
Oficina da Milu



Introdução
Nasci em maio de 2020, na União de Freguesias de Bagunte, Ferreiró,
Outeiro Maior e Parada. Fui pensada para animar as crianças com a

ajuda das colaboradoras da Junta de Freguesias. Aqui na minha oficina
podes encontrar respostas para os problemas atuais, receitas fáceis e
saborosas, atividades faz-tu-mesmo, calendário,  sugestões para o teu

dia-a-dia, dicas e entre muitas outras coisas...

Espero que te divirtas!

Assinado:

 Milu

Olá! Eu sou a Milu e

esta é a minha
oficina... Queres saber

mais sobre mim?



5- Dia Mundial da Nutella
14- Dia dos Namorados 
16- Carnaval
17- Quarta-feira de Cinzas
17- Quaresma
22- Dia do Pensamento
27- Dia Internacional do Urso Polar

Calendário

Este ano vamos celebrar de
forma especial os feriados.

Aqui deixo-te as datas
festivas do mês de fevereiro!



O Dia Mundial da Nutella observa-se anualmente a 5 de fevereiro.
A data surgiu em 2007 na internet por iniciativa de uma blogger norte-
americana a viver em Itália chamada Sara Rosso, uma fã do popular creme
de chocolate com avelã, cacau e leite, e rapidamente a iniciativa tornou-se
global.

Dia Mundial da Nutella

Queres saber mais sobre esta
data?

Eu conto-te tudo...



O Dia dos Namorados, ou Dia de São Valentim é uma data especial na qual se
celebra o amor entre casais e namorados, e também é o dia de demonstrar
amor entre amigos.
É comum a troca de cartões e presentes com símbolo de coração, tais como
as caixas de chocolates.

Dia dos namorados

Queres saber mais sobre esta
data?

Eu conto-te tudo...



História
São

Valentim



História São Valentim
Reza a lenda que o imperador Cláudio
pretendia reunir um grande exército para
expandir o império romano. Para isso ele
queria que os homens se alistassem como
voluntários, mas eles não queriam porque
não queriam deixar as famílias.



Cláudio ficou furioso. Então teve uma
ideia: se os homens não fossem
casados, nada os impediria de ir para a

guerra. Assim proibiu os casamentos.

História São Valentim



Os jovens acharam essa lei injusta e cruel.
O sacerdote Valentim discordava
completamente da lei e decidiu realizar
casamentos às escondidas.

História São Valentim



A cerimónia era um ato perigoso, pois
enquanto os noivos se casavam numa
sala mal iluminada, tinham de ficar à
escuta para ver se haveria soldados por
perto.

História São Valentim



Uma noite, ouviram passos. O par que no
momento estava a casar conseguiu
escapar, mas o sacerdote Valentim foi
capturado. Foi para a prisão à espera do
dia da sua execução.

História São Valentim



Enquanto estava preso, jovens passavam
pelas janelas da prisão e atiravam flores e

mensagens onde diziam acreditar também
no poder do amor.

História São Valentim



História São Valentim

A filha do seu carcereiro
costumava ir visitá-lo e ficavam
horas e horas a conversar.

Carcereiro- Guarda da prisão



No dia da execução, Valentim deixou uma
mensagem à sua amiga (por quem dizem
que se apaixonou), agradecendo a sua
amizade e lealdade.

História São Valentim



Ao que parece, essa mensagem foi o início
do costume de trocar mensagens de amizade
ou amor no dia de S. Valentim, celebrado no
dia da sua morte, a 14 de fevereiro do ano
de 269.

História São Valentim



Carnaval 

Queres saber mais sobre o
carnaval? 

Eu explico-te tudo...

Carnaval ou entrudo são os três dias de festas que precedem a
quarta feira de cinzas. É uma palavra que tem origem no latim
"carna vale" e que significa dizer "adeus à carne".



A Quaresma é o período de 40 dias até à Páscoa. Começa na quarta-feira
de cinzas, depois da terça-feira de Carnaval e termina na quinta-feira
antes da Páscoa.
Durante a quaresma, todas as quartas e sextas não deves comer carne.

Quaresma

Queres saber mais sobre a
quaresma?

Eu conto-te tudo...



O Dia Internacional do Urso Polar ocorre a 27 de fevereiro.
O Dia do Urso Polar tem como objetivo alertar para o perigo de extinção
deste animal, que é uma espécie protegida desde 2001. Os cientistas
estimam que existem 25 mil ursos polares no mundo.
Os ursos polares são os maiores ursos do mundo. Quando crescidos, e em
pé, os ursos polares podem atingir os 2,7 metros de altura. Eles podem
ainda ser encontrados no Canadá, Alasca, Rússia, Noruega e Gronelândia.

Dia Internacional do Urso Polar

Queres saber mais sobre o
dia do urso polar?
Eu conto-te tudo...



Momento de Culinária

1 pacote de bolachas Oreo
200 gr de doce de leite

150 gr chocolate negro derretido

Ingredientes que vais precisar:
Trufas de Oreo



Momento de Culinária

1º - Processar  um pacote de bolachas Oreo;
2º- Juntar doce de leite;
3º- Formar bolinhas;
4º- Derreter o chocolate;
5º- Passar as bolinhas por o chocolate;
6º- Deixar esfriar no congelador.

Como vais preparar:



Aqui deixo-te alguns títulos

de livros para leres! Todos

recomendados pelo Plano

Nacional de Leitura...

"O novelo de emoções"-  Elizabete Neves 

"As Emoções do Gastão - Estou Feliz"- Aurélie Chien
Chow Chine 

Livros

"Koiza"- David Walliams 

"As Aventuras de Mike"- Gabriel Dearo e Manu Digilio 

"O Primeiro Dia da Pequena Coruja"- Debi Gliori 



Faz tu mesmo

A sugestão deste mês para atividade é:
construíres a tua própria máscara.
Deixo-te ao lado todos os passos!



Desafio!

Nesta edição tenho mais um
desafio para ti!

Pinta este desenho alusivo ao
carnaval.  



Esta página fica em branco nesta edição pois, ficará à

tua espera para partilhares os teus trabalhos na edição

futura... Solta a tua criatividade e partilha os teus

trabalhos comigo! Fico à tua espera...

Partilha de momentos!

Contato da Milu: 
oficinadamilu@gmail.com



Bom

carn
aval


