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Olá, olá…

Festa

Mundial da Criança
Cá estamos nós, mais uma vez, para vos contar novidades
fresquinhas dos meses de Junho e Julho.

O mês de junho começou muito animado e divertido.
O dia 1 de Junho foi dedicado a todas as crianças, a Missão
Crescer Saudável Mimosa associou-se à Fundação COI para
celebrar o Dia da Criança.
A Fundação COI celebrou o Dia da Criança e o Dia do Leite
com a Mimosa.
Por fim, realizámos algumas atividades lúdicopedagógicas:
caça ao tesouro, pintura de um mural, pinturas faciais,
jogos no recreio e visita à exposição “Amigos para a Vida”.
.

Demos por concluído o projeto “Os três R's do Palhaço
Verde:

Rir,

Reciclar,

Reutilizar”,

projeto

que

consciencializou as crianças sobre a importância da
reciclagem e do reaproveitamento para o ambiente em
que vivemos.
Durante este mês houve muitos ensaios para a Festa de
Final de Ano Letivo e para o Sarau de Educação Física. As
duas atividades correram muito bem e todos se divertiram
à grande!
As crianças do Pré-Escolar foram à praia da Figueirinha,
onde brincaram e deram muitos banhos fresquinhos.
Já no mês de Julho foi uma diversão, tivemos muitas
atividades de exterior, jogos e passeios. Acima de tudo
brincámos e divertimo-nos como nunca nestes últimos
dias de escola antes das férias!

Agora desejamos a todos uma ótimas férias de Verão!!

Final de Ano Letivo

ESTIMULAÇÃO À
LEITURA E À ESCRITA

CRECHE
SALAI—

1º

Berçário

Olá Amiguinhos!
Aqui estamos nós com mais novidades.
Iniciámos o mês de Junho com as comemorações do Dia Mundial
da Criança, cada um de nós recebeu um instrumento musical
elaborado com materiais recicláveis. E, por falar em instrumentos
musicais, divertimo-nos muito a brincar e a explorar os sons dos
diversos instrumentos.
Realizámos alguns trabalhos de pintura alusivos aos Santos
Populares: carimbos com esponja e carimbos com os nossos
Desfrute do prazer de contar
histórias, mergulhando no
universo fantástico da história
“O Palhaço Verde” de Matilde
Rosa Araújo, que a partir de
hoje iremos disponibilizar em
pequenos excertos mensais.

pezinhos, foi uma sensação muito divertida … acompanhada de
muitas cócegas!
Com a chegada do verão, fomos até ao espaço exterior explorar
as tinas de água e alguns objetos… uma brincadeira muito
refrescante.
As notícias ficam por aqui, vamos de férias, mas no próximo ano

O Palhaço Verde

letivo estaremos de volta com muitas novidades.
Até lá, já sabem, brinquem muito e aproveitem bem as férias de

O Senhor

Forças e Dona

verão.

Esperancinha não queriam.
Nem

meninos

haviam

de

CRECHE
SALA I

–

2º

Berçário

gostar.
O mês de Junho foi um mês repleto de coisas novas!
Mas tínhamos deixado Dona
Esperancinha e «Zero» no
meio da pista como o Senhor
Forças os havia anunciado.
Dona Esperancinha seguravas
um arquinho verde e luminoso
igual a um tronco de árvores
enrolado que, na Primavera,
estivesse à espera de folhas e

«Zero»

comemoração do Dia da Criança com um lanche muito especial.
Como estávamos em Junho não pudemos deixar de comemorar
as Festas Populares com a realização de manjericos de papel e
bandeiras para decorarmos a nossa sala. Também realizámos um
cartaz referente ao tema.
Preparámos a Festa de Final do Ano, com os ensaios de uma
canção muito divertida! A nossa atuação correu muito bem e
recebemos muitas palminhas.

de flores.

E

No mês de Junho começou com uma festa muita especial, a

saltava

feliz,

atravessando o arquinho, com
tanto entusiasmo como se,
cada vez que o fizesse, o
fizesse pela primeira vez.

O Verão aproximava-se e decorámos o nosso Mapa das Estações
do Ano com trabalhos relacionados ao Verão.
No mês de Julho aproveitámos os dias de calor para tornar a
explorar as tinas de água, mas desta vez na rua. Temos brincado
muito e feito jogos muito divertidos.

- Salta «Zero»!
Foi um mês muito divertido!

E Dona Esperancinha erguia o
arco,

a

saia

franzida

estremecia, voam as franjas do
xailezinho.

Junho.

E «Zero» saltava, feliz.

Este foi o mês do Dia Mundial da Criança: pintámos uma T-shirt

os meninos batiam as

palmas e gritavam.

outras salas da creche. Foi muito divertido! Decorámos um

- «Gero», xalta!

marcador de livros para oferecer aos nossos papás e as nossas

E «Zero», ao ouvir os meninos,
parecia entendê-los todos e
ladrava: Béu! Béu! Béu!, como
dissesse:

«Obrigado!

Obrigado! Queridos meninos!»
E, de vez em quando, lambia
as

mãos

com o nosso símbolo e colocámos as nossas mãos. Nesse dia
andámos com ela vestida, fizemos um lanche com os amigos das

- «Zero», salta!

se

Olá, Amiguinhos!
Estamos de volta com mais novidades, desta vez, do mês de

- Salta, «Zero»!

E

CRECHE
SALA II

de

Dona

Esperancinha.

professoras ofereceram-nos uma prendinha para colocar nas
nossas mochilas. Para os meninos um avião e para as meninas
uma flor.
Decorámos a nossa sala para receber as festas populares. Fizemos
lanternas, bandeirolas… pintámos um manjerico.
Posteriormente, recebemos o verão, com a pintura de um radioso
sol e a lembrar a praia pintámos um balde e colámos areia da
praia.
Por agora é tudo. Voltamos em setembro com

Mas já a entrar o Senhor

mais novidades! Até lá portem-se bem e

Fumo, muito alto com a sua

tenham umas boas férias!

negra

casaca

e

as

mãos

morenas e finas

CRECHE
SALA III

E Dona Esperancinha sumia-se

Olá Pais, o mês de Junho já terminou mas cheio de novidade e de

com «Zero» para dentro do

atividades muito divertidas.

circo.

No dia 1 de Junho, dia mundial da criança, fomos passear
juntamente com os amigos da creche de Rio Frio, ao parque que

Agora a luz branca e azulada

fica perto da biblioteca. Foi uma manha muito divertida porque

tombava em cheio sobre o

havia muita música e diversões. Brincámos e dançámos imenso.

Senhor Fumo que armou uma

De tarde, na nossa escolinha, fizemos um lanche coletivo com

mesa de metal no meio da

todas as salas de creche. E sabem uma coisa?!!! Os papás

pista.

trouxeram muitas coisinhas doces para nós comermos. Foi um dia

Muito

grave,

cheio

de

espetacular. Obrigado Papás.

mistério, poisou lá caixas e

No dia mundial do ambiente, realizámos uns ecopontos para

caixinhas de várias cores.

levarmos para casa e ensinarmos aos nossos papás que é preciso

Depois arregaçou os punhos

reciclar e cuidar do nosso ambiente/planeta.

da camisa muito para trás.

No dia 23 de Junho foi a nossa festa de encerramento do final de

In “Palhaço Verde”
Matilde Rosa Araújo

ano. A nossa sala foi dançar, para os papás, a dança do chu-chu-á
do panda. Estávamos uns piratinhas muito bonitos e dançámos
todos muito bem. Para finalizar, tivemos um aniversário: a Ana
Lara. Muitos Parabéns.
Já em Julho tem sido só diversão e muita brincadeira à mistura!
Abraços e até ao próximo mês.

No próximo mês há mais…

APRENDER A
BRINCAR
Jogos e atividades
pedagógicas para
crianças até aos 3
anos
É nesta fase que o bebé cresce
e se desenvolve com maior
rapidez!

CRECHE
SALA IV

–

RIO

FRIO

Olá amiguinhos

Cá estamos mais uma vez para vos contar novidades fresquinhas.
O mês de Junho foi um mês cheio de atividades e de passeios na
rua.
Comemorámos o Dia da Criança com uma pequena festa onde
brincámos muito.

Nos próximos números iremos
apresentar alguns jogos e
atividades que proporcionarão
horas de aprendizagem e de
diversão!

Dos dezoito
aos vinte e quatro
meses

Bebé bailarino
Materiais:
1 leitor de CDs
Música boa para dançar
Uma zona ampla
O que fazer:
1. Selecione uma série de música
de dança, músicas infantis,
música clássica, rock and roll e
temas de musicais.
2. Leve o bebé para o meio de
uma sala e ligue a música.
Deixe-o dançar da forma que
ele quiser ao ritmo das música.
3. Mude de música e observe
como ele altera a forma de
dançar para se adaptar ao
novo ritmo.
4. Ao fim de alguns minutos,
joguem um jogo. Explique-lhe
que, quando parar a música,
todos devem ficar como uma
estátua. Em seguida ligue de
novo a música e dancem os
dois. De vez em quando pare a
música e divirtam-se com as
posições em que cada um
ficou.
5. Continue a dançar ao som de
vários ritmos, inventando
danças à medida que vai
ouvindo música

Aptidões:
Coordenação e equilíbrio
Capacidade auditiva
Locomoção
Interação social

Segurança:
Certifique-se de que o chão não é
escorregadio pois não quer que ele
escorregue e caia! Para não escorregar
o bebé pode dançar descalço.

Ensaiámos para a Festa de Final de Ano Letivo com os amigos do
Pré-Escolar e a nossa atuação correu muito bem, foi muito
divertido cantar no palco e ver as pessoas a aplaudirem e a
cantarem connosco.

Já no mês de Julho fomos para a sede da Fundação para
brincarmos com os nossos amigos de lá, nós gostamos muito de
brincar e de jogar jogos divertidos com eles.

Agora só nos resta desejar a todos umas
boas férias e que se divirtam a valer com
a família e amigos…

CRECHE
SALA

I

VILA
e

II

BELA
–

1º

Berçário

Olá…
Este foi o nosso último mês porque já cheira a verão e a praia já
chama por nós e pelas nossas famílias, mas antes vamos contarvos o que fizemos nestes últimos dias.
Pois bem, neste mês além de nos prepararmos para as
brincadeiras de Verão, também nos preparámos para a nossa
festinha de fim de ano... uma festa bastante importante!
Acima de tudo é também bastante importante ver o quanto
evoluímos. Quando aqui chegámos, às nossas salitas, éramos tão
pequeninos e agora olhem só para as nossas fotografias, estamos
tão crescidos e sabemos tantas coisinhas novas!
Aqui aprendemos muitas coisas, mas também ensinámos muitas
coisas às nossas amigas crescidas, além disso, os nossos pais
vivenciaram muito connosco e foram um grande auxílio neste
caminhada, a qual, é a primeira de muitas que virão.
Um abraço e beijinhos muito grandes com um bónus de sol extra!
Não se esqueçam de brincar muito, e acima de tudo, riam, mas
riam bastante e façam sorrir!!

Poemas
A Voz do Búzio
Eu trouxe da praia
um búzio bonito
que tem um segredo
em que eu acredito.

CRECHE VILA
SALA III

BELA

Olá amiguinhos!

Mais um aninho a chegar ao fim… foi um ano divertido, cheio de
novidades e aprendizagens divertidas.
No mês de Junho festejámos o Dia da Criança, os Santos Populares
e a chegada do Verão. Também participámos na nossa festa de

Lá dentro escondido

final de ano!

alguém a chamar...

Fizemos pinturas com tinta utilizando um espelho, a técnica dos

Ponho-o ao ouvido:
escuto a voz do mar.

berlindes e espuma de barbear.
Chegou o Verão e com ele muito calor por isso aproveitámos para

O mar e o sol
e a praia inteira
guardados num búzio
na minha algibeira.

passear e brincar no nosso jardim, realizámos uma atividade
diferente fomos brincar com água na nossa piscina, foi muito
divertido!
Em Julho temos brincado muito com os nossos amiguinhos e

Maria Isabel Soares
Livro "O Sabichão"

realizado atividades livres.
Boas Férias para todos vocês!

Beijinhos e miminhos de todos nós!

CRECHE
As férias batem à porta
As férias batem à porta

SALA

VILA

BELA

IV

Olá Amiguinhos.

impacientes, querem entrar,
são amigas do calor

Cá estamos nós para vos mostrar como foi o nosso mês de Junho.

do sol, da praia e do mar.

Ainda parece que foi ontem que chegámos à sala IV pela primeira

Trazem festas populares,

vez muito tímidos e sem muita vontade de brincar pois a

foguetes, bombos, melão,

adaptação é um período difícil. Mas essa fase passou rapidamente

pimentos, sardinha assada,

e atualmente somos um grupo de crianças muito brincalhonas,

dias quentes de Verão.
Trazem pêssegos, gelados,

amigas, divertidas e felizes. Brincámos, aprendemos e fizemos
muitas amizades ao longo dos meses que passámos juntos.

fatias de melancia,

O mês de Junho foi o nosso mês… Comemorámos o Dia Mundial

viagens, tendas, caravanas,

da Criança todos juntos num divertido lanche ao ar livre. E para

descobertas, alegria.

ficarmos ainda mais bonitos, a Daniela e a Rosa pintaram-nos

As férias batem à porta

umas t-shirts para vestirmos nesse dia.

por favor deixem entrar

Foi um mês divertido com o sol sempre a brilhar nos nossos

o ano só tem um Verão

corações.

é preciso aproveitar.

No mês de Julho a brincadeira e a diversão continuou e todos nós
António Mota

gostámos muito de participar nas atividades e brincadeiras livres.

Livro "Crescer"

Beijinhos a todos.

Adivinhas
CRECHE
SALA V

VILA

BELA

Olá!
Neste mês de Junho começámos em festa – a celebrar o Dia da
Criança!
Fomos passear ao parque infantil e levámos vestido as nossas
lindas camisolas que pintámos com vários animais da selva.
À tarde fizemos uma festa na creche, com muita música, docinhos
e alegria! Foi muito divertido!
Sou adorado por todos
Porque a todos faço bem

Construímos uns bonitos vasinhos com animais, reutilizando

Sou também relógio

garrafas de plástico e semeámos coentros e salsa.

De quem relógio não tem.

Fizemos várias atividades de expressão plástica alusivas ao Verão
e decorámos a nossa sala.

R: Sol

Brincámos muito na tina de água e na piscina e adorámos!
Tivemos ainda a nossa festinha de final de ano, com a presença
dos papás e gostámos muito!
Assim, concluímos este ano letivo cheio de brincadeiras,

Que é, que é,

aprendizagens e acima de tudo muitos

Dois redondos,

mimos e diversão!

E um comprido,
Entre as pernas

Até para o ano!

É metido.
R: Bicicleta

CRECHE VILA
SALA VI

BELA

Olá a todos!
Pois é… parece que estamos a chegar ao fim de mais um ano
Minha boca é grande.

letivo! Assim, vamos terminar com as novidades sobre os meses

Cabem lá navios.

de Junho e Julho! Concluímos o Mini-Projeto “Os 3 R´s do Palhaço

Eu ando no mar,
Não caibo nos rios.

Verde: rir, reciclar e reutilizar”. A nossa casa em 3D está
finalmente acabada e com mobiliário!

R: A Baleia

No dia 1 comemorámos o Dia Mundial da Criança!
Assim, pintámos t-shirts e, em grupo,
elaborámos um cartaz com os nossos
direitos. Nesse dia fizemos um
lanchinho na rua. Foi muito divertido!

Com asas, cauda,

Ainda este mês fizemos uma lanternas para não nos esquecermos

rodas e bico

dos Santos Populares. Outro momento que marcou o mês de

não pensarás

Junho foi a festa de final de ano letivo. Sabem quem lá apareceu?

que é passarito.
R: Avião

O Palhaço Verde!! Nós gostámos muito.
O mês de Julho tem sido um mês de grande animação. Os nossos
dias têm sido passados a brincar, a fazer jogos, na piscina e a
fortalecer amizades.
Bem… Está na hora de nos despedirmos… Boas férias para todos,
um grande beijinho e até Setembro.

O JOGO
O Jogo desenvolve a
criatividade, os conhecimentos e
o raciocínio.

PRÉ-ESCOLAR
TRANSIÇÃO
Olá amiguinhos!
Estamos de volta com mais novidades…
O mês de Junhos começou com a festa do Dia da Criança. Tivemos

Enquanto atividade simbólica, o

um lanche com os nossos familiares. Foi muito divertido.

jogo implica fazer de conta, pelo

Continuámos a trabalhar alguns números e também realizámos

que favorece o desenvolvimento

alguns trabalhos sobre os santos populares.

da imaginação, da fantasia e a

Tivemos um dia muito diferente, fomos visitar a nossa Quinta da

projeção simbólica de conteúdos
afetivos.

Casa Caramela, onde vimos: a vaca Malhada, o Burro Egas, a
Burra Camila, e outros animais. Vimos também, como eram as
casas no tempo dos nossos avós e bisavós.

"Ar- terra- mar"
É feito um círculo e
uma criança fica no
meio da roda.
Começa a brincadeira
quando a criança que
está no círculo aponta
para um dos outros e

Tivemos a nossa festa de final de ano letivo, onde dançámos e
cantámos e depois tivemos o sarau de Educação Física. Foi muito
divertido! E para terminar fomos à praia. É muito divertido, pois
brincámos na água e quando estávamos na toalha brincávamos
com a areia.
Nestes últimos dias tem sido só brincadeira e muita diversão!!
Voltamos no próximo ano letivo com mais novidades. Até lá
portem-se bem e tenham umas boas férias.
Beijinhos!

diz "ar".
Quem foi apontado

PRÉ-ESCOLAR

I

deverá dizer o nome de

Olá a todos, aqui estamos novamente para vos dar as últimas

um animal que vive no

notícias deste ano letivo. Pois é, já estamos quase a ir de férias!

ar.

O mês de Junho foi um mês de alegria! No dia 23 foi a nossa festa

O animal não pode ser

de final de ano e como queríamos que tudo corresse bem para os

repetido.

nossos papás e mamãs ficarem orgulhosos, ensaiamos muito a

Em seguida passará

nossa atuação de palco e o circuito de ginástica para o sarau. No

"terra", depois " mar".

dia da festa tudo aconteceu como tínhamos ensaiado e todos nós

Quem errar sai do jogo

e as nossas famílias ficaram orgulhosas! Afinal somos uns

à espera do vencedor.

pequenos artistas.
Logo na segunda-feira seguinte a festa continuou, afinal era o
primeiro dia de praia! Estávamos muito ansiosos com a viagem de
autocarro e passámos o tempo a conversar e a cantar. Quando
chegámos à praia verificámos que tivemos muita sorte com o
tempo, estava um lindo dia de sol e depois de todas as toalhas
estarem estendidas fomos ao mergulho! Mesmo com a água um
bocadinho fria. Foram duas semanas muito divertidas!
Agora já estamos um pouquinho tristes com o final da nossa
escolinha, mas afinal também precisamos de férias e para o ano
cá estaremos novamente para aprender coisas novas e
partilharmos afetos com os nossos amigos!
Até para o ano!

CANTINHO DA
EXPRESSÃO PLÁSTICA

PRÉ-ESCOLAR

II

Olá amigos,

Estamos de volta .
Desta vez para vos contar as últimas novidades do ano letivo.

PINTURA

Durante o mês de Junho comemorámos o Dia da Criança,
participámos na Festa de Final de Ano Letivo e fomos à praia. No
mês de Julho foi uma diversão, brincámos muito com os amigos e
fizémos jogos de exterior.

Cola Líquida em Lápis
de Cera e Anilinas

Este foi um ano muito divertido. Realizámos muitas atividades,
jogos e outros trabalhinhos, dos quais, gostámos muito.

Material:
Lápis de cera
Cola líquida
Anilinas
Papel cavalinho

Para finalizar, deixamos algumas fotos da nossa festa de final de
ano e da praia.

Muitos beijinhos e votos de umas boas
Objetivos:
Descobrir as potencialidades
da cola líquida.
Técnica:
Pintar o papel cavalinho com
lápis de cera. Dispor cola
líquida pelo desenho e
passar com anilina por cima.

férias.
...Até para o próximo ano !

PRÉ-ESCOLAR

III

Olá amiguinhos…

O mês de junho foi um mês muito atarefado, comemorámos o Dia
Conclusões:
Onde existe cola a anilina
não passa, isto é, onde foi
colocada a cola esse espaço
permanece em branco.

da Criança, participámos na festa de Final de Ano Letivo e no

Exemplo:

A nossa reunião de encarregados de Educação transformou-se

Sarau de Educação Física.
Fizemos as nossas pastas para guardar todos os nossos trabalhos
do ano letivo.

num dia de atividades, de forma a que as famílias vivenciassem
um dia de rotina normal.
Fomos ainda visitar a Quinta da Casa Caramela onde aprendemos
muito sobre os animais e a flora. Já no final de Junho fomos à
Praia da Figueirinha, foi muito bom, brincámos na areia e
divertimo-nos a valer na água.
Em julho foi só brincadeira e
atividades livres
Um abraço, até ao próximo
ano letivo!

PRÉ-ESCOLAR
RIO FRIO

IV

e

V

Olá amiguinhos! Cá estamos nós de novo!!!

Mais uma
Canção…

No mês de Junho demos continuidade ao projeto trimestral: ”Os 3
R's do Palhaço Verde: Rir, Reciclar e Reutilizar”.
Fizemos vários trabalhos plásticos, individuais e coletivos para

CANÇÕES INFANTIS

ficarmos com uma sala muito animada e colorida.
Passeámos na rua, visitámos os cavalos, fomos à nossa Quinta
Pedagógica,comemorámos o Dia da Criança com a Festa da
Mimosa brincámos no parque, enfim… foram dias de muita

A moda da Rita

alegria, cumplicidade, carinho e sobretudo amizade.
Tivemos muito trabalho a preparar a festa final de ano, o sarau de
educação física e a Praia!!!

Esta é que era a moda
que a Rita cantava
Lá na praia nova, olaré,
ninguém lhe ganhava,

Arrumámos a nossa escola do Rio Frio e dissemos-lhe adeus até
Setembro!!!
Agora temos estado na Sede com os nossos amiguinhos, tem sido
muito divertido!
Queremos agradecer a todos os Pais, adultos e amiguinhos mais
pequenos que nos ajudaram durante este ano, nas mais diversas

Lá na praia nova, olaré,

ocasiões, beijinhos e abracinhos até Setembro.

ninguém lhe ganhou.

CATL
Ninguém lhe ganhava,
ninguém lhe ganhou,
esta é que era a moda, olaré,
que a Rita cantava.

Olá, olé...vamos entrar com um pé!! DÓ, RÉ, MI, FÁ, SOL!!
Vamos entrar com o pé direito nas férias de verão, que nós tanto
gostamos e é uma curtição!!
No final deste ano letivo fizemos uma exposição com material
reciclado em que o tema principal era a importância das
telecomunicações para a reciclagem!! Foi giríssimo, fizemos um

Esta é que era a moda, olaré,

trabalho de sala com a ajuda do Palhaço Verde e trouxemos outro

que a Rita cantou.

trabalho de casa, que foi feito com a ajudas das nossas queridas
famílias. Todos adorámos!
Falámos sobre os

bombeiros e foi-nos explicado que os

bombeiros não apagam só os fogos... também ajudam pessoas,
salvam animais e são amigos da natureza. Fizemos um desenho
com o bombeiro que gostávamos de ser!!
Nesta temporada andámos também a preparar a tão desejada
festa de final de ano. Este ano trabalhámos o BreakDance que nos
acompanhou o ano todo e também a expressão corporal em
forma de música... foi um sucesso! Famílias e crianças adoraram,
foi o nosso MIX de EXPRESSÕES!!
Agora vamos de férias, para a praia ou para o campo... o que
interessa é não apanhar-mos sarampo ih ih ih !!!
DÓ RÉ MI FÁ SOOOOOLLLLLL...

Perguntas e
respostas

1º Ciclo do
Ensino Básico
Olá a todos

Onde fica o meridiano 0?
Os meridianos são linhas

O mês de junho foi um mês muito preenchido com muitas

imaginárias à volta da Terra

atividades escolares e de recreio.

que

pólos.

Durante este mês realizaram-se as últimas provas de avaliação

localizar

escolar, comemorámos o Dia da Criança com uma grande festa da

qualquer ponto do globo

Mimosa e participámos na Festa de Final de Ano Letivo, bem

terrestre. O meridiano que

como, no sarau de Educação Física que se realizou no Espaço de

serve de referência é o “0”,

Recreio Exterior. Ainda em junho fomos à praia e divertimo-nos a

também

valer com as brincadeiras na areia e os mergulhos na água azul.

passam

Servem

pelos

para

denominado

de

“Greenwich”, uma vez que

No mês de julho

temos participado em muitas atividades e

supostamente passa por esta

brincadeiras livres, porque

localidade, no Reino Unido. É

chegar e todos nós estamos ansiosos por elas!

as férias de Verão estão quase a

a partir dele que se fazem as
medições horárias do Mundo.

Agora só nos resta desejar uma boas Férias
a todos e cá estaremos para Setembro com
mais notícias fresquinhas…
Boas Fééérias…

Espaço de preservação dos valores culturais
Espaço de Educação Ambiental – Eco-educação
Núcleo Museológico da Casa Caramela

Visita das crianças de Pré-Escolar à Quinta.
Foram dias de muita aprendizagem, brincadeira e de convívio
direto com os animais…

Praia 2012
Com muito sol, água e brincadeira

Os mais pequenos
divertiram-se no
jardim com as tinas
de água e uma
pequena piscina.

Os dias passados na
praia foram uma
diversão constante e
uma partilha de
aprendizagens.

