dos de azul    

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 

 

Samuel|5 

Dinis |29 

Bianca|11 

Salvador |14 

Afonso |12 
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GERAÇÃO 

O que fizemos 

O mês de março cheira a primavera, a sol, a nuvens, a passarinhos, a relva molhada, a 

corridas no jardim, a triciclos e a jogos de bola, a borboletas, a água fresquinha, a abra-

ços de amigo e claro a muitas traquinices… por isso estávamos tão ansiosos que che-

gasse! 

Mas houve muito mais este mês. No mês do PAI não pode faltar uma grande festa. Os 

pais Geração entraram numa grande competição para encontrar o vencedor justo, de 

entre as três salas da Creche. E claro que ganharam todos, pois são mesmo os melhores 

do Mundo e arredores. Muito obrigada pelo desportivismo.  Os filhos adoraram aplau-

dir e fazer claque por todos vós. 

Dia 29 recebemos o Teatro do Biombo, com a peça “A ONDA” e descobrimos que no 

fundo do mar há peixes, estrelas do mar, conchas, caranguejos, medusas, brilho e te-

souros sem fim. Rimos a bom rir com as aventuras dos dois amigos na praia. Voltem 

mais vezes, Teatro do Biombo. 

No dia 31 tivemos um Baile com as avós da ERPI, que coincidiu com o dia do mês em 

que podemos vestir o que quisermos. Houve reis, polícias, capuchinhos, bailarinas, bor-

boletas, coelhos, tudo o que a imaginação permitiu. 

Março passou depressa, mas sabemos que valeu a pena, aprendemos coisas novas, 

continuamos a crescer curiosos e atentos e a fazer amigos para a vida. Até breve! 

 Amor de Pai... Atividades Intergeracionais  

Em março tivemos várias oportunidades de estar 

com os nossos avós do coração. 

Partilhamos o conto de histórias, em que crianças e 

idosos acompanham na perfeição o desenrolar dos 

acontecimentos, e estivemos juntos também no 

momento alto do mês, com a peça de teatro “A 

ONDA”. 

É um verdadeiro privilégio partilhar os dias com 

este grupo cheio de amor para dar. 

Aniversários 
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Ana Rita| 1 

Xavier| 10 
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