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S. Martinho

Olá caros leitores,

Atividades com barro

voltámos neste mês para vos dar a conhecer um pouco
mais das atividades que foram desenvolvidas na Fundação
COI por toda a equipa pedagógica.

Em novembro celebrou-se o S. Martinho e as crianças
receberam a visita do “Manel” e da “Maria Castanha” que
distribuíram castanhas cozidas por todos, ao som de uma
concertina. Foi um momento muito divertido que deu
origem a muitas gargalhadas.

Nas salas deu-se continuidade à temática dos afetos e foi
construído o cantinho dos afetos na entrada da instituição,
com o contributo de colaboradores, crianças e famílias.
.

O CATL desenvolveu o seu ateliê de escultura e barro,
apresentando o resultado final numa exposição na entrada
da instituição.

Já no final do mês iniciou-se a elaboração das prendas de
Natal, bem como os preparativos para a festa de Natal,
sobre a qual partilharemos mais pormenores na edição do
Traquinas do próximo mês.

Para finalizar gostaria de desejar a todos os nossos leitores

Boas Festas e um
Feliz Ano Novo!!!

Máquina do tempo

ESTIMULAÇÃO À
LEITURA E À ESCRITA

CRECHE
SALAI—

1º

e

2º

Berçário

Olá amiguinhos!

Mais um mês, mais novidades quentinhas e boas!!!
Pois é, festejámos o S. Martinho, com uma visita à nossa sala da
Maria Castanha, foi muito giro, pois era a nossa amiga crescida
Telma, só que vinha mascarada e ficámos todos muito admirados!
Para comemorar a data pintámos umas castanhas com chocolate
em pó, foi uma delícia, entre pintalgadas de “tinta” achocolatada,
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.

lá iamos dando uma lambidela ou outra!
Fizemos um gatinho amarelo com as nossas mãos e começámos
as nossas sessões de “Música para Bébés”. Inicialmente ficámos
um pouco assustados, o Hugo levou coisas muito estranhas e que
faziam barulhos esquisitos, mas depois fomos experimentando e
até já o ajudámos a tocar os instrumentos.

O Palhaço Verde

Por agora é tudo e como já estamos quase no Natal, desejamos a
todos um Feliz Natal e um Bom Ano Novo!

E perguntou com mágoa e

CRECHE
SALA III

medo na voz:
- Vais casar com ele, Juju?
- Vou, Palhaço! Como tu és
bom

que

até

adivinhas…
Aqui estamos nós com mais novidades!

Vamos casar na primavera!
-

Que

lindo!

primavera!...

–

Olá, Amiguinhos!

Casar

na

Repetiu

o

Palhaço como num sonho.
-Pois é, Palhaço! Nesse dia – e
Juju ao falar ainda tinha mais
luz no rosto e na voz que
cantava – hei-de prender nos
meus cabelos um véu mais
branco do que a geada que,
pela manhã, cobre os prados.

No mês de novembro comemorámos o dia de S. Martinho com a
visita do vendedor de castanhas e da Maria Castanha.
Fizemos uma pintura com chocolate em pó e água e colámos
castanhas de papel autocolante na pintura final. Numa outra
atividade fizemos o decalque de castanhas.
Explorámos a cor laranja, com a pintura de um desenho de uma
laranja. Mas, primeiro fizemos um jogo para procurar objetos ou
brinquedos cor de laranja.
Iniciámos as sessões de música, com o animador Hugo.
Adoramos, estas sessões são muito relaxantes e interessantes.

Nesse dia tiro estes sapatinhos
de cetim e hei-de pôr uns
sapatos de saltos muito altos,

Por agora é tudo, voltamos no próximo mês, com mais novidades.
Até à próxima!

para ser da altura de Fumo, o
meu Amado. Nesse dia “Luar”
andará em liberdade pelo meio
das ervas e das flores.

Feliz Natal e Bom Ano Novo!!!

E Juju era toda luz ao falar ao
falar

do

seu

espelho

encantado.

CRECHE
RIO FRIO
Olá amiguinhos!

O Palhaço poisou as enormes
mãos enfiadas nas luvas sobre

Cá estamos nós de novo…

o rosto pintado de branco
como se as piasse num campo

O mês de novembro foi carregadinho de coisinhas boas e doces…

de neve, como se não quisesse

saboreámos algumas castanhas, batatinha doce e suminho… foi

olhar.

um magusto infantil muito, muito saboroso e que nos permitiu

E

repetia

docemente

por

lembrar o São Martinho!

detrás das mãos:
- Hás-de ser muito feliz, Juju.

Para além disso, trabalhámos a temática dos afetos com a

Hás-de ser muito feliz, Juju…

construção de um móbil para colocar na sede da Fundação,

Mas esta já não o ouvia. Com

fizémos brincadeiras e jogos na sala e… muita, muita risada à

graça delicada fora ajudar o

mistura!

Senhor Fumo a fechar a mesa,

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

a guardar as caixas e as
caixinhas…
Mas isso já o Palhaço não viu
porque os seus olhos pintados
de roxo, iguais a violetas
escondidas e magoadas, ainda
estavam por detrás das mãos.
Si! Lá! Sol… Fá… Mi… Ré… Dó…

CRECHE
SALA

I

VILA
e

II

BELA
–

1º

Berçário

Olá Amiguinhos!
E o menino dos moinhos
aproximava-se mais.
Esquecido de que estava a

Aqui estamos nós com as novidades do mês de Novembro.

assistir a um espetáculo de

Iniciamos com as comemorações do S. Martinho, realizando

circo, de que esse espetáculo

algumas atividades de expressão plástica (decoração das

estava a acabar.

castanhas com o decalque das mãos e pintura com o dedo), e
cantámos algumas canções alusivas ao tema.
Mas, temos mais novidades… Cada dia que passa, temos revelado
as nossas capacidades. Já conseguimos manter-nos sentados no
tapete a brincar; alguns de nós já começaram a gatinhar, outros a
manterem-se de pé e, temos mais um menino que começou a
dar os primeiros passos.
E, como o Natal se aproxima, já iniciámos algumas decorações

In “Palhaço Verde”
Matilde Rosa Araújo

alusivas a esta quadra, realizando atividades de expressão
plástica.

No próximo mês há mais…

Mas, para saberem mais, terão de aguardar pelo próximo mês.

Até lá brinquem muito!

CRECHE VILA BELA
SALA III e IV
Olá a todos!

Mais uma
Canção…

CANÇÕES INFANTIS

Aqui estamos mais uma vez para vos contar como foi passado o
mês de novembro! Continuámos a explorar o subprojecto “O
Palhaço Verde e uma família de afetos”.
Como sabem no dia 11 comemorou-se o S. Martinho.

Natal das Crianças

Assim, o nosso lanhe foi diferente e recheado de coisas boas! Foi
muito giro! E sabem qual a atividade que mais gostámos? Foi a
realização de pintura com chocolate!
A nossa amiga Andreia trouxe uma nova amiguinha para a nossa

Natal, Natal das crianças

sala. Chama-se Cuca e é uma tartaruga. Nós gostamos muito dela.
Nos dias 20 e 30 a Rafaela e a Sofia fizeram 2 anos. Muitos
Parabéns às duas! Estão a ficar crescidas!

Natal da noite de luz
Natal da estrela-guia

E por agora é tudo! Um beijinho para todos e até para o mês que
vem.

Natal do Menino Jesus

Blim, blão, blim, blão,
blim, blão...

Bate o sino da matriz

Carta

ao

Pai

Natal

Papai, mamãe rezando
Para o mundo ser feliz

Durante o mês de novembro as crianças
da Fundação COI enviaram ao

Blim, blão, blim, blão,
blim, blão...

Pai Natal a lista de prendas que desejam
receber neste Natal.
Todo o correio foi levado à casa do Pai Natal, no Polo Norte para

O Papai Noel chegou
Também trazendo presente
Para a vovó e o vovô

que as prendinhas cheguem a horas…

CRECHE
SALA V

VILA
e VI

BELA

Olá, olá amiguinhos!

Adivinhas

Cá estamos de novo para vos contar algumas das atividades do
mês de novembro de que gostámos mais.

Sou verde e tenho ramos
Todos gostam de me enfeitar
E faço todos os possíveis
Para as casas alegrar!

Primeiro que tudo fizemos carimbos com batata doce e tintas de
várias cores. Depois disso, passámos a conhecer a lenda de São
Martinho e fizemos um cartaz alusivo ao tema com um desenho e
com muitas castanhas.
Ao longo do mês aprendemos também algumas canções novas,
que ainda hoje cantamos todos os dias! Por fim, já quase no final
do mês, tirámos as nossas fotografias individuais e de grupo, para

À noite no céu me coloco
Para que me vejam a brilhar
Adoro estar lá no céu
Para o poder cintilar

um dia mais tarde nos recordarmos de toda a alegria e felicidade
que sentimos enquanto frequentámos a creche.
Prometemos trazer-vos mais novidades no próximo mês, que está
repleto de surpresas!

Muitos beijinhos e miminhos dos meninos desta sala.
Verdes são as minhas folhas
E picam mais do que as outras
Mas se procurares bem,
Bolinhas vermelhas
encontras.

PRÉ-ESCOLAR
SALA VERTICAL

DE

TRANSIÇÃO

Olá Amiguinhos!
Neste mês tivemos tempo para fazer muitas coisas interessantes!
Explorámos os sons do nosso corpo, criando ritmos, mas também

Numa gruta pequenina

conhecemos e manuseámos instrumentos musicais, fazendo a

Tu os podes encontrar

nossa bandinha! Mas não ficou por aqui… construímos maracas

Maria, José e o Menino

com diferentes materiais e adoramos brincar com elas!

Numas palhinhas a

Como não poderia deixar de ser, comemorámos o S. Martinho,

descansar

juntando-nos à festinha no salão. Fizemos atividades em grande
grupo no tapete, em que trocámos os nossos sapatos e as meias e
tínhamos de encontrar quem os tinha! Foi bastante divertido!
Houve ainda tempo para conhecermos melhor o que são frutos e
legumes, numa experiência de cheirar e observar bem, porque

Sou um Pai muito feliz

sabem uma coisa… Os frutos têm sementes no seu interior! Os

Que traz ao lar muita alegria

legumes não! Fizemos recortes e colagens de alimentos saudáveis

Ando sempre lá por fora

e não saudáveis!

Só venho a casa um dia.

Explorámos padrões e enfiamentos através de um novo jogo da
sala!
Não percam o próximo jornal, porque nós também não! 
Um grande abraço repleto de carinho dos amigos da Sala Vertical
de Transição.

CANTINHO DA
EXPRESSÃO PLÁSTICA

PRÉ-ESCOLAR

I

Olá papás

Aqui estamos para vos mostrar os nossos trabalhinhos do mês de
novembro.
Este mês dedicámo-nos ao São Martinho.
Realizámos diversas atividades de expressão plástica alusivas à
temática do Magusto. Os papás também participaram realizando o
«Manel e a Maria Castanha» com os seus filhotes. Ficaram todos

Árvore de Natal

muito bonitos! Obrigado Papás…
Material:
Revista

velha

e

muita

Houve ainda tempo para muitas brincadeiras, para ouvir muitas

imaginação.

histórias e cantarmos muitas canções.

Preparação:

Foi um mês muito divertido….

Ensine a criança a dobrar as
folhas de uma revista velha,
uma a uma; como mostra a

No mês que vem cá estaremos para

sequência.

vos contar mais novidades fresquinhas…

PRÉ-ESCOLAR

II

Olá, bem-vindos!
Neste mês de novembro demos continuidade ao projeto trimestral
“O palhaço verde e uma família de afetos”.
Elaborámos um cartaz com os elementos da família aos quais
tivemos que completar com boca, cabelo, nariz, orelhas, etc.,
tendo como referência uma imagem.
Inventámos a história para as sombras chinesas, utilizando o jogo
em grupo “A um conto acrescentamos sempre um ponto” e
fizemos a ilustração da mesma.
Elaborámos o “pássaro dos afetos”. Para isso começámos por fazer
Dobra todas as folhas e verás

rasgagem de papéis coloridos e colagem dos mesmos.

que se obtém um cone que

Realizámos vários jogos e técnicas de pintura. Também tivemos a

lembra uma árvore de Natal.

visita de alunas do ensino secundário do curso profissional de

De seguida, basta um toque

animação social, que interagiram com o nosso grupo fazendo

de criatividade nos enfeites

alguns jogos musicais e de expressão corporal, mimica, etc.

para

Finalizámos o mês de novembro com a elaboração da proposta do

produzir

uma

bela

árvore de Natal de material

convite para a nossa festa de natal.

reciclável.
O desejo de um bom natal para todos vós!

Até breve!

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

PRÉ-ESCOLAR

III

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

jogo implica fazer de conta, pelo

sala.

que favorece o desenvolvimento

Este mês foi dedicado à temática do S. Martinho e do Natal.

da imaginação, da fantasia e a

Assim, realizámos diversas atividades como jogos, dramatizações,

projeção simbólica de conteúdos
afetivos.

canções mimadas, expressão plástica e outras.
Para comemorar o S. Martinho participámos num lanche coletivo

Um pinheiro de natal, técnica
de pintura e colagem

com os amiguinhos das outras salas e com a participação do
“Manel e da Maria Castanha”, foi muito divertido!

Jogo do burro

O Natal é um tema muito interessante, na medida em que
posteriormente à temática explorada no mês anterior, os afetos,

Número de jogadores:

o grupo conseguiu transpor todos os sentimentos para o tema do
Natal.

3 ou mais.

À espera da festa.

Vamos aqui adiantar um pouco sobre a nossa festa de Natal que
Material necessário:

foi muito bonita, conseguimos colocar todas as valências da nossa

Uma bola.

Fundação a participar na festinha.
Desejamos um feliz natal para todas as famílias.
Beijinhos muito carinhosos.

Como se joga:
Todos os jogadores têm que

O nosso presente
de Natal

fazer uma roda.
Começam a passar a bola
muito rápido uns aos outros,
quem deixar cair a bola uma

PRÉ-ESCOLAR
RIO FRIO

IV

Olá, amiguinhos!

vez, fica com a letra B… quem
deixar cair a bola duas vezes
fica com as letras B, U…e assim
sucessivamente

até

alguém

ficar com a palavra burro (o
equivalente a deixar cair a bola
no chão 5 vezes). Quem ficar
com essa palavra em primeiro
lugar perde.
No final só vai restar um
vencedor.

Cá estamos nós de novo, para vos dar a conhecer o nosso mês de
novembro… foi um mês de muito trabalho, de muitas sensações e
de novas e diversificadas aprendizagens!
Como não poderia deixar de ser comemorámos o S. Martinho com
um pequeno magusto, onde as castanhas quentes e boas nos
deliciaram a todos, elaborámos alguns trabalhos sobre esta
temática e demos asas ao nosso coração, onde diariamente
distribuímos carinhos e afetos por todos os nossos amiguinhos…
porque nada melhor do que um carinho para passar a tristeza ou
até para passar uma birrinha!

Beijoquinhas e até
dezembro!

Durante a atuação do auto de
Natal..

Perguntas e
respostas

CATL
Olá olé...

Sabes como se
protegem do frio os animais?

Cá estamos nós para mais noticias fresquinhas!!

Quando o frio chega, cada

Neste fantástico mês de novembro os meninos e meninas do CATL

animal

sua

estiveram a trabalhar no Ateliê do Barro e da Escultura. Foram

maneira. A muitos mamíferos

feitos trabalhos em barro de forma manual e em roda de oleiro.

o pelo cresce. Outros, como o

Fizemos esculturas em família que foram um sucesso e também

morcego e o leirão, metem-se

uma Máquina do tempo, uma Eco-árvore de Natal e um chapéu

na toca e nela passam o

mágico. Todos estes trabalhos estão expostos na entrada da

inverno a dormir. Muitas

Fundação COI.

protege-se

à

espécies de pássaros voam
para lugares mais quentes. As

Deixámos também desde já uma dica... A festa de Natal está aí e já

aves que permanecem no frio

a andamos a preparar!!

afofam

as

penas

para

conservar o ar quente.
Eh eh eh...vão adorar!!
DÓ, RÉ, MI, FÁ, SOOOLLL...

1º Ciclo do
Ensino Básico

Sabes como

podemos

saber se vai chover em breve?
Há muitos animais que dão
sinal de chuva antes que esta
caia. Não tardará a chover se
se observarem alguns destes
sinais:

as

borboletas

esvoaçam junto das janelas,
as gaivotas voam sobre os
telhados das casas, ou ainda
se muitas minhocas andam à
superfície.

Olá amigos e amigas,
Durante o mês de novembro continuámos a trabalhar os
conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática e Estudo do Meio.
Os colegas de 1º ano estão de parabéns, pois já conseguem ler e
escrever palavras com as letras aprendidas.
No âmbito do projeto “O Palhaço Verde e uma família de afetos”
realizámos vários mobiles com corações em massa de modelar e
palavras de afeto, estando em exposição no placard da sala.
Tivemos também oportunidade de assistir a uma peça de teatro
“Natal no Fundo do Mar”, no Auditório Municipal do Pinhal Novo.
Foi muito divertida!
Continuámos a trabalhar nos nossos projetos de sala e no
próximo mês contamos apresenta-los à turma.

Como o Natal se aproxima,
desejamos a todos umas
boas festas e um feliz ano novo!
Beijinhos e abraços

e

drama

Olá amiguinhos…
Neste mês de novembro as nossas aulas foram muitos divertidas,
sempre com jogos e com muita alegria. Aprendemos a tocar
tambor, fizemos jogos de precisão com bolas como o jogo do
bowling e também fizemos exercícios com diferentes posturas
(alto, baixo, feliz, triste etc).
No Lar Residencial e na Residência de Idosos as nossas aulas são
sempre muito animadas ao ritmo da música onde temos feito
coreografias musicais e jogos de mobilidade articular.

mais vontade voltar!

Desejamos festas saudáveis e
um próspero ano novo !

Inglês
Iniciação

à

língua

estrangeira

Olá amiguinhos e papás!
No mês de Novembro, aprendemos várias palavras, frases e canções,
mas também houve tempo para realizar atividades diferentes e
divertidas.
Relembrámos as cores, ouvimos algumas histórias, iniciámos os
trabalhos do Natal, aprendemos algumas partes do corpo,
aprendemos rimas e poemas divertidos, lembram-se meninos do
“Twinkle, twinkle, little star”?
Vivenciámos os Afetos e aprendemos como se dizem em Inglês:
“love”, “kiss”, “family” :)
Os mais crescidos escreveram uma carta ao Santa Claus, escolhendo
tambem alguns dos brinquedos que desejariam ter neste Christmas
(Natal).
Gostaria também de dar os meus Parabéns aos jovens do apoio, que
melhoraram imenso as suas notas de Inglês, o que me deixou
extremamente orgulhosa! Aproveito também para vos desejar um
Merry Christmas (Feliz Natal), com muito Amor, Paz e Alegria.
Kisses and hugs.

LAR RESIDENCIAL

Agora vem a altura do Natal, vamos descansar para o ano com

RESIDÊNCIA DE IDOSOS

Movimento, música
Educação física

Olá amiguinhos da Quinta
Pedagógica da Casa Caramela !
A vida na Quinta é muito
divertida

e

animada

com

tarefas diárias que não podem
ser esquecidas. Aqui há sempre
muita coisa para fazer e todos
os dias são diferentes.
Bem cedinho ,o Sr. Maurício e
a D. Joaquina

começam por

lavar as casas dos animais ,
colocar feno quentinho nas
suas caminhas e a distribuir

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

comida. Nos dias em que está
bom tempo aproveitam para
levar os animais a pastar no
campo.
Quando terminam as tarefas
com os animais vão tratar da
horta e dos outros espaços.

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

2

horas de

diversão com
actividades lúdicas
e de educação
ambiental.

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 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

