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Outras atividades 

No mês de maio as crianças da sala dos 4 anos foram ao Cine-

teatro de Alcobaça assistir a um espetáculo dinamizado pela Aca-

demia de Dança de Alcobaça, intitulado de “O Sótão”.  Após meses 

de confinamento foi muito evidente a satisfação com que assisti-

ram a este espetáculo tão cativante. 
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No Dia dos Afetos criámos a “Raqueta dos afetos” a mes-

ma tinha o intuito de sempre que se sentirem tristes ou 

que precisem de um carinho extra, possam levantar a mes-

ma e receber um mega afeto. Caso notem alguém mais 

tristinho, levantam a raqueta e "oferecem" um abracinho 

apertadinho. Os afetos e carinhos são bens essenciais no 

dia a dia e na vida de todos, perder um tempinho para ale-

grar o dia de alguém nunca é uma perda de tempo.   

CATL ◊ Dia dos Afetos 

Sala 4 anos  ◊ “O Sótão” 

Em março recebemos o convite da atriz Sofia 

Bernardo para assistirmos à sua peça de teatro 

“A vida é curta demais para passar lençóis a fer-

ro”. Com alegria aceitámos o seu convite e, no 

dia 21 de março, dirigimo-nos ao Centro Paro-

quial Virgílio Avelar Arez. Pudemos assistir a um 

monólogo onde a atriz Sofia refletia sobre a vi-

da das mulheres e sobre problemas atuais da 

sociedade sempre com grande humor, que nos 

fez soltar grandes gargalhadas. No final do es-

petáculo, oferecemos-lhe um presente feito por 

nós e palavras de agradecimento.  

Parabéns Sofia e muito sucesso! 

Séniores ◊ Teatro 
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Durante o mês de maio as crianças da sala dos 3 

anos realizaram vários passeios pela comunidade 

no âmbito do projeto “As Profissões”. Visitaram 

os Bombeiros de São Martinho do Porto, Cabelei-

reiros, Padaria e Café. Aqui perto da Fundação 

também puderam observar as “obras” dos cons-

trutores. Para além dos passeios pela comunida-

de este tema foi abordado através imagens, ví-

deos e muita conversa. Tem como principal obje-

tivo identificar algumas profissões e serviços no 

seu meio. Fomos muito bem recebidos por to-

dos! 
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A sala dos 4 anos teve a visita de um grupo 

de alunos de ciências da Escola EB 2/3 de São 

Martinho do Porto. Vieram ensinar às crianças 

como fazer “Slime” e “Marcadores de livros” 

com a técnica de decalque de folhas. As cri-

anças gostaram da experiência e levaram o 

resultado final para casa. 

Sala 4 anos ◊ Ciências 

Outras atividades 

Dia dos Avós 

No dia 26 julho celebrámos 

o Dia dos Avós! As crianças 

do pré-escolar foram visitar 

os "nossos avozinhos". Ela-

boraram umas medalhas e 

pintaram lindos desenhos 

para lhes oferecer.  

Foi um dia especial!  

Sala 3 anos ◊ As profissões 

mailto:geral@fundacaoclerigo.com
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Dia da Mulher 

Todos os anos temos muito gosto em celebrar o Dia da  Mulher 

e relembrar a luta das mulheres pela igualdade de direitos. É um 

dia em que as nossas utentes refletem sobre as diferenças entre 

o papel da mulher no seu tempo e na atualidade e partilham as 

suas memórias… relembrando sempre a emoção que foi votar 

pela primeira vez. Agradecemos também a todas as mulheres 

que cuidam dos nossos utentes. Neste dia foram ainda distribuí-

das flores de papel com um doce.  

ÁREA INFÂNCIA 

No Carnaval as crianças da Creche e Pré-

escolar fizeram uma surpresa aos utentes 

séniores. Com muita animação, todos 

dançaram e divertiram-se ao som de mú-

sica de carnaval. Os utentes puderam par-

tilhar esta alegria com os mais novos. 
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Com a chegada da primavera vem também a 

vontade de  estar mais no exterior e aprovei-

tar o nosso jardim. Surgiu-nos também a 

vontade de elaborar uma horta vertical e para 

tal fomos a uma loja da especialidade nas 

Caldas da Rainha comprar terra, sementes e 

plantinhas. No dia seguinte pusemos mãos à 

obra e com muito amor colocámos as nossas 

plantas e sementes na terra. Estamos ansiosos 

para as ver florir! 

Este projeto tem suscitado interesse e a parti-

cipação dos nossos utentes. Tudo começou 

com uma pequena horta onde semeámos al-

face, tomate, ervas aromáticas… e passados 

uns meses já estamos a incluir alimentos se-

meados/plantados por nós, nas nossas refei-

ções. A participação nas diferentes fases de 

produção até à colheita, tem proporcionado 

momentos de partilha entre os utentes e co-

laboradores, que nos têm ajudado muito. 

Queremos dar continuidade a este projeto, 

para tal já temos projetado um espaço, que 

nos vai permitir progredir. 

A Páscoa chegou muito, muito docinha às 

nossas salas.   

Trabalhámos, brincámos e fizemos uma  

caça aos ovos com a chegada do Coelhi-

nho da Páscoa. Foram momentos muito di-

vertidos e engraçados! No final do dia ain-

da levámos para casa uma embalagem 

cheia de ovinhos de chocolate. 

A nossa Horta! 

ÁREA SÉNIOR 

Carnaval 2022 

PÁSCOA  



As nossas professoras de música e ginástica (Diana e Joa-

na) da Academia de Música de Alcobaça convidaram-nos 

a participar no projeto “As artes dos avós”, que consistia 

em realizar um convívio intergeracional. E assim foi, no dia 

24 de maio, convidamos os meninos de creche e pré-

escolar para assistirem e participarem numa aula de gi-

nástica e de música. Gostámos muito desta partilha. 

ÁREA INFÂNCIA 
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No dia 19 de março comemorou-se o Dia 

do Pai e os nossos meninos não quiseram 

deixar passar esta data em branco. 

No primeiro domingo do mês de maio          

comemora-se o Dia da Mãe e os nossos       

meninos prestaram homenagem a esses   

seres tão especiais.  

No dia 1 de junho celebrámos o Dia Mundial da 

Criança! Através de muitas atividades tentámos 

proporcionar às crianças um dia diferente. Celebrar 

este dia tem como principais objetivos: fomentar a 

amizade, consciencializar a criança da sua impor-

tância na sociedade, conhecer e compreender os 

direitos da criança. Assim sendo, recebemos o Pan-

da com muita dança e alegria e assistimos a um 

espetáculo de magia e ilusionismo com o Mágico 

KFK. O almoço foi servido na rua e comemos gela-

do! Durante a tarde a atividade foi livre mas ainda 

houve tempo para umas pinturas faciais e muita 

música e dança! Ao final do dia todas as crianças 

levaram para casa uma lembrança elaboradas nas 

suas salas. Foi um dia muito feliz!  

ÁREA SÉNIOR 

Na Área Sénior os utentes embelezaram as árvo-

res do nosso jardim, utilizando novelos de lã. 

Conseguimos reunir muitas peças de tricot colori-

das que enrolámos nas nossas árvores. Além de 

ser uma ocupação de que as nossas utentes gos-

tam, valoriza o trabalho feito por mãos já muito 

experientes. Ficou muito bonito e será para conti-

nuar! 
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No dia 10 de Maio um grupo de Seniores da Funda-

ção foi à Feira Mensal de Alfeizerão. Agora que temos 

menos restrições, já podemos programar mais saídas 

e esta já era há muito aguardada. Pudemos realizar 

algumas compras para a nossa Horta e ver o que a 

Feira tinha para oferecer, desde roupas, animais, uten-

sílios vários, enfim tudo o que há numa feira tradicio-

nal. Vimos muitas pessoas conhecidas e relembrámos 

bons velhos tempos. 

ÁRVORES E TRICOT 

FEIRA MENSAL de ALFEIZERÃO 

Dia  do Pai / Dia da Mãe 

Dia da Criança 

Dia da Família 

O Dia Internacional da Família celebrou-se no dia 15 de maio.  

Em todas as salas da Área da Infância foram desenvolvidas atividades 

relacionadas com o tema, valorizando a importância da família como 

elo afetivo.   

“As Artes dos Avós” 



JORNAL DA FUNDAÇÃO | Pag.8 JORNAL DA FUNDAÇÃO | Pag.5 

No dia 22 de julho, fomos passear até Leiria    

onde estava a decorrer a Feira Medieval. Su-

bimos até ao castelo pelo novo elevador e lá 

pudemos assistir a toda uma animação que 

nos transportava para a época medieval. Do 

castelo também conseguimos admirar a pai-

sagem da bela cidade de Leiria. No final do 

passeio fomos almoçar ao parque de meren-

das da Barosa onde tivemos como sobreme-

sa um delicioso gelado! 

Festas de Santo António 

ÁREA SÉNIOR ÁREA INFÂNCIA 

Primavera / Dia da Árvore 

Nos meses de março e abril celebrámos a chegada 

da Primavera, bem como o Dia da Árvore. Saímos 

para a rua, explorámos e descobrimos novas cores e 

cheiros, texturas e folhagens. Descobrimos bichinhos, 

realizámos pinturas e colagens alusivas à estação do 

ano. Germinámos feijões, ouvimos histórias sobre 

sementes, flores e gotinhas de água, plantámos pi-

nheiros no nosso bosque, fizemos registos das plan-

tações e germinações…  Relembramos cuidados a ter 

com as árvores, plantas e a Natureza no seu todo, 

pois da sua conservação depende o nosso futuro!  
Leiria Medieval 

Foi com entusiasmo que voltámos a reviver a Festa de 

Santo António em São Martinho do Porto. Depois de 

dois anos foi bom voltar às antigas tradições, almoçar e 

rever velhos amigos. Fez-nos sentir de novo próximos 

da comunidade. 

No dia 8 de julho recebemos a visita de um grupo de jovens 

missionários, que vieram animar a nossa manhã com teatro, 

música e a oração do terço. Com eles também trouxeram 

alguns presentes como um terço e frases inspiradoras. É 

muito bom sentir esta vontade dos mais jovens em estar 

mais próximo da terceira idade e trazerem-nos palavras de 

força e fé! 

Grupo de Jovens Missionários 

Corta-Mato e Canoagem 

Este ano letivo, a convite do Professor de Educação Motora 

Francisco Silva, as salas dos 4 e 5 anos foram convidadas a 

participar nas provas de Corta-Mato e Canoagem, na Baía 

de São Martinho do Porto. Antes de iniciarem a atividade 

foi dada uma breve explicação sobre o tema e logo a seguir 

começaram a aventura. A finalidade destas provas é o diver-

timento das crianças e o contacto com novas experiências. 

Somos Finalistas! 

No passado dia 30 de junho realizou-se, no espaço 

de recreio da infância, uma comemoração destinada 

aos finalistas (sala dos 5 anos) da Fundação. Tendo 

em conta a atual situação de contenção, ainda não 

foi possível reunir todas as respostas sociais da Insti-

tuição nesta festa, que assinala a finalização de um 

ciclo e a passagem para uma nova etapa (a entrada 

no ensino básico). Reunidos os familiares das crian-

ças, cantou-se uma pequena canção dos finalistas, 

houve entrega de diplomas e lembranças, bem como 

a visualização de um vídeo realizado pelos encarre-

gados de educação, que homenagearam também 

todas as colaboradoras da instituição que, durante 

estes anos, acolheram e acompanharam os seus fi-

lhos. Seguiu-se um pequeno lanche convívio, onde 

pais, crianças e colaboradores puderam conviver, re-

cordando bons momentos passados nesta casa du-

rante estes anos. 
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Nos meses de julho e agosto é implementa-

do um plano de Verão onde constam ativida-

des lúdico-pedagógicas diversificadas, dentro 

e fora da Instituição, que proporcionam às 

crianças experiências fantásticas. Algumas 

atividades fora da Instituição foram: ida à 

praia de São Martinho do Porto e de Paredes 

de Vitória, às piscinas Norpark na Nazaré, ao 

Jardim Zoológico de Lisboa, ao CoolPark, à 

Eurolândia, ao HelloPark, à Quinta da Bambi-

locas, à Lagoa do Falcão e visita ao Parque 

das Caldas da Rainha. Dentro da Instituição 

participaram também em diversas atividades, 

tais como: Yoga; Jogos de mesa; Tarde no 

Bosque; Jogos tradicionais; Hora do Conto; 

Tarde de Magia; Culinária; Cinema; etc;  

Sem dúvida que foram dias muito divertidos 

e que as nossas crianças tanto merecem, on-

de o objetivo foi cumprido: fazer as crianças 

felizes! 

  

ÁREA INFÂNCIA ◊ VERÃO NA FUNDAÇÃO! 

CATL PRÉ-ESCOLAR 

As férias foram marcadas com o início de um Plano de Verão incrível, Plano esse cheio de diver-

são, atividades e passeios, desde idas à praia, brincadeiras na rua, jogos de água, histórias, dese-

nhos e visitas    muitas visitas! 

Podemos conhecer novos lugares e voltar a sítios que tínhamos adorado tais como: Dino-

Parque, Lagoa do Falcão, Norpark, Praia da Vitória, Parque Verde, Hellopark, Parque da Serafina, 

entre outros. Depois destas férias estamos prontos para mais um ano letivo!  

Foram divertidamente incríveis!!!! 


