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ARTIGO DE OPINIÃO
“A CIDADANIA – UMA OPÇÃO DE VIDA
QUE NOS LEVA À FELICIDADE!”
Estamos num Mundo onde tudo acontece muito rápido… onde a
globalização e o progresso estão a retira-nos o poder de viver e
de sentir a vida com Emoção!
É tempo de parar, de mudar… vamos permitir-nos viver a beleza
de sentir Amor no Coração! Vamos educar para a Cidadania!
Vamos promover o respeito por nós próprios, pelos outros e
fomentar a empatia! Vamos cuidar do nosso Planeta e torná-lo um
lugar onde reine a saúde individual e coletiva, que prime pela
segurança de todos os que o habitam e onde brilhe uma Natureza
sem dor e cheia de cor!
O CSPB aposta nesta área da Educação, neste domínio de
formação pessoal onde educar para a Cidadania promove o
aperfeiçoamento moral e social de cada indivíduo. O tema da
Cidadania, inserido no nosso projeto educativo, para este ano
letivo, contribuiu para a formação de crianças mais tolerantes,
responsáveis e úteis à sociedade e para o crescimento de
cidadãos preparados para colocar o seu saber ao serviço do bem
comum demonstrando uma atitude de interajuda e respeito
mútuo.
Pretendemos, assim, continuar a trabalhar no sentido da melhoria
da qualidade de vida escolar e da comunidade, promovendo a
igualdade de oportunidades e a equidade.
A equipa da Infância

O MELHOR DO CSPB
Após a tomada de posse da nova direção do Centro Social e Paroquial
da Borralha, o Sr. Presidente da Câmara, Enf. Jorge Almeida, e a
Vereadora Dra. Elsa Corga brindaram-nos com a sua presença.
As visitas não ficaram por aqui, o "Camaleão" lisonjeou-nos com a sua
vinda ao CSPB e assinalou, de modo inigualável, o dia do idoso.
O Mini-CERCIAG em movimento – brincar saudável e sustentável,
também nos deixou muito felizes com a sua visita. Permitiu que as
nossas crianças de creche e pré-escolar pudessem explorar diferentes
atividades sensoriais, artísticas, psicomotoras e de promoção para a
educação ambiental.

O que mais gostei...
"A VINDA DO CAMALEÃO FOI
MUITO BOM! FOI UM
MOMENTO MUITO DIVERTIDO!"
UTENTES CENTRO DE DIA

O CSPB deu início à aventura pelo reino da cidadania com uma
caminhada, das crianças do CATL, em associação com a escola segura,
colaboração preciosa que nos acompanhará no decorrer do ano letivo.

"O MINIATRO FOI MUITO FIXE!"

O Miniatro divertiu-nos muito, brindou as nossas crianças com uma
peça atualizada do capuchinho vermelho.

"QUE CÃO TÃO FOFINHO! NÃO
PODEMOS ABANDONAR OS
ANIMAIS."

Como setembro é mês de vindimas os meninos do CSPB deitaram mãos
à obra nas uvas das redondezas!
As folhas e frutos do Outono despertaram sensações e emoções nas
crianças e nos idosos da nossa instituição.
Assinalamos ainda o Dia do Animal com uma campanha solidária de
recolha de alimentos para animais para uma associação local, Animais
de Águeda A4.
O palco das nossas aventuras, ao longo deste ano letivo, é a
Cidadolândia que promove a educação para a cidadania.

CRIANÇAS CATL

CRIANÇAS - PRÉ

AGENDA CULTURAL

NO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL
DA BORRALHA
OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO
"Caminhar aquecidos" - Campanha do
cobertor.
Ação Sensibilização Burlas Centro de
Dia - Escola Segura.

27 Out. - BMMA - Porque hoje é
sábado... "Fado Mimado" (Música).
3 Nov. - BMMA - Rodas, para que vos
quero? (Exposição).
6 Nov - CAA - Sperare - Adelaide
Morgado (Exposição).

Missa Fiéis Defuntos.

11 Nov- CAA - Tiago Bettencourt
(Concerto).

Comemoração do Dia de S. Martinho.
Dia Internacional dos Direitos
Criança / Dia Nacional do Pijama.

Na Cidade de Águeda

da
25 Nov. - CAA - Carnaval dos animais
(Orquestra Filarmónica das Beiras).

Preparação de época Natalícia.
Festa de Natal.
Campanha "CABAZ SOLIDÁRIO" - Dia
da Erradicação da Pobreza.

18 Dez. - CAA - Orquestra 12 de Abril
com Camané (Concerto).
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P R O V É R B I O S

CAÇA PALAVRAS

CAÇA PALAVRAS
As palavras deste caça
palavras estão escondidas
na horizontal, vertical e
diagonal, sem palavras ao
contrário.
CASTANHAS
CORES
FOLHA
OURIÇO
UVAS
VINDIMAS

ADIVINHA
Qual é coisa qual é ela que
cai no chão e fica amarela?

Solução: ovo

PROVÉRBIO
"Quem planta no Outono leva um ano de abonos".
“Outubro, Novembro e Dezembro, não busques o pão no
mar, mas torna a teu celeiro e abre o teu mealheiro”.

"EXISTIMOS PARA ENCURTAR AS
DISTÂNCIAS ENTRE NÓS OS OUTROS E
O MUNDO, E ASSIM COEXISTIR
SOLIDARIAMENTE.”
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