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CATL • “Caminhada com as algas” 

No dia 12 de novembro realizámos a 

“Caminhada com as Algas” atividade organizada 

pelo CAF (Centro Atividades Física Indoor Out-

door e Natureza) com a Ana Afonso e pelo       

INTERDITAL (Turismo de Natureza) com o       

Miguel Castro.   

Iniciámos a caminhada no posto de Turismo, se-

guindo para as partes altas de São Martinho on-

de abordaram quais as algas caraterísticas de 

São Martinho (algas vermelhas), qual o tempo 

de apanha das mesmas (de julho a novembro) e 

ainda os diferentes tipos de algas. Ao percorrer 

a baía era explicado qual o papel do homem na 

apanha do limo, das algas e os cuidados que 

têm com o ecossistema da baía. Conseguimos 

ainda visitar o parque onde é feita a secagem da 

alga para mais tarde ser vendida. Ao caminha-

rem pela praia puderam ver e apanhar alguns 

tipos de algas, de conchas e correr livremente 

sendo uma atividade de pratica desportiva liga-

da à natureza e ciência. 

Terminámos esta atividade num miradouro onde 

tinham como vista outra perspetiva de São Mar-

tinho, diferente de todos os locais onde tinham 

passado, de forma geral todos gostaram da 

mesma e sem dúvida que voltariam a repetir.  
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No decorrer destes dias umas das nossas priorida-

des era que as crianças se divertissem e abstraís-

sem de certa forma do contexto escolar, como tal 

realizámos algumas atividades com esse mesmo 

objetivo. Criámos o nosso mural de Inverno, onde 

cada um desenhou e decorou um gorro a seu 

gosto, dando “asas” à sua imaginação e criativida-

de; utilizando uma técnica de pintura diferente 

(pintura de sopro) criaram obras abstratas tendo 

apenas como base a imagem de um menino ou 

menina; aprenderam a fazer pulseiras da amizade 

com cordel de várias cores, tendo cada um feito 

pulseiras para oferecer à família e amigos! Acima 

de tudo brincaram! Brincaram muito! Foram crian-

ças felizes nestes dias de CATL. 

Pausa Letiva  • Janeiro 2022 
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Atividades de enriquecimento Curricular e Extracurricular 

Envolvidos no meio educativo estão os professo-

res das atividades Curriculares (Educação Motora 

e Expressão Musical) e das atividades Extracurri-

culares (Inglês e Natação). Estas atividades       

traduzem-se num conjunto de experiências de 

que as crianças usufruem informalmente e sem 

caráter obrigatório. Isto significa que constituem 

um currículo paralelo àquele que é definido obri-

gatoriamente pela Instituição e que são frequen-

tadas de forma totalmente livre. 

As atividades Curriculares e Extracurriculares têm 

grandes benefícios tanto a nível físico como psi-

cológico, cultural e social.  De forma                  

geral, contribuem para uma melhor saúde mental 

e física, para o domínio de novas competências e 

para o contacto com novas experiências e      

pessoas. 

Os professores participam sempre de forma ativa 

nas várias atividades propondo também nas suas 

aulas  temas que vão ao encontro de assuntos 

dos Projetos Curriculares. 
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A convite do Agrupamento de Escolas de São   

Martinho do Porto, inserido no Festival               

Books&Movies, promovido pela Câmara Municipal 

de Alcobaça, as crianças do pré-escolar assistiram 

ao espetáculo de Rodolfo Castro, "O pior contador 

de histórias do mundo".  

Uma das histórias contadas, é escrita e ilustrada 

pelo autor e intitula-se "Amigos até à hora de al-

moço", texto onde a imaginação apresenta alguns 

animais em cenários improváveis, mas possíveis, 

tendo por base o valioso valor da amizade e uma 

enorme criatividade.  

O espetáculo realizou-se no dia 4 de novembro e 

teve lugar no auditório da Escola Secundária. 

Teatro “O pior contador de histórias do mundo” 

ÁREA INFÂNCIA 

mailto:geral@fundacaoclerigo.com
https://www.e-konomista.pt/beneficios-exercicio-fisico/


Eleições Legislativas •jan 2022 
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No dia 26 de janeiro, os nossos utentes da ERPI exerceram mais uma 

vez o seu direito de cidadania, através do voto antecipado. Os séniores 

que mostraram interesse em votar foram inscritos no portal do eleitor 

e os    boletins de voto foram entregues por dois funcionários da Pro-

teção  Civil. Cada utente entrou, na sua vez, na sala de visitas e exerceu 

o seu direito ao   voto de forma sigilosa, no final de ser dobrado o bo-

letim foi colocado num envelope e entregue ao funcionário da Prote-

ção Civil. No final ficaram todos com o sentimento do dever cumprido!  

Vacinação •3ªDOSE 

No dia 20 de outubro os nossos utentes foram vacinados 

contra a gripe e com a 3ª dose da vacina contra a COVID

-19. Estas vacinas chegam com o intuito de reforçar as 

defesas do organismo e proteger uma população mais 

fragilizada. É mais um passo para vencer este vírus. 

ÁREA INFÂNCIA 

No dia 16 de outubro comemorámos o Dia 

Mundial da Alimentação. Uma data que não 

nos é indiferente, pois cada vez mais é        

importante reforçar os bons hábitos             

alimentares. 

Esta temática foi abordada em todas as salas 

da infância quer através de histórias e       

canções, conversas de grupo, visualizações de 

imagem ou de muitas outras atividades! 

Para terminar a manhã, os meninos da sala 

dos 5 anos convidaram as restantes salas para 

assistir, no espaço exterior, a uma peça de   

teatro "A Princesa e a Ervilha".  

Foi muito divertido! 
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No passado mês de fevereiro comemoramos os 

afetos. Ao longo de uma semana desenvolvemos 

atividades criativas e de exploração. Construímos 

uma árvore dos afetos em articulação com as   

famílias, que com a sua criatividade decoraram 

um coração com as suas crianças. Exploramos   

histórias sobre amizade, amor e carinho. Produzi-

mos trabalhos com técnicas de carimbagem,    

recorte e colagem, que partilhámos em grande 

grupo e nos murais das salas. Exploramos formas 

de demonstrar afeto, fazendo uma troca de    

postais e cartas entre salas, recorrendo ao correio 

da amizade.  

Divertimo-nos muito com os nossos amigos de 

todos os dias, que ocupam um lugar especial no 

nosso coração! 

O regresso das atividades! 

ÁREA SÉNIOR 

O ano de 2022 trouxe consigo boas novidades, que 

neste caso são o regresso das aulas de música e     

ginástica com professoras da Academia de Música de 

Alcobaça. A professora Diana dinamiza as aulas de 

música onde somos convidados a tocar instrumentos 

musicais, dançar e cantar. A professora Joana dinami-

za as aulas de ginástica, com o apoio de vários mate-

riais de ginástica, exercitamos o nosso corpo de mo-

do a melhorar a nossa mobilidade, flexibilidade e    

resistência física.  

Estas atividades ajudam-nos a ter uma vida saudável 

e ativa!  

Dia Mundial da Alimentação 

Dia dos Afetos 



ÁREA INFÂNCIA 
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Neste dia tão assustador decidimos pintar o    

susto! Foram realizadas várias atividades de      

expressão plástica em redor desta temática e    

delas saíram obras de arte fantásticas e muitoooo 

assustadoras. Contámos e cantámos histórias, 

dançámos e   brincámos muito. Entre tantas des-

cobertas e aprendizagens foi inevitável abordar as 

emoções e os sentimentos, mesmo aqueles que 

por vezes atormentam: os medos! O medo é na-

tural e faz parte da vida, mas é fundamental con-

versar,    desmistificar e estimular as crianças a en-

frentarem os seus temores, sejam eles reais ou 

imaginários! Esta comemoração terminou com 

um baile dos sustos, onde o convívio e a alegria 

reinaram!  

“E os sustos??” Esses não vieram à festa!!  

O Dia de São Martinho é celebrado anualmente a 

11 de novembro. Este dia é uma das celebrações 

que marcam o outono e a tradição exige             

celebrar-se a data com o “Magusto”.   

Como já é habitual, as nossas crianças também    

festejaram o São Martinho: elaboraram trabalhos 

de expressão plástica, aprenderam novas canções e 

coreografias.  

Neste dia houve um lanche especial: castanhas    

assadas, batata doce, merendeiras, arroz doce,         

sumo…  As crianças puderam provar novas texturas 

e sabores e algumass até quiseram repetir! O maior 

desafio foi descascar as castanhas. Mais um bom 

momento de convívio e tradição!  

ÁREA SÉNIOR 

De forma a comemorar o Dia Mundial do Idoso, no dia 

1 de outubro, foi servido um almoço especial, para ani-

mar os nossos utentes convidámos a atriz Sofia Ber-

nardo que nos presenteou com a interpretação de 

canções, declamação de poemas e leitura de histórias. 

Reunidos no CATL, formámos uma bonita plateia que 

atentamente acompanhou a Sofia. Foi uma atuação 

muito bem recebida e apreciada pelos presentes ido-

sos. No final saudámos a atriz com uma salva de pal-

mas e agradecemos a sua disponibilidade para alegrar 

o nosso dia. Um bem haja.  
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No dia 14 de outubro os nossos utentes aproveitaram o 

calor de Verão que se vinha sentindo para fazer uma     

caminhada pelo Paredão da nossa linda vila. Deslocámo-

nos de autocarro até ao Paredão e, lá chegados caminhá-

mos como já há muito não fazíamos. Vimos algumas    

pessoas conhecidas e quem quis ainda teve tempo para 

uma pausa para tomar um cafezinho. Regressámos à nos-

sa instituição satisfeitos e felizes. Ansiamos agora que vol-

te o sol e o   calor para repetirmos esta atividade.  

Como já é tradição todos os anos confecionamos as nossas 

deliciosas merendeiras. Desta vez não foi exceção. Com a 

ajuda dos nossos utentes, descascámos as batatas-doces, 

partimos as passas e as nozes. Depois de preparados os in-

gredientes para a massa e esta feita, juntámos tudo num be-

lo preparado. O próximo passo foi fazer as pequenas meren-

deiras que, depois de pinceladas, foi só levar ao forno. Nesse 

mesmo dia o nosso lanche foi adocicado com este miminho 

tão tradicional desta época do ano.    

Dia Mundial do Idoso 

Caminhada 

Dia de Todos os Santos •“Pão por Deus” 

Dia  dos Sustos 

Dia de São Martinho 
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No dia 25 de novembro fizemos uma atividade 

também muito saborosa. Com a orientação da 

Nutricionista Inês Moreira confecionámos uns 

bolinhos e uma mousse de chocolate com ingre-

dientes diferentes do habitual. De forma saudá-

vel, trocámos os açúcares e os ovos pelo mel, 

grão-de-bico e tâmaras para confecionar uns be-

los docinhos. Com a ajuda de um robot de cozi-

nha para acelerar a confeção, os idosos foram 

fazendo bolinhas com a massa feita de tâmaras e 

polvilhadas de chocolate, coco e amendoim, tor-

nando a massa num saboroso bolinho de briga-

deiro. Com os ingredientes utilizados fez-se uma 

mousse com a água do grão-de-bico e o choco-

late. Foi uma excelente experiência, pudemos to-

dos constatar que se podem fazer receitas delici-

osas com os mais variados ingredientes e, acima 

de tudo, nunca é tarde para aprender coisas no-

vas.   

Dia de São Martinho • Magusto 

ÁREA SÉNIOR ÁREA INFÂNCIA 

Estações do Ano 

Ao trabalharmos as estações do ano com as    

crianças, o principal objetivo é que observem a 

natureza e as suas alterações face à estação do 

ano em que se encontram. São abordadas em 

todas as salas consoante a idade das crianças e 

realizados murais alusivos à estação do ano cor-

rente. 

Iniciámos o ano letivo com o “Outono”, algumas 

salas do pré-escolar fizeram várias visitas exterio-

res para observar de perto todas as transforma-

ções que a estação do ano originou. Foram     

visitar a “Mata de Caldas da Rainha” e um “pinhal 

em Salir do Porto”.  

Neste momento estamos a trabalhar o Inverno, 

visitamos frequentemente o bosque da nossa 

Instituição, onde fazemos várias visitas ao longo 

do ano letivo e podemos observar de perto essas 

transformações da natureza, desde o cair das   

folhas, ao nascer das plantas. 

Atelier de Culinária 

No dia 10 de novembro, como é hábito por esta época do ano os séniores muniram-se de facas para 

dar o golpe às castanhas que comeram no dia seguinte. Na sala de atividades organizámos um grupo, 

dispusemos as bacias e de faca na mão demos conta da nossa tarefa, com maior ou menor dificulda-

de. No dia seguinte tivemos um belo lanche com castanhas e água-pé.   



A Farmácia de Alfeizerão celebrou 63 anos de existência. Para assinalar a data do ani-

versário, fez um convite às crianças da Fundação para decorarem a sua Árvore de Na-

tal. Cada criança decorou uma meia de Natal com diversas técnicas de expressão 

plástica. Depois da Árvore estar concluída e exposta, as crianças, fizeram uma visita à 

Farmácia de Alfeizerão onde puderam apreciar o seu trabalho e ser presenteados 

com uma lembrança. As crianças gostaram muito de participar.  

Obrigada pela iniciativa! 
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25 de dezembro, uma data que tanto nos diz!  

Se incutimos sempre a união, partilha, solidariedade, carinho e amor, este 

é o mês em que mais pomos em prática todos estes atos de afeto. Uma 

altura em que todos sem exceção têm uma atenção especial para com o 

outro.  

Como tal, no CATL decidimos fazer um miminho para pendurar na árvore 

de Natal de cada casa. Uma árvore realizada com muito amor, carinho e 

cuidado, sendo cada uma única e especial à sua maneira. 

Realizámos um vídeo onde transmitimos uma mensagem de Natal para 

partilhar com as famílias no “Padlet”, visto que vivemos de forma um 

pouco condicionada devido ao Covid 19 e os familiares não puderam es-

tar presentes na tão esperada Festa de Natal. 

No passado mês de dezembro vivemos a quadra 

festiva mais aguardada pelas crianças, o Natal. 

Ao som de músicas de Natal foram elaborados 

muitos trabalhos e decorações para preparar a 

época Natalícia. 

Em segredo, as crianças de cada sala, foram en-

saiando uma pequena surpresa para ser apresen-

tada, aos pais, na plataforma “Padlet” em forma-

to de vídeo. 

Chegou o dia das surpresas! No dia 23 de de-

zembro, todas as apresentações das crianças e 

dos “nossos” séniores foram colocadas na plata-

forma “Padlet”, em que todos sem exceção de-

monstraram momentos de grande alegria, parti-

lha e solidariedade. 

Em cada sala houve a visita do “Pai Natal” e do 

seu amigo “Panda” que levaram presentes a to-

das as crianças. 

O dia terminou com um lanche convívio com o 

devido distanciamento, como a época em que 

vivemos assim o obriga. 

Mais um ano em que vivemos um Natal diferente 

de todos os outros, mas que foi reinventado de 

uma forma que nos preencheu de momentos 

mágicos e felizes.  

QUADRA NATALICIA • Dezembro 2021 

Árvore de Natal •Farmácia  de Alfeizerão 

NATAL NO CATL 

NATAL SÉNIOR 

Nos primeiros dias de dezembro decorámos a nossa sala de conví-

vio com os enfeites elaborados por nós alusivos ao Natal e montá-

mos a nossa árvore de Natal. Cada um teve a tarefa de desembru-

lhar os ramos da árvore de Natal, de pendurar os enfeites e montar 

o presépio.  A nossa sala ficou linda! 

NATAL NA CRECHE E PRÉ-ESCOLAR 

Atividade Culinária • Bolachas de Natal 

No mês de dezembro celebra-se o Dia da Bolacha, dia 

que temos muito gosto em comemorar!  

Unimos o gosto que temos por bolachas ao Natal e em 

equipa confecionamos uma saborosas bolachas de gengi-

bre, canela e mel com formas alusivas à época natalícia! 

Esta é uma atividade que gostamos muito de realizar, por-

que para além do resultado final ser delicioso faz-nos re-

gressar ao passado e relembrar os cozinhados que fazía-

mos em casa e as tradicionais comidas de Natal. Ao lan-

che deliciámo-nos com o seu sabor. Nham nham  


