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As crianças e os jovens têm férias de fazer 
inveja a qualquer adulto. São dias de merecidos 
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Todas estas atividades podem ser escolhidas em 
família, o que levará a criança a desenvolver o 
sentido de responsabilidade. 
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Editorial

Fique a par de todas as novidades no Facebook @educereacademia

A criança após ter tido tempo com qualida-
de com a sua família irá estar mais motivada a 
retomar as suas tarefas. Neste sentido, quando 
existem tarefas escolares como fichas de traba-
lho, contas, cópias, a criança poderá aproveitar 
os últimos dias para devagar retomar com um 
trabalho leve e estruturado, de modo a fazer uma 
revisão do que foi aprendido e reentrar no sistema 
escolar. 

Nesta edição encontrará um 
conjunto de atividades, que o/a 
ajudarão adquirir aprendizagens 
e simultaneamente aproveitar os 
momentos de família ao máximo! 
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João Magalhães Sequeira 
Técnico Superior de Desporto

Acabaram as aulas e a época desportiva.
E agora?

Com o terminar da escola e das épocas 
desportivas, a continuidade da prática de 
atividade física torna-se uma preocupação, 
principalmente nos jovens que apenas praticam 
atividade física nas aulas de Educação Física.

A melhor maneira de manter os jovens ati-
vos durante as férias é certamente participarem 
por exemplo, em Campos de Férias ou se ins-
creverem nas atividades dinamizadas pelas 
câmaras municipais, entre outras opções, pois 
desta maneira vão ter atividades orientadas por 
profissionais, com objetivos específicos e deli-
neados, que vão ajudar no desenvolvimento do 
jovem, tanto fisicamente como mentalmente, 
tendo sempre em conta a parte social, que por 
vezes pode ser um problema no desenvolvi-
mento dos jovens nos dias de hoje. 

Quando não há possibilidade para os jo-
vens estarem inscritos nessas atividades, há 
também maneira destes não estarem sem fa-
zer exercício físico durante as férias. Atividades 
como jogos de futebol, basquetebol, ténis, 
andar de bicicleta, skate, patins são excelen-
tes maneiras de manter a atividade durante o 
período de férias e também manter o contacto 
social com, pelo menos, aqueles que são mais 
próximos.

Quanto aos pais, estes devem tentar realizar 
algumas atividades com os jovens, como de-
dicar um dia para realizar uma caminhada ou 
fazer alguma atividade como o arborismo, 
onde os pais têm uma grande importância no 
desenvolvimento de confiança dos jovens para 
realizar algumas atividades que achem que não 
conseguem fazer. 

A motivação por parte dos pais por vezes 
é o fator decisivo para que estes sintam uma 
maior confiança e sejam corajosos para arris-
car e tentar realizar tal atividade.

DESPORTO
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Melanie Magalhães
Mestre em Ciências da Educação

Aprender nas férias em família!

As férias são importantes e necessárias 
para recuperar energia, encontrar o equilíbrio 
interior e ter repouso físico e psicológico e as 
crianças não são exceção. 

Mesmo as crianças que não se aplicaram du-
rante o ano, em tempo de férias necessitam de 
quebrar a rotina, de aproveitar os momentos 
com a família. 

Os pais e a família podem criar ambientes pro-
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pícios não só ao fortalecimento de laços familia-
res, mas também à aprendizagem e ao desen-
volvimento de competências, sem o aluno estar 
formalmente a estudar. 

Todas as atividades podem ser escolhidas 
em família, o que levará a criança a desenvolver 
o sentido de responsabilidade. Além disso, se-
rão momentos em família que deverão ser apro-
veitados ao máximo!

Está sem ideias? Nós ajudamos! 

Atividade 1

Objetivos:

- Promover a leitura e a interpretação;
- Adquirir competências digitais;
- Pesquisar de forma crítica.

Descrição:

- Escolhe um tema que gostes (e.g futebol);
- Procura na internet um jornal ou uma revista so-

bre o assunto (e.g “A Bola”);
- Lê uma notícia à escolha;
- Explica a notícia a um adulto.
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Atividade 2

Objetivos:

- Promover a leitura;
- Promover o cálculo matemático;
- Promover o conhecimento das medidas de peso;
- Adquirir competências na cozinha;
- Adquirir competências sociais;
- Adquirir competências digitais;

Descrição:

- Pesquisa uma receita (e.g bolo Shrek) na internet;
- Escolhe a melhor receita;
- Analisa todos os ingredientes;
- Compra os ingredientes que não tenhas em casa;
- Caso as quantidades estejam definidas para 4 

pessoas, deves realizar a receita para 2 ou 8 pessoas 
de modo a calcular as diferentes medidas;

- É hora de cozinhar!

*Envie-nos uma fotografia do resultado final!

Atividade 3

Objetivos:

- Promover a leitura;
- Adquirir competências digitais.

Descrição:

- Com o auxílio do Microsoft Power-Point, escolhe 
um tema e elabora o jogo “quem quer ser milionário”;

- Joga em família.
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Atividade 4

Objetivos:

- Promover a leitura;
- Adquirir competências digitais;
- Adquirir a noção de calorias.

Descrição:

- Estás na praia? Gostas de bolas de Berlim? 
Ótimo!

- Pesquisa a história das bolas de Berlim;
- De seguida, faz uma pesquisa da sua receita 

e das suas calorias!

Atividade 5

Objetivos:

- Promover a leitura;
- Promover a criatividade.

Descrição:

- Escolhe um pequeno livro;
- Após a leitura, faz uma peça de teatro com a tua 

família sobre o livro que leste!

Atividade 6

Objetivos:

- Promover a leitura;
- Promover a criatividade;
- Promover a escrita.

Descrição:

- Em família, escolham um tema;
- 2 elementos da família serão escritores e 1 será 

o júri;
- Escrevam um pequeno texto sobre o tema esco-

lhido;
- O júri terá de decidir qual é o texto mais criativo!



Andreia Rodrigues
Terapeuta da Fala

Atividades divertidas para as férias!
A estimulação da linguagem tem um papel fundamental na aprendizagem e desenvolvimento 

das competências de leitura e escrita. 
Nas férias, os pais podem fazer a diferença estimulando as diversas competências da linguagem 

das crianças, de forma lúdica, aumentando ainda os laços familiares e contribuindo para momentos 
de diversão e descontração. 

TERAPIA DA FALA
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Realizar com crianças do 1.º e 2.º ano

Sílaba a sílaba, a palavra vai surgir
Objetivo: Evocar palavras que começam pela mesma sílaba.

Descrição:
- Junte a família num círculo, incluindo a criança; 
- Selecione um familiar para ficar no centro do círculo, com uma 

bola. Esse familiar produz uma sílaba (e.g sa-) e atira a bola para a 
criança ou para outro familiar que esteja no círculo; 

- Quem recebe deve acrescentar uma sílaba, formando uma palavra 
(-po; sapo);

- A bola volta para as mãos do familiar que está no centro e o jogo 
continua com a seleção de outra sílaba.

Sugestão: Alternar a pessoa que fica no centro do círculo.

Aprender em viagem

Descrição:
- Aproveite uma viagem de carro para pedir à criança 

que diga palavras que comecem por uma sílaba ou letra 
que selecionou;

- Cada familiar deve dizer uma palavra. 

Sugestão: Também pode pedir que digam palavras 
por categorias (nomes de animais; nomes de transpor-
tes, nomes de profissões).

Objetivos: Evocar palavras pelo mesmo som/letra; categorizar palavras.
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Realizar com crianças do 3.º e 4.º ano

O melhor final é ... o meu!
Objetivos: Estimular as competências  de linguagem (evocar frases complexas, organizar e articular as 

ideias) e a criatividade.

Descrição:
- Num momento de descontração em família leia um 

pequeno excerto de um texto/ história em voz alta, sem 
ler o desfecho/final da história;

- Peça a cada familiar que invente um final para a his-
tória, justificando a sua versão;

- Depois leia o final original e divirta-se com a criativi-
dade da sua família. 

Criadores de histórias
Objetivos: Estimular as competências de linguagem (aumentar o conhecimento de vocabulário,  evocar 

frases complexas, organizar e articular as ideias) e a criatividade.

Descrição: A caminho do destino de férias ou 
simplesmente sentados no sofá, seja criador de his-
tórias com a sua família.

- Junte a família ou várias crianças;
- Diga uma pequena frase para iniciar uma his-

tória. Por exemplo: “Numa manhã de verão, junto à 
praia, a pequena Elisa avistou...”;

- Peça a cada participante para dar continuidade à 
história com outra frase (deixando em aberto a ideia 
para o 3.º participante);

Exemplo: “...um barco. Nele estavam os seus três 
amigos...”;

- Devem continuar até chegar ao último partici-
pante;

- Quando chegar ao último participante, se a his-
tória não tiver terminado, deve regressar ao primeiro, 
até a concluírem;

- Criem histórias, deem asas à imaginação!



Mariana Domingos
Marketeer e Designer Gráfica

Vamos “ligar” a imaginação!
Começaram as férias! E agora? 
Com o tempo ocupado com atividades ao ar 

livre, passeios, idas à praia e tudo mais, por vezes 
precisamos de fugir da rotina e fazer algo novo.

Por que não aproveitar esta fase para pôr mãos 
à obra e começar a fazer alguns trabalhos ma-
nuais ou até mesmo a preparar algumas prendas 
para oferecer a familiares e amigos?

Podemos pensar: “Trabalhos manuais, isso 
não está ultrapassado?”. Não, claro que não! 

Para além de estimular a destreza psicomo-
tora das crianças, esta ocupação permitir dar 
azo à criatividade e imaginação, auxiliam na 
melhoria da concentração e fomentam a preser-
verança e determinação.

Em grupo ou de forma individual, os trabalhos 
manuais permitem criar uma expressão comuni-
cativa por meios não verbais.

Desde a pintura, a colagens e até mesmo a 
costura, há modos bastante simples para incenti-

ARTES
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var uma criança a adquirir o gosto por esta área e 
fazê-la libertar-se um pouco da rotina das férias e 
das horas sem fim conectadas ao telemóvel.

A verdade é que criar algo singular, feito úni-
ca e exclusivamente por nós, é uma grande forma 
de expressão, motivando também as crianças e 
os pais para, por vezes, optar por alternativas ao 
consumo de brinquedos e objetos fabricados 
em série.

Uma sugestão para os mais desmotivados 
passa por “unir” a tecnologia com as artes ma-
nuais. Por exemplo, através do TikTok fazer o 
passo a passo da construção de uma nova peça 
ou brinquedo e partilhar com outras pessoas 
para que possam fazer o mesmo.

Utilizando materiais reciclados e que todos te-
mos em casa, deixamos algumas sugestões de 
trabalhos manuais para realizar nas férias ou em 
tempos livres.

Pintura com lã
Materiais:

- Papel de contacto
- Tesoura
- Fios de lã coloridos

Descrição:

1. Colocar o papel voltado com o lado com cola 
para cima;

2. Colocar fita adesiva em cada ponta para o pa-
pel não se mover;

3. Com os diferentes fios de lã começar a fazer o 
desenho.



ARTES
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Cobra de argolas de papel
Materiais: 

- 2 cartolinas verdes
- 1 cartolina amarela
- Tesoura
- Agrafador
- Cola
- 1 balão vermelho
- Olhos de plástico

Descrição:

1. Dobrar uma folha da cartolina verde e outra da 
amarela em oitavos (dobrar ao meio e repetir);

2. Cortar as linhas formadas pelas dobras dos pe-
daços de papel, de forma a ficar com oito tiras de 
papel de cada cor;

3. Dobrar uma tira verde (em aro) e agrafar;
4. Fazer um “loop” numa tira amarela através do 

aro verde (feito no passo 3) e agrafar;
5. Repetir o processo até as tiras de papel terem 

sido todas usadas e ter formado uma corrente;
6. Cortar um triângulo grande e um pequeno arre-

dondado na outra folha de cartolina verde;
7. Colar o triângulo grande no final da corrente, 

para fazer a cabeça da cobra;
8. Colar o triângulo pequeno na outra extremida-

de da corrente, para fazer a cauda;
9. Colar os olhos (ou desenhar) no triângulo gran-

de;
10. Colar o balão vermelho na cabeça da cobra 

para fazer a língua.

*Quanto mais cartolinas forem usadas, maior será 
a dimensão do corpo da cobra.
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Arte com massa
Materiais:

- Massa de diferentes feitios (simples ou às cores)
- Cola
- Canetas de cor
- Folhas de papel A4

Descrição:

1. Colar a massa no papel, de forma aleatória;
2. Deixar a imaginação da criança desenhar e 

criar formas e figuras.

Barco de rolhas de cortiça
Materiais:

- 3 rolhas de cortiça
- 2 elásticos grossos (ou 4 finos)
- Palitos de espetadas
- Papel espuma
- Papel ou tecido para as bandeiras

Descrição:

 1. Colocar o elástico ao redor das três rolhas – 
tentar encontrar três rolhas que tenham aproxima-
damente o mesmo tamanho;

2. Decidir que tipo de velas se vão fazer. Pode 
optar por umas simples ou adicionar detalhes de pi-
ratas, por exemplo;

3. Perfurar a vela com o palito e no topo colar 
uma pequena bandeira;

4) Picar o palito na rolha do meio do barco e está 
pronto  para navegar!



Pedro Tiago Mendes, Gerente

ExperTree: as emoções na Natureza!

Como surgiu a ideia de abrir a ExperTree? 
Quando iniciaram atividade?

A ExperTree surge fruto de três pilares. O pri-
meiro acerca da tomada de consciência da su-
bida do número de visitantes, turismo, espaços 
e alojamentos em Portugal, e especificamente 
na Região Centro. Em segundo lugar da neces-
sidade de apresentar a Penela e à região limítro-
fe uma atividade (ou atividades) que pudessem 
fazer parte dos planos, no fundo oferecer oferta 
turística no que se refere à animação. E em ter-
ceiro lugar, e provavelmente o mais importante, 
a experiência acumulada na área, mas sobretu-
do a vontade de arregaçar as mangas e arriscar.

Iniciámos atividade em abril de 2017, mas só 
abrimos o nosso atual Parque Aventura, com a 
Atividade de Arborismo em 2019.

 
Que serviços estão a dispor?
Atualmente temos à disposição vários ser-

viços, nomeadamente em Animação Turística. 
Animação Turística é o conceito que basica-
mente representa as atividades para fazer, ex-
perimentar, sentir e usufruir. As nossas princi-
pais atividades disponíveis e muito divertidas 
são o Arborismo e o Bubble Football. Também 
guiamos famílias e grupos à Cascata da Pedra 
da Ferida e outros trilhos existentes no conce-
lho de Penela.
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“Sou o Pedro Tiago Mendes, nascido e crescido quase sempre pelo concelho de Pe-
nela, mas também com bastante tempo passado na Figueira da Foz, Lisboa, Londres e 
Coimbra porque foi lá que estudei a larga maioria do tempo. Tenho um mestrado em Trei-
no Desportivo (área do Futebol) e antes de fazer nascer a ExperTree estive muito focado 
no treino e coordenação do futebol. Mas houve um dia que decidi lançar-me às árvores 
para fazer-acontecer. E aqui estou eu.”

ENTREVISTA
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Que balanço faz da atividade até ao mo-
mento?

Fazemos um balanço positivo. Por ser uma 
atividade ao Ar Livre, esta tem uma procu-
ra interessante. Mas gostaríamos claramente 
de “combater” a sazonalidade com mais gru-
pos de escolas, empresas e famílias em geral, 
pois o Arborismo a larga maioria das atividades 
podem ser realizadas o ano inteiro. Embora e 
devido às circunstâncias que o COVID-19 veio 
impor, fez-nos repensar alguns investimentos, 
estratégias de comunicação e a forma de estar 
na empresa. E isso tem que ser manifestado. O 
balanço da atividade da empresa é mais uma 
vez positivo. Pois têm sido meses de grande 
crescimento pessoal para mim, enquanto jo-
vem empreendedor e também sentimos que 
contribuímos para a Comunidade. Não só de 
Penela, mas dos concelhos e vizinhos.

 
O parque está aberto o ano inteiro? 
O Parque de Arborismo está aberto o ano 

inteiro. Em julho e agosto estamos abertos to-
dos os dias. Em junho e setembro abrimos aos 
fins de semana e feriados das 14H às 19H. E 
o resto do ano e horários abrimos através de 
reserva antecipada (48h) com um mínimo de 3 
participantes.

Estas e outras informações relativas à Ex-
perTree e atividades em geral podem e devem 
ser consultadas no nosso website em www.ex-
pertree.pt .

ENTREVISTA

Parque Verde  Quinta da Cerca, Espinhal
3230 - 057 Penela

968 633 222

geral@expertree.pt



Pedro Rodrigues 
Enfermeiro

Sol e os cuidados com a pele
Esta é a altura que os jovens mais gostam. 
Dias mais longos, tardes ensolaradas, roupas 

leves e conjugado com as férias escolares, o ce-
nário perfeito para a alegria em praias, piscinas, 
passeios e brincadeiras ao ar livre. Por este mo-
tivo, e com a chegada do calor, torna-se impor-
tante redobrar os cuidados com a pele, uma vez 
que, nesta época do ano a radiação solar fica 
mais forte.

Os raios ultravioleta que contactam com a 
pele são os UVB e os UVA, cada um possui a 
sua especificidade. 

Os UVB, atingem apenas a camada mais ex-
terna da pele, mas são os mais perigosos, pois 
causam queimaduras e estão relacionados com o 
cancro de pele. 

Já os UVA atingem a camada mais profunda 
da pele e causam, normalmente, menos danos, 
mas podem levar ao envelhecimento precoce 
da pele. Apesar de os UVA serem menos relacio-
nados com o cancro de pele, também têm o seu 
fator de risco. 

SAÚDE

Educere - Agosto 2021 - 15

O efeito da radiação é cumulativo, por isso 
os efeitos da radiação solar recebida na infância 
e até à idade adulta só irá produzir efeitos a 
longo prazo, no envelhecimento. 

Cerca de 75% da exposição solar acumulada 
durante a vida ocorre até aos 20 anos. E 70% das 
radiações que irão causar cancro de pele foram 
recebidas na infância. 

Desta forma, nas crianças até aos 6 meses 
de idade não se aconselha a exposição solar. 
Após os 6 meses e até aos 3 anos, exposições 
solares não diretas de 10 a 15 minutos, com 
roupas adequadas, chapéu e óculos. 

A praia apenas está aconselhada a partir dos 
12 meses, uma vez que a pele das crianças, é 
mais fina e consequentemente mais sensível. 

No primeiro ano de vida a melanina, substân-
cia que absorve a luz e protege a derme da ação 
da radiação, não é plena. 

Desta forma os raios ultravioleta (UV) e o calor 
encontram menor resistência na pele, poden-
do provocar queimaduras solares.



SAÚDE

Educere - Agosto 2021 - 16

Alguns cuidados a ter:

Evitar exposição direta ao sol até aos 3 anos de idade;

Exposições solares devem ser curtas e em horários apropriados 
(até as 10h e após as 16h), sempre com a utilização de protetor solar;

Durante exposições solares prolongadas (praias, piscinas, ...), é recomendado o uso de cha-
péu e roupas adequadas e procurar permanecer na sombra ou sob o guarda-sol pelo maior 
tempo possível;

Uso frequente de guarda-sol, bonés/óculos e chapéus. 
Cerca de 70% dos cancros de pele ocorrem na face;

Aplicar o protetor solar cerca de 30 minutos antes da exposição solar, para que a proteção 
seja mais eficaz. Repetir a aplicação a cada 2 horas na exposição solar ou sempre que a pele 
entre em contacto com a água;

Evitar exposições prolongadas e repetidas ao sol, para evitar queimaduras solares, que repe-
tidas aumentam a probabilidade cancro;

Ingerir líquidos de forma a compensar a perda que acontece devido à transpiração constante 
e em alguns casos abundante. Evitar o consumo excessivo de refrigerantes, bebidas açucaradas 
e alcoólicas.

Torna-se por isso importante a escolha do 
protetor solar adequado. 

Existem diversos tipos de pele e cada tipo 
requer cuidados de proteção diferentes. Das 
inúmeras marcas de protetores solares, cada uma 
apresenta explicações sobre cada Fator de Prote-
ção Solar (FPS) adequado, a cada tipo de pele e 

idade. Contém ainda informações como se deve 
fazer a aplicação correta do protetor solar, bas-
ta apenas consultar estas informações e estará a 
proteger-se a si e aos seus, mantendo todos com 
uma pele cuidada e saudável. Desta forma, es-
tará a proteger principalmente os jovens de doen-
ças de pele no futuro. 



Queimaduras        Sintomas: vermelhidão, 
dor, sensação de ardência e sensibilidade ao to-
que, bolhas e descamação.

SAÚDE
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Perigos da proteção inadequada da pele 
ao sol: 

Insolação        Sintomas: dor de cabeça, 
confusão, náuseas, perturbações visuais, resse-
camento e ardor na pele. Em casos severos, pode 
provocar palidez, convulsões, desmaios, coma e  
até mesmo a morte.

Caso ocorram estas situações, deve ser pro-
movida a hidratação oral, recorrer a banhos de 
água tépida, aplicação de cremes e pomadas 
hidratantes, e permanecer em locais ventilados 
e à sombra. Estas medidas visam a rápida recu-
peração da pele e física. 

Caso os sintomas sejam graves e persisten-
tes deve-se sempre contactar e recorrer às auto-
ridades de saúde para o correto aconselhamen-
to e tratamento.

Cada marca de protetor solar 
apresenta explicações 

sobre cada Fator de Proteção 
Solar, adequado aos diferentes 

tipos de pele e à idade.



Este espaço é seu!
Envie as suas questões sobre parentalidade, para educereacademia@gmail.com e na próxima 

edição serão respondidas.
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Apoio
Esta revista teve o apoio criativo da “Oui, Cherrie”, agência criativa (oui.cherrie.agence@gmail.com)
Facebook - @OuiCherrie  Instagram - @oui_cherrie
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Espaço família

MEGA PASSATEMPO

Habilite-se a ganhar 
um bilhete família 
(2 adultos + 2 crianças)

Condições:
- Like no Facebook da @educereacademia
- Like no Facebook da @expertreept
- Preencher o formulário de subscrição da revista (grátis)
disponível no Facebook da Educere

* Divugação dos resultados dia 20 de agosto no Facebook da Educere


