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FUTSAL

“CAMPANHA MÃE PEREGRINA”

O Futsal é uma actividade cada vez mais presente na nossa
sociedade desportiva e é cada vez mais divulgada pelos
meios de comunicação social.
É um desporto que promove o espírito de equipa, amizade e
competição saudável. O espírito de “fair Play” deverá ser a
motivação do jogo, com o objectivo de formar não só atletas,
mas também cidadãos.

No passado ano lectivo, 2006/2007, a AAASE, participou na
“Campanha Mãe Peregrina”, em que as crianças das salas dos
3, 4 e 5 anos tiveram uma participação activa.
Foi no âmbito desta campanha que, no passado dia 25 de
Maio, se realizou uma peregrinação a Fátima, onde, mais
uma vez, as nossas crianças tiveram um papel preponderante. A AAASE foi a única escola participante que levou, para
além das crianças, pais e avós. Essa participação, diga-se,
não deixou de ser reconhecida publicamente pela organização da campanha.
Depois de uma divertida viagem, de um filme sobre a vida dos
pastorinhos, e de um maravilhoso pic-nic, fomos em
peregrinação do Centro Paulo VI até à Capelinha das
Aparições.
Vestidas com
túnicas lilases,
e em conjunto
com crianças
de diversas
escolas a quem
foram atribuídas túnicas de
outras cores,
compuseram o
c h a m a d o
“Terço Vivo”.
Na Capelinha
da Aparições
rezamos o
terço, cada
uma das escolas
leu um mistério
e em cada Avé
Maria uma
c r i a n ç a
levantava-se elevando a Imagem da Mãe Peregrina.
Foi um dia de alegria, de amizade, sempre com boa disposição e com a certeza de querer repetir, até porque quem vai
em peregrinação a Fátima, vem de lá com a certeza de uma
vida mais autêntica, humilde e verdadeira.
Vamos, este ano lectivo, participar de forma ainda mais
activa!

Durante o mês de Janeiro estão abertas as inscrições para as
aulas de Futsal na AAASE, com o professor Alan Cavalcanti.
As aulas são experimentais e gratuitas em Janeiro.
Quintas-Feiras das 17h às 18h com o equipamento de
ginástica.
A partir do mês de Fevereiro a mensalidade é de 17,50€ as
aulas serão às quintas-feiras com horário e acertar conforme
o número de inscrições.

QUINTA FEIRA DIA 3,
NÃO FALTES!!!

Vanda Santos e Sónia Cruz
(mães do Guilherme Santos e Maria Cruz, e dos então
finalistas Mariana Santos e Francisco Cruz)
Agradecemos a participação activa destas mães com o
testemunho da Peregrinação a Fátima no âmbito da
Campanha “Mãe Peregrina”. Aproveitamos para convidar
todos os Pais e Encarregados de Educação a receber em casa
a visita desta Mãe que entra, não só na escola, como nas
casas e nos corações das nossas crianças.

Coordenadora Pedagógica e na altura, Educadora da Sala
dos 5 anos
Paula Alas
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editorial
EDUCAR PARA OS VALORES
Chega o tempo do Natal e recordamo-nos dos valores,
nomeadamente dos da generosidade, da amizade ou da
solidariedade. Nesta época é então frequente tentarmos
transmitir esses valores aos nossos filhos.
É bom que o façamos, mas seria ainda melhor que nos
preocupássemos ao longo do ano sem desfalecimentos em
educá-los para aqueles valores que consideramos
essenciais.
Que valores serão esses?
Não vou tentar dar qualquer solução, pois essa é uma
resposta que cada família deve procurar na sua história e no
seu próprio carisma.
O que deixo aqui é antes um desafio …
Que cada casal ou cada família aproveite esta época para
reflectir e procurar identificar qual aquele valor que
considera mais importante para transmitir aos seus filhos.
Não vale a pena insistir em muitos pontos ao mesmo tempo.
A sua capacidade de recepção é limitada e no meio de
muitos objectivos perdem-se e só lograrão a frustração de
não conseguirem satisfazer os anseios dos pais!
É antes preferível identificar um valor primordial e incutirlhes esse valor. Será a amizade, a verdade, a solidariedade,
a alegria, o serviço …?
Mas atenção: para que seja possível incutir numa criança
um determinado valor, é indispensável que os pais também
o respeitem rigorosamente; daí a importância de integrar
esta procura na sua própria história familiar. Por exemplo,
se os pais tentam incutir o valor da amizade e depois, entre
eles, comentam e falam mal dos seus próprios amigos, é
este o (des)valor que transmitem: a tendência para a
crítica e não a fidelidade na amizade. Se defendem o valor
da verdade e caiem na mentira, nem que seja naquelas
pequenas mentiras sociais (tais como dizer que não pode ir
a um encontro porque está doente ou, quando o chamam ao
telefone, mandar dizer que não se encontra, etc.), a
criança depara-se com uma incoerência de vida que a
baralha e, mais uma vez, segue o exemplo dos pais que são
justamente as pessoas mais maravilhosas que conhece em
vez de pôr em prática as suas palavras!
Assim, educar os nossos filhos para os valores significa,
antes de mais, educarmo-nos a nós próprios.
Que isto seja para todos nós uma esforço, não para um
Natal, mas para toda a vida.
Votos de Santo Natal e de um Ano Novo vivido como bons
cristãos e honestos cidadãos!

ACÇÕES DE INFORMAÇÃO NO CENTRO
SOCIAL D. BOSCO
Segundo o Projecto Educativo de Escola 2007/2008 propomos
Acções de Sensibilização/Formação para as Funcionárias, Pais
e Encarregados de Educação. O objectivo destas formações é:
proporcionar e facilitar a qualificação dos profissionais para
em conjunto prestar um serviço com mais qualidade; bem
como facilitar o crescimento pessoal a nível da educação de
Infância.
No passado dia 22 de
Novembro realizou-se no
auditório da AAASE a
primeira reunião apenas
para as funcionárias, com o
tema: “Atitudes e
Procedimentos Seguros em
Situação de Urgência”.
A reunião foi apresentada
pelo Dr. Hugo Esteves,
médico do Hospital de Cascais e formador em diversas acções
para a Educação de Infância dinamizadas pela Câmara
Municipal da Cascais. Foram abordados temas como: as
feridas, hemorragias, fracturas, asfixia, picadas, desmaio,
convulsão, entre outras; e a forma indicada para actuarmos
nestas situações.
Foi um tempo e espaço de informação, reflexão sobre casos
práticos e também de partilha!!
A partir de Janeiro, esperamos já ter acções de formação que
vão mais de encontro com as dúvidas e ansiedades dos pais e
assim, podermos em conjunto reflectir sobre atitudes e,
caminhar com mais confiança na Educação.
Paula Alas - (Coordenadora Pedagógica)

DESCRIÇÃO DA SALA AMARELA, DO PASSEIO
DE BARCO REALIZADO NO DIA DO MAR, 28
DE SETEMBRO DE 2007.
“Gostei muito do passeio de barco
porque... Vimos muitos peixes
(Dinis) e muitas gaivotas a
voar... (Martim).
Vestimos os coletes de salvação
(Diogo T), que eram cor de
laranja (Duarte), e tinham um
apito (Marta) . O senhor capitão
não deixava apitar só em caso de
emergência ( Bernardo ).
Lá ao longe vimos outros barcos (Salvador) e a praia do Estoril
(Martim). Também vimos muito lixo a boiar na água do mar.
(Diana).
Todos gostaram muito do passeio... só o Diogo C. É que ficou
em terra!

A. O. Bettencourt
Educadora Leonor de Carvalho - Sala Amarela 5 anos

