
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?



1- Dia das mentiras
2- Sexta-feira Santa
4- Páscoa
13- Dia do Beijo
22- Dia Mundial da Terra
23- Dia Mundial do Livro
25- Dia Mundial do Pinguim
25- Dia da Liverdade

Calendário

Este ano vamos celebrar de

forma especial os feriados.

Aqui deixo-te as datas

festivas do mês de abril!



O dia 1 de Abril, mais conhecido como Dia das Mentiras, é o dia preferido das
pessoas que gostam de pregar partidas aos amigos.
Manda a tradição que neste dia as pessoas contem mentiras e que
surpreendam os outros com fatos ou atos inesperados.

Dia das mentiras

Queres saber mais sobre esta

data?

Eu conto-te tudo...



Sexta feira Santa

Queres saber mais sobre
este feriado?

Eu conto-te tudo...

A Sexta-Feira Santa é um feriado religioso que se celebra na sexta-
feira antes do Domingo de Páscoa. É a data em que os cristãos
lembram o julgamento, crucificação, morte e enterro de Jesus Cristo,
através de diversos rituais religiosos.



Páscoa

A Páscoa é a celebração da morte e ressurreição de Jesus (Jesus
Cristo retornou à vida no domingo seguinte à sexta-feira na qual ele
foi crucificado). 
É celebrada todos os anos num domingo.

Queres saber mais sobre
este feriado?

Eu conto-te tudo...



História
da

Páscoa



História da Páscoa

Havia uma mulher chamada Maria.
Certo dia, um anjo apareceu-lhe e
disse que ela ia dar à luz o filho de
Deus.



No dia 25 de Dezembro,
Jesus nasceu...

História da Páscoa



...e cresceu.
 

História da Páscoa



E por onde passava
aconteciam muitos

milagres.

História da Páscoa



Certo dia, Jesus foi preso...

História da Páscoa



Caminhou com uma cruz às
costas...

História da Páscoa



... até ao Monte Calvário,
onde foi crucificado... 

História da Páscoa



Foi sepultado.

História da Páscoa



Ao 3º dia o seu corpo havia
desaparecido.

História da Páscoa



História da Páscoa

Jesus ressuscitou!



Coelho da Páscoa
O coelho é um animal que simboliza fertilidade. Desde civilizações bem antigas,
como a egípcia, ligam os coelhos com a fertilidade, primavera, nascimento, etc.
Na Europa, na Alemanha, possuíam uma narrativa sobre uma deusa da
fertilidade cujo nome era Ostara.
O coelho era símbolo do culto a essa deusa, pois, passado o inverno e tendo
início a Primavera, os coelhos eram os primeiros a saírem das suas tocas e
começarem a reproduzir-se.

Queres saber mais sobre as
origens do coelhinho da

Páscoa?
Eu conto-te tudo...



Ovos da Páscoa
Muitos séculos antes do nascimento de Cristo, trocavam ovos para celebrar o
fim do Inverno e a chegada da estação das colheitas, mais amena e com
promessa de abundância. Para obterem os benefícios dos "Deuses das
Colheitas", os agricultores enterravam ovos nas suas terras.
Mais tarde passou a estar presente nas celebrações da Páscoa.

Queres saber mais sobre a
origem dos ovos da Páscoa?

Eu conto-te tudo...



Dia do Beijo
Neste dia é comemoramos o ato do beijo. 
O beijo é uma ação comum em várias sociedades, seja como forma de
cumprimentar ou saudar alguém ou de demonstrar amor e carinho por outra
pessoa. Queres saber mais sobre o

dia do beijo?
Eu conto-te tudo...



Dia Mundial da Terra
No dia 22 de Abril celebra-se o dia mundial da terra. 
A data foi criada em 1970, pelo senador norte-americano Gaylord Nelson que
resolveu realizar um protesto contra a poluição da Terra.

Queres saber mais sobre o
dia mundial da terra?

Eu conto-te tudo...



- Aumento da temperatura global da Terra;
- Extinção de espécies animais;

- Aumento do nível de água dos oceanos;
- Falta de água potável;

- Maior número de catástrofes
naturais (tempestades, secas e ondas de calor).

Investigadores e associações do ambiente alertam para o perigo e consequências
do aquecimento global da Terra, nomeadamente:

 

 

Dia Mundial da Terra

Queres saber mais sobre o
dia mundial da terra?

Eu conto-te tudo...



Dia Mundial do Livro
No dia 23 de abril celebra-se o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor.
Nesta data pretende-se reconhecer a importância e a utilidade dos livros,
assim como incentivar à leitura.
Os livros são um importante meio de transmissão de cultura e informação, e
ainda, elementos fundamentais no processo educativo.

Queres saber mais sobre o
dia mundial do livro?
Eu conto-te tudo...



Dia Mundial do Pinguim
O Dia Mundial do Pinguim é celebrado anualmente a 25 de abril.
Devemos fazer de tudo para conservar esta adorada espécie animal, ameaçada
pelas mudanças do clima. Os pinguins das Ilhas Galápagos e os pinguins de olho
amarelo são as raças de pinguins que se encontram mais perto da extinção.

Queres saber mais sobre o
dia mundial do pinguim?

Eu conto-te tudo...



Factos sobre os pinguins
Os pinguins são monogâmicos, pois só têm um companheiro;
Reconhecem-se pelo grasnido;
São aves marinhas que não voam e que podem passar 75% das suas vidas
na água, onde são excelentes nadadores e se alimentam a cerca de 18
metros de profundidade;
Algumas espécies só saem da água para a mudança ou para reprodução,
que acontece uma vez por ano;
São animais sociais que vivem em grupos e que podem chegar aos
milhares.

Queres saber mais sobre os
pinguins?

Eu conto-te tudo...



Dia da Liverdade
Já devem ter ouvido falar da revolução do 25 de abril.
Este acontecimento histórico deu-se em 1974, há 46
anos!
Sabem porque é celebrado o 25 de abril? E porque é esta
data tão importante para Portugal? Vamos lá conhecer
alguns factos.



História do 25 de abril

Vê este vídeo e fica a
perceber tudo sobre o dia da

liverdade!



Momento de Culinária

1 pacote de bolachas oreo
250g de chocolate branco
1 lata de leite condensado

Sal q.b.

Ingredientes que vais precisar:
Fudge de oreo



Momento de Culinária

1º - Partir as bolachas oreo em bocadinhos;
2º- Em um tacho, lume brando, colocar o chocolate branco, o
leite condensado e  uma pitada de sal;
3º- Mexer tudo até o chocolate derreter;
4º- Adicionar as bolachas e mexer tudo;
5º- Em um tabuleiro, forrado com papel vegetal, virar a
mistura e espalhar bem;
6º-Adicionar mais uns bocadinhos das bolachas por cima e
levar ao frigorifico até ficar duro.
7º- Depois é só cortar em cubos e aproveitar!

Como vais preparar:



Aqui deixo-te alguns títulos

de livros para leres! Todos

recomendados pelo Plano

Nacional de Leitura...

"O Rowley Apresenta: Uma Aventura Supimpa nº.2"-
Jeff Kinney

"Narval e Alforreca - Manteiga de Amendoim e Geleia"-
 Ben Clanton

Livros

"O Bando"-  Gemma Koomen

"Fábrica de Gargalhadas"- Emmanuel Manuel
Nöel

"Bia e o Unicórnio - Chapéus Há Muitos, Unicórnio! n.º 7- 
 Dana Simpson



Faz tu mesmo

A sugestão deste mês para atividade é:
construíres uma cesta em forma de

cenoura para as tuas amêndoas.
Deixo-te ao lado todos os passos!



Desafio!

Nesta edição tenho mais um
desafio para ti!

Pinta este desenho alusivo à
Páscoa.  



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



Boa
pásc

oa


