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Halloween
dia das bruxas

Olá a todos os leitores do nosso jornal,
é com muito prazer que voltamos neste mês para vos dar a

Arte com Expressão

conhecer um pouco mais do trabalho que foi desenvolvido
em cada sala.
outubro é um mês em que as crianças já fizeram a sua
adaptação à sala e às rotinas. Nesta fase já interiorizaram as
diferentes etapas do dia a dia, os diferentes espaços e o
tipo de atividades desenvolvidas em cada um deles.
Neste mês comemorou-se o Dia do Animal, o Dia da
Alimentação e o Dia das Bruxas. Nas salas estas datas
foram assinaladas de formas variadas, mas sempre, de
caráter didático e lúdico.
Este mês foram criados dois novos espaços no nosso
jornal. Um dedicado à iniciação à língua estrangeira inglês,
e outro, ao movimento, musica e drama e educação física,
.

onde vos daremos novidades sobre as aprendizagens
realizadas nestas aulas.

Boa leitura.

Onde nos encontrar,
demonstração de carinho, afeto,
solidariedade e de compreensão
irão achar!

Exposição

ESTIMULAÇÃO À
LEITURA E À ESCRITA

CRECHE
SALAI—

1º

e

2º

Berçário

Olá amiguinhos!

Aqui estamos de novo com mais aventuras e novidades para vos
contar.
Tivemos amigos novos, que vieram para a escolinha pela
primeira vez e por isso às vezes precisam ainda de mais beijinhos
e miminhos, que todos nós damos com muito carinho para que
eles se sintam cada dia um bocadinho melhor.
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.

Fizemos algumas atividades, que aceitamos com muita
curiosidade. Queremos sempre mais e mais…
Fizemos também uma surpresa para entregar aos pais, na
Reunião de Encarregados de Educação.
Aqui vos deixamos o exemplo de alguns dos nossos
trabalhinhos!!!

O Palhaço Verde

Até para o próximo mês!
Beijinhos e muitos miminhos

Olhava o rapaz dos moinhos,
olhava aquela criança com
alegria, feliz pela felicidade

CRECHE
SALA III

que

Olá, Amiguinhos!

iluminava

aquele

rostozinho cheio de pintas do

Estamos de volta para contar as novidades do mês de outubro.

sol. mas de repente ficou triste

Exploramos os frutos do outono, onde tivemos oportunidade de

e pensou:

tocar e provar alguns frutos e no dia mundial da alimentação

“pobre menino! Talvez quando

fizemos uma salada de fruta. Estava uma delícia!

dali saísse e se fosse deitar não

Como trabalho do dia mundial da alimentação colamos papel

tivesse uma cama bem feita

crepe e/ou autocolante e/ou lustro nalguns desenhos de

nem mãe a esperá-lo para

alimentos, como cenoura, uvas, maçã, peixe, batata…

adormecer e poisar-lhe na

Fizemos um cartaz sobre os afetos, pintamos um coração com o

cabeça a mão com meiguice,

cotonete e foram colocadas palavras relacionadas com o afeto.

ou para o ajudar, pela manhã,

Estes corações foram colocados numa árvore. É a nossa árvore do

a

afeto.

vestir

aquela

camisola

grande demais”.

No final do mês abordamos o tema do dia das bruxas, com a

Juju viera sentar-se de manso a

rasgagem e colagem de papel crepe preto, para decorar um
morcego. E pintamos um desenho de uma abóbora com o lápis cor

seu lado. E perguntou-lhe:
- Estás triste, Palhaço? Não

de laranja.

gostas de estar aqui?
Por agora é tudo, no próximo
O

Palhaço

exclamou:
- Gosto tanto!

estremeceu

e

mês voltamos com mais novidades.
Até à próxima!

CRECHE
RIO FRIO
Olá amiguinhos!
Cá estamos nós de novo…
O mês de outubro passou a correr… a correr tão depressa que
até parecia o gato da Bruxa Estrebucha!
Mas mesmo com o tempo a passar rápido, continuámos a
decoração da nossa sala, iniciámos alguns trabalhos relacionados
- Então… - continuou Juju –

com o nosso corpo e comemorámos o Halloween com alguns

não gostas, talvez, de ver

doces, morcegos e bruxinhas à mistura e claro está, com a

trabalhar o Senhor Fumo…

agradável companhia do Palhaço Verde! Foi um mês de muito

Pois gosto, Juju!

trabalhinho, mas também de muitos miminhos, diversão e

- Trabalha tão bem, não

aprendizagem!

trabalha, Palhaço?
- Pois trabalha, Juju.

Bem, por agora é tudo, beijoquinhas e até novembro…

Juju sorria mais linda agora.
Agora,

era

toda

luz

na

escuridão.
- Ainda bem que o dizes,
Palhaço. Tu és bom.
Mas

o

Palhaço

coração

sentia

apertado,

o

mais

CRECHE

pequenino.
Vira nos olhos de Juju o tal
encanto,

aquilo

homens

grandes

que

os

chamam

Amor.

SALA

I

VILA
e

II

BELA
–

1º

Berçário

Olá Amiguinhos!
Aqui estamos nós com as novidades do mês de outubro.
No mês anterior tínhamos iniciado algumas atividades alusivas à

E no espelho encantado de
Juju estava a imagem do
Senhor Fumo e as suas mãos
morenas. O Palhaço bem o

chegada da nova estação do ano. Pois, muito bem, aqui ficam
algumas fotografias dos nossos trabalhinhos: um ouriço, que foi
decorado com o decalque do nosso pé e dos nossos dedinhos. E,
a nossa árvore do outono: com o decalque dos pés de cada um
de nós fizemos o tronco e, as folhas foram pintadas com os
nossos dedos.
Mas, temos mais novidades… Apesar de sermos “bebés” a
verdade é que, de dia para dia estamos a ficar cada vez mais
crescidos: já conseguimos manter-nos sentados no tapete, por
muito mais tempo, brincando e manipulando os brinquedos;
alguns de nós já gatinham e rastejam por todo o espaço da sala e,

In “Palhaço Verde”
Matilde Rosa Araújo

temos um amiguinho que já começou a dar os seus primeiros
passos.
As novidades terminam por aqui. Voltaremos no próximo mês.

No próximo mês há mais…

Até lá brinquem muito!

CRECHE VILA BELA
SALA III e IV
Olá amiguinhos!

Mais uma
Canção…

Cá estamos nós para vos contar as aventuras e novidades do mês de
outubro.
Assim, iniciámos o subprojecto “O Palhaço Verde e uma família de

CANÇÕES INFANTIS

afetos”, onde ficámos a conhecer um pouco sobre a história “O Palhaço
Verde”, manuseando um fantoche de um palhaço. Depois tivemos

CANÇÕES DA ALIMENTAÇÃO
( Música - Ò malhão, malhão...)

“Eu sou pequenino
Mas já sei escolher,
os bons alimentos
para bem viver.
Para ter saúde,
eu quero comer,
Carne, peixe e ovos
e leite beber.

oportunidade de explorar os afetos através de imagens reais.
Ainda durante o mês de outubro comemorámos dias importantes: o Dia
mundial da alimentação, do Animal e o Dia das Bruxas! Assim, para não
esquecer um dia tão importante como o Dia Mundial da Alimentação
provamos alguns frutos característicos do Outono (banana, maçã, pêra,
tangerina, uvas, kiwi e ameixa). Foi delicioso!
No dia Mundial do Animal fizemos diferentes animais com as nossas
mãos e pés….macacos, borboletas, elefantes, joaninhas, leões, e muitos
mais, formando um placar coletivo das duas salas. Foi muito divertido!
No Dia das Bruxas decidimos fazer uma teia gigante cheia de fantasmas,

Eu quero crescer
Ser um valentão,
Como hortaliças,
Fruta, queijo e pão.
Antes de comer
as mãos vou lavar,
depois os dentinhos
eu vou esfregar!

bruxas, abóboras e aranhas. Estava horripilante!
Nos dias 10, 22 e 23 comemorámos o segundo aniversário dos nossos
amigos Tiago, Dinis e Ariana. Parabéns !!!!
E assim nos despedimos…
Um grande beijinho e
até para o mês que vem.

CRECHE
SALA V

VILA

BELA

Olá amiguinhos!
(Música "O mar enrola na areia".)

A carne, o peixe e os ovos
mais o meu rico leitinho
são alimentos gostosos
que eu quero no meu pratinho.
O melhor dos alimentos é
o leite, isso é verdade.
Fortalece os nossos dentes e
rimos com muita vontade.
Os nossos dentes são lindos, não
precisamos dos doutores
porque o cálcio do leitinho
tira todas as nossas dores.

No mês de outubro
tesouros estivemos a decorar,
para guardar pequenos trabalhos
que a todos queremos mostrar.
Explorámos em pequenos grupos
instrumentos musicais,
foram momentos divertidos
e para nós muito especiais.
Fizemos um jogo de sabores
no dia da alimentação,
provámos alimentos doces e salgados

Eu sei que há muitos meninos
que
gostam de beber leitinho. É
por isso que eles crescem e
ficam muito bonitinhos.

e comemos com satisfação.
Pintámos com diferentes técnicas
lápis de cor, lápis de cera, tintas e verniz
com aguarelas diferentes famílias,
aranhas, gatos, abóboras e até na bruxa o nariz.
Para o mês que vem voltaremos…
Beijinhos com carinho

CRECHE VILA
SALA VI

BELA

Olá, olá amiguinhos!

Queremos contar-vos algumas atividades que fizemos e de que

Adivinhas

gostámos muito.

Adivinhas de Alimentos

Logo no inicio do mês provámos vários alimentos: alguns doces,
que nos deixaram muito contentes; outros salgados, que nos

O que é que salta, dá um
espirro e vira pelo avesso?
(Pipoca)

fizeram fazer caretas. Depois disso, aprendemos que com a
chegada do outono as folhas das árvores ficam secas e acabam
por cair e que aparecem as castanhinhas que sabem muito bem
quando estão quentinhas, hmmm que delícia!
Cantámos novas canções, aplicámos novas técnicas de pintura e

Tem pé mas não caminha, tem

no fim do mês fizemos algumas decorações para o dia das bruxas.

olho mas não vê, tem cabelo
mas não penteia.

Cá estaremos de novo no próximo mês para vos contar mais

(Milho)

novidades… Até lá! Muitos beijinhos e miminhos.

Branco é
Galinha o põe.
(ovo)

PRÉ-ESCOLAR
SALA VERTICAL

DE

TRANSIÇÃO

Olá Amiguinhos!
Verde por fora

Este mês trabalhámos as emoções e os afetos. Fizemos mímicas

Encarnada por dentro

sobre emoções, partilhámos muitos miminhos, beijinhos e

E os jogadores da académica

abracinhos. Através de histórias aprendemos o significado das

jogam lá dentro

palavras “Afeto” e “Desculpa”. Os nossos papás também fizeram

(romã)

uns trabalhos sobre as nossas famílias que ficaram muito bonitos e
permitiram a criação do “Cantinho dos afetos” na nossa sala!
Explorámos novos jogos, como os dominós e os cubos de encaixe.
Casinha amarela, quase

Desenvolvemos os nossos sentidos com uma experiência em que

vermelha

cheirámos, provámos e comparámos os sabores das diversas

Não tem porta nem telha.
(laranja)

maçãs que existem!
Conhecemos outros estilos musicais: Jazz e música clássica!
Dançámos e relaxámos ao som de Vivaldi e Bach. No dia das
Bruxas, andámos à caça das aranhas, com a professora de Inglês,

Verde foi meu nascimento

foi tão divertido! Foi um mês mais calmo, porque já estamos

Mas de luto me vesti

adaptados e partilhámos muitos momentos de alegria e carinho.

Para dar luz ao mundo

No próximo mês contaremos mais novidades!

Mil tormentos padeci
(azeitona)

Um grande abraço repleto de carinho…

CANTINHO DA
EXPRESSÃO PLÁSTICA

PRÉ-ESCOLAR

I

Olá Pais, o mês de outubro passou num instante e como sempre
nós também fizemos imensas atividades.
Continuámos a explorar o tema do outono: construímos um painel
com a nossa árvore das estações, fizemos uma pintura com as

Trabalho com barro
fácil e divertido

nossas mãos e construímos um ouriço do outono para os nossos
papás. Esperamos que tenham gostado…
Este mês também começámos a explorar as frutas da estação do

CROISSANT

ano, explorando-as com diversas técnicas de pintura: pintámos

1 Com o rolo, aplana um

umas uvas com rolhas.

bocado de barro para

Comemorámos o dia internacional da alimentação. Conhecemos a

obteres uma superfície não

nova roda dos alimentos, conversámos sobre as diversas regras de

muito grossa.

higiene e cuidados que devemos ter no momento das refeições.
Realizámos uma pintura com alguns alimentos: brócolos, tomates

2 Desenha e corta um

e maçãs. Ficou muito engraçado!!

triângulo da superfície de
barro.
Abraços e até ao próximo mês.

3 Começando pela base,
enrola o triângulo para
conseguires obter a forma

PRÉ-ESCOLAR

II

de croissant. Dobra um
pouco as pontas.

4 Coloca a peça como na
imagem e, com um punção
desenha-lhe a boca.

Bem-vindos!

Neste mês de outubro, trabalhámos algumas noções espaciais – à
frente de; atrás de; ao lado de (esquerda e direita); dentro de; fora
de. Bem como a noção de comprido e curto.
Experimentámos, brincámos e representámos estas noções com
grande entusiasmo e atenção.
Fizemos fantoches com material de desperdício representando

5 Para os olhos, molda duas
bolinhas de barro branco e
cola nelas as pupilas de
barro mais escuro. De
seguida, coloca as bolinhas
por cima da boca e deixa
secar.

vários elementos da família.
Verbalizámos ainda sobre os diferentes espaços que constitui uma
casa e também sobre os diferentes objetos existentes em cada um
deles. Esta conversa serviu para que as crianças tomem
conhecimento do mundo que as rodeia.

Festejamos o Halloween, fazendo uma abobora com gomas e um
lindo cartaz feito em grupo!

Até breve!

O JOGO
O Jogo desenvolve a criatividade,

PRÉ-ESCOLAR

III

os conhecimentos e o raciocínio.

Olá amigos
Enquanto atividade simbólica, o
jogo implica fazer de conta, pelo

Cá estamos nós uma vez mais para vos contar as notícias da nossa

que favorece o desenvolvimento

sala.

Entrega de rupa e brinquedos na
loja social da Fundação COI

da imaginação, da fantasia e a
projeção simbólica de conteúdos
afetivos.

Este mês foi dedicado à temática dos afetos. Assim, realizámos
diversas

atividades

como

jogos

de

grupo,

presentes,

demonstrações de carinho, entre outros.
Este tema foi muito interessante uma vez que para alguns de nós

Jogo do salta à corda

era difícil fazer demonstrações de afeto. Tendo em conta os

(jogo para desenvolver a

jogos, os diálogos e as demonstrações reciprocas foi-nos muito

coordenação motora)

motivador para continuar a mostrar aos outros que nos

Visita à exposiçao dos amigos do
ATL

importamos com eles, que os respeitamos e que gostamos deles
acima de tudo.

Participantes: sem
número definido.

Beijinhos muito afetuosos.

Material: Corda.
Lanche comemorativo do
Halloween com os nossos padrinhos
Joao Pacheco e Fabiana

Desenvolvimento:
Duas crianças nas
extremidades da corda
fazem o seu balanço.

PRÉ-ESCOLAR
RIO FRIO

IV

Olá, amiguinhos!

Vão entrando no jogo um ou
mais participantes, os quais
vão saltando ao ritmo do
balanço da corda.
Perde o jogador que pisar a
corda ou que pare o seu
movimento circular.
Ganha o jogador que
conseguir terminar a
contagem proposta sem
pisar ou parar o movimento

Cá estamos nós de novo, para vos dar a conhecer o nosso mês de
outubro… foi um mês de muito trabalho, de muitas atividades e
de novas e diversificadas aprendizagens!
Realizámos alguns fantoches representativos dos elementos da
nossa família, comemorámos o Dia da Alimentação, divertimo-nos
a comemorar o Dia das Bruxas, com um pequeno lanche com o
Palhaço Verde e aproveitámos todos os momentos do dia para
brincar, aprender e distribuir afetos, porque os afetos são como
”remédios que tomamos quando dói a barriga, a cabeça e
estamos doentes”!

da corda.
Beijoquinhas e até novembro!

Perguntas e
respostas

CATL
Olá, olé...

Onde a torre de Londres?
Esta

antiga

fortaleza

Como estão todos? Nós, meninos e meninas do CATL estamos muito bem,

de

Londres serviu, durante muito
tempo, de prisão do estado.
Situada na margem esquerda

sabem porque?! Este mês transformamo-nos em futuros grandes
pintores!!! É verdade....durante o mês de outubro, conhecemos e
exploramos a Arte Moderna, mais propriamente a Pintura, através de
uma pesquisa com base na Obra dos grandes Pintores mundiais desta
corrente artística. Conhecemos um pouco dos artistas do passado e

do rio Tamisa, mede 27

também do presente, as suas influências, estilos e um pouco da sua vida.

metros

Foi

O que nos inspirou bastante para a fase seguinte do ateliê....a pintura

Guilherme o Conquistador,

propriamente dita! Pintámos de forma livre e orientada, sempre sob a

que

influência da nossa pesquisa . A sala, durante este Ateliê, transformou-se

de

deu

altura.

início

à

sua

construção.

numa “Escola de Arte”, ou seja, tinha pinturas de vários artistas de

Nela foram encarcerados, e

renome expostas, havia cavaletes por toda a sala, com telas improvisadas,

depois sentenciados, grandes
nomes da

história,

como

Thomas More, Ana Bolena e
Henrique VI, entre outros.

onde colocámos em prática os nossos dotes de pintura e onde recriámos
um ambiente de ateliê de pintor com seus discípulos. Realizámos pinturas
individuais e pinturas em grupo.
Com muita emoção e empenho, realizámos uma exposição “ Arte com
Emoção”, como forma de mostrar à comunidade em geral esta vertente
artística. Através deste ateliê conseguimos um ambiente de harmonia, de
muita cor e de magia entre as crianças e a comunidade.
Para o mês de Novembro teremos mais revelações espetaculares....
AGUARDEM-NOS!!!

1º Ciclo do
Ensino Básico
Olá a todos

Meninos e Meninas do CATL

Onde a estação Mir?

No mês de outubro a turma do 1º ciclo festejou o Dia Mundial da

Em 1986, a antiga União
Soviética pôs em órbita um
centro

de

laboratório

operações

e

espacial.

A

estação MIR, que quer dizer
PAZ, gira em torno da Terra a
400 quilómetros de altitude.
A sua missão principal é o
estudo do comportamento do
organismo

humano

no

espaço. Foi nesta estação que
o russo Valeri Poliakov bateu
o recorde de permanência em
órbita:
438 dias.

Alimentação mais uma vez com o apoio do leite Mimosa.
No âmbito do projeto “O Palhaço Verde e uma família de afetos”
decidimos realizar um desenho de cada um de nós para oferecer
às diferentes salas e respostas sociais que vamos apadrinhar.
Também já iniciámos os nossos projetos de sala e por isso fomos
visitar a Mediateca para pesquisarmos nos livros informações
sobre os temas que estamos a trabalhar e começarmos a escrever
no computador.
Temos muito que fazer!
Até à próxima!
Beijinhos e abraços…

e

drama

1,2,3 que a aula vai começar...
As aulas de Movimento Música e Drama e Educação Física têm
sido uma constante alegria e diversão, mas sempre com a
aprendizagem como objetivo principal.

Na aula de Movimento Música e Drama temos abordado os jogos
de equilíbrio e deslocamentos, perícia e manipulação como
outras habilidades gerais.

têm sido um desafio que os nossos meninos têm alcançado com
grande sucesso!

Até à próxima meninos …
Façam muitos movimentos e
mostrem a vossa alegria!

Inglês
Iniciação

à

língua

estrangeira

Olá amiguinhos e papás, Welcome...
Sou a nova professora de Inglês e sou um novo elemento na
família COI. Chamo-me Carla e é com muito prazer e alegria que
irei trabalhar convosco ao longo do ano.
Bem-vindos à grande aventura que é aprender inglês. Com o meu
auxílio irão aprender muitas palavras, frases, canções e realizar
muitas atividades temáticas.
No mês de outubro comemorámos o dia das bruxas (Halloween)
onde decorámos uma abóbora, um morcego,

doces e

aprendemos a dizer o seu nome em inglês.
Sabem como é??? Pumpkin Bat e Sweets.
Para finalizar, gostaria de agradecer e demonstrar a minha alegria
pelas cartas e palavras afetuosas que os alunos me têm retribuído
ao longo do mês.
Até ao próximo mês e não deixem de ler as novidades que irão
surgir!!!!

Kisses and hugs.

LAR RESIDENCIAL

Em Educação Física os percursos e transposição de obstáculos

RESIDÊNCIA DE IDOSOS

Movimento, musica
Educação física

E ainda no mês de outubro,
mais precisamente no dia 30,
nasceram
uns
lindo
leitõezinhos.
São uma gracinha, gostam
muito de brincar uns com os
outros e de receber carinhos
da mamã porca.

Olá amiguinhos da Quinta…

O mês de outubro trouxe
muita chuva e frio. Assim, e
como a vida numa Quinta é
ao ar livre, teve-se que
ajustar e alterar alguns
procedimentos relativos às
zonas de acolhimento e de
lazer dos animais a fim de
lhes proporcionar bem estar.

Vem fazer a tua
festa de aniversário
na
Quinta da Casa
Caramela!

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

CONDIÇÕES GERAIS
Mínimo 15 crianças/ máximo 40.
1h30 de brincadeira e 30 min de
lanche.
Inclui a entrada de 4 adultos
(linha reta de parentesco)
Adultos extra – 4€ (inclui visita à

2 horas de diversão
com actividades
lúdicas e de
educação ambiental.

Quinta Pedagógica com café)
Não é permitido trazer comida/
bebida para a festa
Sinal de 40% para a reserva.

M A RC A Ç ÕE S :
Avenida Zeca Afonso, Urbanização
dos Mochos
2955-220 PINHAL NOVO
Telef: 21 2362302 Fax: 21 2387741

