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ÁREA INFÂNCIA 

E parece que num abrir e fechar de olhos já 

estamos na sala dos 5 anos.  

Fomos crescendo com o lema “Aprendendo a 

Brincar” e assim vamos construindo a nossa 

personalidade, cultivando a alegria de fazer 

novas descobertas e conquistas. 

Nesta sala dos 5 anos a Educadora de Infância 

e Ajudante de Ação Educativa têm como    

missão dar respostas aos nossos interesses e 

necessidades do grupo. E assim temos sido 

crianças muito felizes. 

Além das atividades que realizamos na        

Instituição e do espaço magnífico da mesma, 

temos o privilégio de podermos fazer        

passeios ao exterior. Desde o início do ano 

letivo até à presente data já desfrutámos de 

vários momentos, tais como: o “Dia Europeu 

do Desporto na Escola”, fomos convidados 

pelo Agrupamento de São Martinho do Porto 

a juntarmo-nos a eles numa caminhada pela 

nossa Vila; já fomos assistir a um Musical no 

Casino de Lisboa “O Meu Melhor Amigo”,   

foram minutos mágicos de muita                

concentração e emoção; fomos a Alcobaça as-

sistir ao Teatro de Marionetas “Quiquiriqui”, 

um espaço acolhedor que nos recebe sempre 

bem; e visitámos a livraria “Bichinho de     

Conto” em Óbidos que é um lugar encantador 

que nos deixa sonhar com as suas magníficas 

histórias.  

E por tudo isto somos crianças que             

embarcamos nesta aventura com o objetivo 

de sermos felizes.  

PRÉ-ESCOLAR | SALA 5 ANOS 
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PRÉ-ESCOLAR•SALA 4 ANOS 

Somos 22 meninos e meninas da sala dos 4 

anos. Depois de um verão em cheio, regres-

sámos em setembro para mais uma aventura! 

Recebemos novos amigos e tivemos de os 

ajudar nos primeiros dias para que se        

sentissem bem. 

As histórias do autor de livros infantis, Eric 

Carle deram o mote a muitas atividades de 

expressão plástica que coloriram as paredes 

da nossa nova sala e até fizemos uma 

“Lagartinha muito comilona” gigante!      

Também trabalhámos o tema do “Outono”, 

fomos ao bosque recolher elementos da    

natureza e brincámos muito com folhas, 

paus, caracóis!...  No Dia da Alimentação   

confecionámos uma sopa deliciosa…       

Também iniciámos as atividades de música e 

educação motora, mas também a natação e 

o inglês como a grande novidade!  

Não podíamos deixar de falar do Dia dos 

Sustos, do Magusto e do Dia do Pijama, que 

é sempre uma grande festa… Nestes dias   

vamos sempre visitar os nossos “avozinhos” 

para lhes alegrar o dia. 

Começámos bem cedo a preparar o Natal, 

com as decorações e os presentes para    

oferecermos à família. Enchemos a nossa sala 

de luz e alegria! A festa de Natal estava   

quase, quase a chegar e tínhamos de ensaiar 

a nossa coreografia. Felizmente correu tudo 

bem, foi uma festa muito bonita! 

Entretanto 2023 chegou, e com ele o frio!   

Fizemos coroas e cantámos as Janeiras!     

Seguiram-se os trabalhos sobre o Inverno…  

Nos dias que está sol, adoramos brincar no 

exterior e fazer desenhos gigantes com giz, 

rebolar na relva e fazer piqueniques! 

Ficaram a saber o que por aqui se faz, na sala 

dos 4 anos! 

ÁREA INFÂNCIA 

mailto:geral@fundacaoclerigo.com
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PRÉ-ESCOLAR•SALA 3 ANOS 

ÁREA INFÂNCIA 

Em setembro entrámos para a Sala dos 3 

anos e iniciámos o nosso percurso no Pré

-escolar. 

Durante este período, de setembro a     

janeiro, fizemos múltiplas descobertas, 

brincámos muito e aprendemos um    

pouco mais sobre alguns temas. 

Explorámos o Outono e o Inverno,        

comemorámos o “Dia da Alimentação” 

com diversas atividades e aprendemos   

algumas formas geométricas. 

Além das nossas brincadeiras diárias     

tivemos algumas muito especiais quando 

nos mascarámos de personagens assusta-

doras no “Dia dos Sustos”, quando       

viemos para a escola vestidos de pijama e 

fizemos uma festa e, claro, a grande      

animação da nossa Festa de Natal com 

um maravilhoso convívio entre todos os 

meninos, as nossas famílias e os 

“avozinhos” do ERPI. 

Temos ainda de vos contar algumas das 

nossas conquistas, durante este período. 

Sabem que já almoçamos de faca e garfo, 

que nos calçamos sozinhos, que conse-

guimos desenhar a figura humana, que 

utilizamos a tesoura nos recortes e até já 

fomos passear de autocarro? 

Estamos mesmo a ficar crescidos! 

Na Sala dos 3 Anos temos tido dias muito 

felizes e aguardamos por todos os outros 

que ainda aí vêm. 

Terapia Ocupacional 

ÁREA SÉNIOR 

A função do Terapeuta Ocupacional é, de   

modo geral, restabelecer as perdas físicas, 

mentais e sociais, que causam desajuste no 

idoso. 

Na intervenção com o idoso, a Terapia      

Ocupacional age como um facilitador que  

capacita o mesmo a fazer o melhor uso     

possível das capacidades remanescentes,  

centrando-se em alcançar a saúde, bem-estar, 

e participação na vida através do envolvimen-

to na ocupação. 

Procura-se que o idoso tenha um                

desempenho o mais independente possível, 

enfatizando as áreas de autocuidado, do    

trabalho não-remunerado, do lazer, e da   

manutenção dos seus direitos e papéis       

sociais. 

Desenvolve e implementa uma variedade de 

programas em grupo ou intervenções         

individuais para aumentar a participação do 

utente em papéis e ocupações da vida diária 

significativas, que visam promover a          

qualidade de vida e satisfação do idoso. 

Atualmente, a Terapia Ocupacional tem vindo 

a alterar o Ginásio para melhor corresponder 

às necessidades dos nossos utentes. Temos 

vindo a adquirir material que permita         

desenvolver atividade física e capacitar o    

espaço de novos equipamentos. Os utentes 

têm mostrado motivação e interesse em   

participar neste tipo de atividade, o que tem 

correspondido às nossas expectativas. 

Com isto, o Ginásio torna-se um local que 

possibilita que os utentes frequentem         

autonomamente e, igualmente, um espaço 

para intervenção individual. 



Desde o mês de outubro que temos a área Sénior 

a participar no projeto “Mais Alternativas Sénior - 

Geração II”, promovido pelo município de          

Alcobaça em conjunto com a equipa da ABESRA 

(Associação Bem Estar   Social e Recreativa de  

Alpedriz). Com este projeto pretende-se oferecer 

alternativas às abordagens tradicionais, que     

proporcionem mais qualidade de vida aos idosos. 

Com um grupo de 10 utentes da ERPI, este      

Projeto   dinamiza semanalmente atividades de  

Realidade Virtual, Musicoterapia e Yoga.   

São sempre de saudar estas iniciativas.   
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ÁREA SÉNIOR 
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“Maravilhas lá de casa” é um projeto, que   

começou em novembro de 2022 e que         

decorrerá durante o ano de 2023, que        

envolve os familiares dos nossos utentes da 

Área Sénior. 

Pretendemos criar aproximação entre          

familiares/instituição, ligação essa que ficou 

fragilizada com a Pandemia, os utentes      

durante esse período estiveram privados das 

atividades, o objetivo deste projeto é         

gradualmente trazer a normalidade na vida 

dos nossos idosos. 

O desafio proposto aos familiares é             

idealizarem uma atividade, para apresentarem 

aos nossos idosos. Até ao momento as       

atividades apresentadas são diversificadas, 

desde leitura de histórias, a aulas de ginástica 

e até mesmo aula de culinária. Esta atividade 

vai conjugar o saber de cada familiar com o 

saber dos nossos utentes. Queremos que    

sejam momentos de grande partilha,           

socialização e muita animação.  

Projeto “Mais Alternativas Sénior” 

Projeto “Maravilhas lá de casa” 

CRECHE•SALA 2 ANOS 

ÁREA INFÂNCIA 

E num ápice… já estamos em fevereiro!!! 

Olá a todos. O tempo passou a correr, e já       

estamos em fevereiro. 

Foram muitas brincadeiras, muitos trabalhos 

e muitos sorrisos que partilhámos durante 

estes meses. Cada dia que passa, estamos 

um pouco mais crescidos. Alguns de nós já 

não usam fralda e outros já começam a ir á 

sanita durante a rotina diária. Todos os dias 

há uma pequena conquista. 

Há muito para contar, mas vamos deixar-vos 

com o que achamos mais importante e o que 

mais gostamos. 

Em setembro para celebrar a chegada do 

Outono fomos fazer um passeio até ao     

bosque da nossa escolinha. Foi tão diverti-

do!!! Apanhámos folhas secas, corremos e 

rebolámos no chão. Ser criança é tão bom!! 

Foi o nosso primeiro passeio e correu muito 

bem. Depois desse, vieram outros, e no dia 

dos sustos, fomos mascarados visitar os nos-

sos avozinhos. Foi uma manhã muito diverti-

da e muito assustadora, cheia de música e 

diversão. 

Não podemos deixar de falar da nossa festa 

de Natal. Fomos as estrelas mais brilhantes 

do palco e os nossos pais e familiares estive-

ram presentes para nos ver a cintilar. 

Muitas outras notícias tínhamos para vos 

contar, mas por agora é tudo. Deixamos    

algumas fotografias das atividades que      

temos feito na nossa salinha. 

Até breve! 

Os meninos da sala dos 2 anos.  
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CRECHE•SALA BERÇÁRIO e  1 ANO 

ÁREA INFÂNCIA 

Nas salas Berçário e 1 Ano, setembro e      

outubro são sempre meses de adaptação; a 

partir de novembro já todas as crianças estão 

adaptadas tanto ao espaço como aos amigos 

e aos adultos da sala. E este ano não foi     

diferente! Depois de muitos dias de choro, 

agora todos estamos bem, estão adaptados 

e felizes de estar na escola!  

Na sala de Berçário, as nossas rotinas        

demoram de quase todo o tempo, mas    

mesmo assim, temos feito algumas            

atividades que gostamos muito! Brincámos 

no tapete sensorial, experimentámos        

texturas, cores, e adoramos poder mexer e 

sentir as diferenças dos materiais,  

Na sala de 1 ano, também adoramos estas 

atividades, e já conseguimos fazer outras!  

Este ano já fizemos digitinta, pintámos com 

esponjas, fizemos desenhos, etc. 

Também fizemos atividades para trabalhar a 

nossa motricidade, adoramos pôr rolhas   

dentro de garrafões, enfiar espátulas em    

ranhuras, conseguir enfiar palhinhas em    

buraquinhos, pôr e tirar molas da roupa… é 

muito divertido! 

Mas o que nós mais gostamos na nossa sala, 

é de ouvir histórias! Adoramos histórias, com 

livro, sem livro, de fantoches, com imagens, 

adoramos! E também cantamos canções! As 

histórias e as canções ajudam-nos  muito a 

desenvolver a nossa linguagem! Ouvimos 

com muita atenção todas as palavras,        

conhecemos palavras novas e tentamos can-

tá-las! 

E assim é a nossa vida nas salas Berçário e 1 

Ano!  

ÁREA INFÂNCIA 

Iniciámos o ano letivo com a entrada de    

novos colegas e antes de iniciarmos as aulas 

tivemos tempo para os conhecer e dar-lhes a 

conhecer o espaço do CATL. Começámos por 

fazer o mural de aniversários para podermos 

festejar sempre juntos estas datas tão impor-

tantes para nós. Além disso, aproveitámos 

este tempo para brincarmos com os        

brinquedos que tínhamos em sala,          

brincarmos no bosque e divertimo-nos   

muito.  

Com o inicio das aulas a nossa rotina mudou 

um bocadinho. Quando chegamos ao CATL 

depois das aulas, juntamo-nos com os     

nossos colegas de turma e restantes colegas 

e fazemos os trabalhos de casa, caso         

precisemos de ajuda chamamos o adulto em 

sala. No fim de terminarmos os trabalhos e 

estarem corrigidos, podemos aproveitar o 

resto do tempo para desenhar, pintar, brincar 

e ver televisão.  

Por vezes temos também algumas atividades 

para fazer, como por exemplo, a                 

estampagem de folhas do outono, a          

decoração da sala para o Natal , a prenda de 

Natal e fizemos ainda fogo de artifício o que 

ficou muito giro.  

Este tempo serviu para melhorarmos a nossa 

autonomia, as nossas capacidades e         

empenho, pois conseguimos realizar muitos 

trabalhos sozinhos e isso é muito bom,       

ficamos muito felizes com isso. Assim como 

ficamos muito felizes de estar no CATL.  

Estamos ansiosos por mais atividades e    

brincadeiras divertidas!  

Centro de Atividades e Tempos Livres •CATL 



NATAL 2022 

Mais uma vez, a Farmácia de Alfeizerão, fez um convite às crianças da Fundação para decorarem a sua Árvore 

de Natal. Este ano uma das condições da participação seria a utilização de lã ou malha. Cada criança decorou 

uma pequena Árvore de Natal com lã, feita de troncos de árvore, dando assim um registo natural às suas 

obras de arte. No dia 5 de dezembro as crianças tinham uma agradável surpresa quando chegaram à        

Farmácia de Alfeizerão, foram recebidos com balões, pipocas e muita simpatia! Obrigada pela iniciativa. 

Árvore de Natal •Farmácia  de Alfeizerão 

No mês de dezembro a área da infância organizou uma exposição de “Presépios”, trabalhos realizados pelas 

famílias das crianças. O nosso átrio encheu-se de alegria e cor e todos puderam apreciar as suas obras de 

arte.  A área sénior também se juntou a esta iniciativa natalícia com mais umam venda de Natal em que parti-

ciparam vários colaboradores. 

Exposição de Presépios e Venda de Natal 

Ao longo do mês de dezembro também os meninos da creche puderam realizar várias atividades alusivas à 

época natalícia: elaboram os presentes para as famílias, realizaram várias atividades de expressão plástica, 

que coloriram as nossas salas, ouviram muitas histórias e aprenderam canções!  

Natal na Creche 

Teve lugar no dia 22 de dezembro a festa de 

Natal da Fundação Manuel Francisco Clérigo, 

tendo reunido dezenas de crianças, pais,    

colaboradores e técnicos da instituição.  

Nesta tarde especial, a apresentação teve a 

cargo da professora de música Diana Leonar-

do e contámos com a presença da área sénior 

que nos brindou com a música “Entrai pasto-

res, entrai”. Foi apresentado pela infância o 

musical “À procura de um Pinheiro” de José 

Carlos Godinho que retrata uma fantasia em 

torno do  pinheiro de Natal e encerra uma 

mensagem ecológica de proteção à natureza. 

Cada sala representou um enfeite de natal e 

no final todos se juntaram em palco para    

celebrar os valores da amizade, da solidarie-

dade e a sustentabilidade do Planeta Terra 

que não deverão ser esquecidos. Nesta festa 

ainda foi sorteado o nosso cabaz de Natal e a 

surpresa estaria guardada para o fim… a visita 

do Pai Natal que foi distribuindo as tão 

aguardadas prendas, a todos os meninos e 

meninas. A tarde de emoções fortes terminou 

com um lanche para todos os presentes.  

Festa de Natal  da Fundação Manuel  Francisco Clérigo 

regressa após  paragem de dois anos 
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