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Fundação AFID Diferença 

Maio, o mês da celebração de todas as famílias 

Família é amor, felicidade, apoio nos bons e maus momentos. 

Família é onde habita o coração. 

Família é o nosso porto de abrigo.  

A família é amor!  

Família é o maior tesouro que algum dia podemos ter. É um amor para a vida 

toda. 

Família é um círculo de amor, união, partilha, harmonia e confiança.  

Família é saber que nunca se está sozinho.  

Família é o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. 

Família é... uma "casa" para a vida! 

Família é o porto de abrigo mais seguro onde a qualquer momento podemos atra-

car com a certeza de podermos sempre nos restabelecer e seguir a viagem. 

Família é tudo! 

Família é o nosso porto de abrigo, onde o amor, a compreensão, o aconchego e os 

sorrisos não podem faltar. 

Família é símbolo de União, Harmonia e Amor.  

A família está onde está o coração 

Família são seres que se amam e que crescem e aprendem uns com os outros. 

Família é onde nos sentimos amados, seguros e confiantes, é a ajuda nos momentos difíceis e a festa nos momentos de feli-

cidade. 

Família é o nosso mundo, o nosso bem mais precioso!  

Família é onde começa uma bela história de amor. 

A família é uma história escrita pelas memórias, afetos, ligações, emoções e relações das pessoas que a constituem. 

FAMÍLIA não é sinónimo de perfeição mas sim sinónimo de RESPEITO, APRENDIZAGEM, COMPREENSÃO, HARMONIA, CUM-

PLICIDADE, ALEGRIA, UNIÃO e AMOR. 

Dito de forma séria, a Família mais seriamente brincalhona. Dito a brincar, a Família mais inseparável do mundo. Mas 

agora a sério, a bebé mais amada e os pais mais orgulhosos do universo. 

Família é união, amor e acima de tudo respeito, família é tudo, independentemente de religião, etnia...não precisamos de 

laços de sangue. 

Na nossa família amamos, brincamos e somos felizes, rimos muito, damos abraços, cometemos erros e perdoamos. 

 

 

Nesta newsletter demos voz a vós, as famílias. Porque a vossa família é única e fazem parte da nossa, a família GERAÇÃO. 

 

Testemunhos das famílias da Creche Geração 
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GERAÇÃO 

O que fizemos 

Maio começou...o mês daquelas que tudo fazem pelos seus rebentos, que cuidam, que ali-

mentam, e que põem amor em cada palavra, em cada gesto, ou não estivéssemos nós a 

falar das Mães, este ser que tudo consegue e aparentemente com grande facilidade. Conti-

nuando a falar de quem tudo faz pelos seus, comemoramos outro grande dia, o Dia da Fa-

mília, pode ser de sangue ou apenas do coração, é nesta última que nós nos incluímos, 

quando recebemos de braços abertos as crianças que diariamente nos vem presentear com 

a sua presença na creche. Assim, dia 18 comemoramos o Dia da Família com um piquenique 

e uma aula de Yoga Baby no Jardim Geração.  

E assim foi passando o mês de maio, continuamos a ver os bebés do berçário a crescer e 

fazer coisas novas todos os dias, a gostar de brincadeiras novas e mais desafiantes e a co-

meçar a ter parceiros preferidos para as brincadeiras e traquinices. 

Nas salas dos mais crescidos, os pais continuam a vir passar as quartas feiras connosco e as 

atividades são sempre uma surpresa, ou para os pais, ou para nós. Tem valido a pena esta 

experiência. 

Dia 24 a Sala 2-3 foi ao Museu Berardo, fazer a atividade “O Fantástico Livro da Coleção”. 

Foram uns crescidos e deixaram os pais bem orgulhosos! Já podem ir à praia! 

Dia 30 terminamos em grande o mês, com a vinda da Companhia de Teatro Andante, que 

trouxe o seu novo espetáculo Afinal o Gato, que volta a trazer poemas de Fernando Pessoa, 

adaptando-os ao público mais pequenino, sempre com grande criatividade e simplicidade. 

Obrigada Andante por nos surpreenderem em cada visita à Geração. 

 Dia da Mãe 2018 Intergeracionalidade  

Este mês foi cheio de atividades culturais e de conhe-

cimento geral. “Idas ao teatro” com a história dos três 

porquinhos em sombras chinesas dinamizada pela 

creche para as crianças e avozinhos. Reconhecimento 

de diversos animais selvagens e domésticos, com di-

reito a imitação dos sons que fazem. E o mês termi-

nou com  mais uma ida ao  teatro, desta vez  dinami-

zado pela companhia Andante, “Afinal o Gato”, alguns 

idosos  vieram  assistir connosco a este espetáculo 

musical. Obrigada pela companhia e partilha. 

Aniversários 
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VENTEIRA 

As nossas atividades 

Com três letrinhas apenas se escreve a palavra MÃE, ainda que seja uma palavra pequena, é a 

maior que o mundo tem. 

Parece um cliché mas não é, quando se trata das melhores do mundo concentradas numa só 

creche! 

Mães como as nossas mereciam uma festa de arromba, uma festa com direito a discoMÃEte-

ca. 

Ninguém estava à espera que a creche se transformasse numa verdadeira discoteca ou esta-

vam? 

As mãe foram recebidas pelos seus filhotes, foram eles que abriram as honras da casa em 

cada sala e, após essa calorosa receção, fomos todos para o refeitório, onde as esperava uma 

sala de dança.  O convite já antecipava um dresscode à altura, e num ambiente de anos 80, 

cada grupo de mães mostrou os seus dotes para a dança. Houve quem arrasasse na pista, não 

foi?  

Seguiu-se um delicioso  lanche  com um convidado muito especial, que com ele trouxe casse-

tes VHS, o cubo mágico, pirilampos entre outras coisas trazidas da passada década de 80. 

Maio trouxe ainda saídas aos exterior, embora a primavera estivesse envergonhada, fomos 

muitas vezes ao parque e, os meninos da sala dos dois anos foram ao parque Angola, que fica 

perto da creche. Foi um passeio muito divertido, estamos todos a ficar muito crescidos. 

Em maio, também festejámos o dia da famílias e fizemos alguns trabalhos sobre o tema. 

 

 

 

As nossas famílias  Agenda 

Festa dia da criança - 1 

Festa final de ano - 22  

Praia (sala 2 anos)  -

Semana de 25 a 29 de 

Junho  

 

Aniversários 
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CRZ 

Atividades que desenvolvemos 

A creche CRZ aproveitou alguns dias de bom tempo que o mês de Maio nos deu para 

fazermos várias brincadeiras no nosso parque.  

Além disso, continuámos na sala envolvidos em várias atividades em que exploramos 

várias técnicas e materiais de expressão plástica, pinturas com giz e leite, pinturas e 

colagem utilizando diversos materiais recicláveis, pintura utilizando balões., etc.. 

Mas as nossas aventuras e atividades não ficaram por aqui… 

No Berçário, com os bebés cada vez mais crescidos e ansiosos por explorar o  mundo 

que os rodeia, foram proporcionadas  diversas experiências sensoriais , através de um 

cubo em que puderam sentir como algodão é fofinho e suave e como o esfregão é áspe-

ro e rugoso! 

Houve ainda tempo para nos divertirmo-nos nos Jogos Sem Fronteiras que acontecem 

todos os anos na AFID e onde participamos sempre com muito gosto! 

Estamos ansiosos que chegue o mês de junho para podermos festejar o dia da Criança e 

aproveitar o sol quentinho, de início de Verão, na praia. 

. Feira do Livro, Parque Edu-

ardo VII (Lisboa), 25 de Maio 

a 13 de Junho. 

 

. Espetáculo Rainha das Co-

res, Teatro Amélia Rey Cola-

ço (Algés), até 17 de junho, 6 

meses até 3 anos, 6 a 8 eu-

ros.  

Sugestões 

 O mês de Maio é sempre um mês especial e este ano  

não foi exceção... 

Ao som de lindas melodias mães e filhos rodopiaram, 

saltaram, imaginaram e abraçaram-se na festa do dia 

da Mãe na creche do CRZ. Foi uma tarde cheia de 

afetos, com muito mimo e doçura, que tornou este 

dia da Mãe  repleto de muita alegria. 

Obrigada professora Maria por este momento de 

partilha e obrigado Mães por terem participado neste 

dia tão mágico! 

Num ambiente mais intimista os bebés do berçário e 

as respetivas mães puderam vivenciar um momento 

único de partilha de experiências sensoriais na sala de 

snoezelen da Afid.  

Comemoração do mês Aniversários 
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