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Bem-vindos novamente a mais uma edição do Jornal Traquinas.

O mês de Dezembro foi um mês muito divertido e muito
atarefado também!!!

Vestimos a nossa Fundação de Solidariedade, Igualdade,
Fraternidade e Liberdade, valores que espelham o trabalho
desenvolvido na Fundação e que se revêm na época natalícia.
Todas as Respostas Sociais da Fundação e Pais demonstraram empenho, muita imaginação e criatividade com os
trabalhos desenvolvidos para a decoração. Um muito obrigado.

A nossa Festa, que se realizou-se no dia 10 de Dezembro
na ARPI, uma vez mais, foi um sucesso!!!
Todos estão de parabéns, crianças, pais, colaboradores e
famílias.

O nosso Plano de Atividades está em fase de execução e
em breve teremos novidades!

Obrigada e até para o próximo mês!!!

Atividades de Sala

ESTIMULAÇÃO À
LEITURA E À ESCRITA
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CRECHE
1º Berçário
Olá a todos/as!
Estamos aqui para vos contar as novidades do mês de Dezembro.
O mês de Dezembro é um mês recheado de muitas surpresas e de
muitos afazeres!!
Assim, para assinalarmos o Natal realizamos algumas atividades
individuais e elaborámos uma lembrança para cada uma das nos-

Desfrute do prazer de contar
histórias, mergulhando no
universo fantástico da história
“Dez dedos dez segredos” que
nesta edição iremos disponibilizar em pequenos excertos.

sas famílias.
Para enfeitarmos a Instituição cada resposta social elaborou uma
coroa de Natal com diferentes materiais.
Para enfeitarmos a nossa arvore de Natal as famílias elaboraram
coroas de natal, também com diferentes materiais.
No dia 10 realizou-se a Festa de Natal em que nós participámos
com a colaboração das nossas famílias.
Continuamos com as nossas sessões de Movimento, Música e Dra-

Livro Recomendado pelo Plano
Nacional de Leitura 1º Ano de
escolaridade Leitura Autónoma e Leitura com Apoio do
Professor ou dos Pais. A Lisboa
Editora apresenta: Dez Dedos
Dez Segredos - livro e CD áudio
Era uma vez duas mãos que
sabiam contar muitas histórias. Às vezes a mão direita
começava uma e a mão esquerda acabava-a. Outras vezes era precisamente o contrário...Uma coletânea de histórias de Maria Alberta Menéres
enriquecida com as ilustrações
de Connie Fischer e música de
João Henrique, no CD áudio.
Esta obra destina-se a todas as
crianças em idade pré-escolar
ou que fazem a sua iniciação
na leitura e na escrita, bem
como a todos os adultos que
têm a seu cargo a educação de
crianças.

ma e Música para Bebés. Gostamos muito!
Nos dias 8 e 25 o Martim e o Santiago fizeram um aninho. Muitos
Parabéns!!
Por agora é tudo. Com um grande beijinho nos despedimos e até
para o mês que vem.

CRECHE
2º Berçário
Olá olá!

Aqui estamos para vos contar as novidades do mês de Dezembro!
Este é um mês que todos gostamos, com muito trabalho e recheado de coisas boas!!
Assim, para comemorar o Natal realizámos algumas atividades
individuais. Para as famílias elaboramos um pendente para a árvore de Natal.
Para enfeitarmos a Instituição cada resposta social elaborou uma
coroa de Natal com diferentes materiais.
Para enfeitarmos a nossa arvore de Natal as famílias elaboraram
coroas de natal, também com diferentes materiais.
No dia 10 realizou-se a Festa de Natal da nossa Instituição.
Continuamos com as nossas sessões de Movimento, Música e
Drama e Música para Bebés. Gostamos muito!
No dia 24 a Educadora Mara fez anos. Muitos Parabéns!!

Por agora é tudo. Com um grande beijinho nos despedimos e até
para o mês que vem.
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CRECHE
SALA II—Heterogénea
Olá! Bom Ano para todos!
Vamos contar-vos como foi o nosso último mês de 2016, Dezembro.
O tema do Natal começou a aparecer logo no início do mês, tivemos a nossa festa de Natal onde nos portamos muito bem e representamos as luzes do pinheiro de Natal.
Decorámos a nossa sala com bolinhas e estrelinhas de Natal, ficou
muito bonita, tirámos fotografias com barretes de Pai Natal para
construir a árvore de Natal da sala e fizemos, cada um, um pequeno pinheiro de Natal decorado com os nossos dedos.
A lembrança que fizemos para as famílias foi feita a partir da nossa
mão, que foi marcada em massa de modelar e depois decorada
como se fosse um Pai Natal. Fizemos o postal com as nossas fotografias natalícias e o embrulho com os nossos dedos como se de
luzinhas se tratassem.
Continuamos a trabalhar os nossos desenhos e pinturas livres e
cada vez conseguimos pintar e desenhar melhor.
As sessões de Música para bebés e de Movimento Música e Drama
não foram esquecidas.
Acabámos o ano em grande.
Voltamos para o próximo mês para vos contar como começou
2017.

Beijinhos amiguinhos!

CRECHE
SALA III
Olá a todos!
Bem-vindos ao ano de 2017! Esperamos que este novo ano traga a todos
os leitores do Traquinas a concretização dos vossos desejos.
Voltamos neste novo ano para vos contar as novidades do mês de Dezembro! E foram tantas que em sabemos por onde havemos de começar!
Dezembro é mês de Natal, por isso foram muitas as atividades que realizámos sobre esta comemoração: pintámos árvores de natal com lápis de cor
e depois com impressões digitais; com a técnica da pintura esponjada
fizemos um simpático Rodolfo; com tinta roll-on pintámos bolas de natal;
para iluminar o nosso caminho pintámos estrelas onde colámos papel
metalizado e purpurinas. Fizemos ainda a nossa lista de desejos para o
sapatinho através de recortes de catálogos de brinquedos.
Mas não nos esquecemos que o mais importante é a família e os afetos
nesta altura do ano, por isso brincámos muito entre nós e fomos muito
mimados com beijinhos e abracinhos!
Aprendemos canções de natal e ouvimos histórias.
Preparamos ainda a Festa de Natal. Na historia erámos as luzinhas em
busca do Pinheiro ideal e brilhámos muito em cima do palco!
Para finalizar concluímos a nossa prenda de Natal: um calendário personalizado para 2017 que de certeza os nossos papás já têm em cima da secretária.
Para todos vós, votos de um Bom Ano, nós voltaremos daqui a um mês!
Até lá, beijinhos!
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CRECHE
SALA

I

VILA
e

II

–

BELA
1º

Berçário

Olá Pais,

Dezembro foi o mês do Natal. Realizámos diversas atividades de
modo a conhecermos a sua simbologia e importância. As atividades realizadas estiveram inseridas, principalmente, na área da expressão plástica: vela do natal, o nosso presépio com o menino
Jesus e a nossa árvore de Natal (trabalho coletivo).
Preparámos uma surpresa para os nossos papás: um saquinho de
rena e uma moldura para colocar na árvore de natal lá de casa.

Para finalizar as nossas festividades realizámos uma dança espectacular na nossa festa de natal, juntamente com os nossos papás.
Esperamos que tenham gostado.

Abraços e até ao próximo mês.

CRECHE VILA
SALA III

BELA

Olá Pais,

O mês de Dezembro foi dedicado ao Natal. Realizámos diversas
atividades de modo a conhecermos a sua simbologia e importância. As atividades realizadas estiveram inseridas, principalmente,
na área da expressão plástica: colagem de papel celofane (bola
de natal), carimbos dos símbolos de natal, decalque da nossa
mão (árvore de Natal), pai natal (pintura livre).

Preparámos uma surpresa para os nossos papás: um frasquinho
para os nossos docinhos e um postal muito bonito.

Para finalizar as nossas festividades realizámos uma dança espectacular na nossa festa de natal. Esperamos que tenham gostado.

Abraços e até ao próximo mês.
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CRECHE
SALA V

VILA

BELA

Olá Amiguinhos!

Estamos de volta…desta vez com as novidades do mês de Dezembro, dedicado ao Natal…
No final do mês anterior tínhamos iniciado os preparativos, continuando agora com as decorações e as atividades natalícias - ouvimos histórias, cantámos canções alusivas ao natal: “Pinheirinho,
pinheirinho” e “Toca o Sino”; e elaborámos atividades de expressão plástica: pintura de um pinheirinho com o garfo e colagem de
bolinhas de papel; decorámos um sino com rasgagem e colagem
de papel. Elaborámos uma lembrança de natal – uma árvore, onde colámos estrelas, corações, flocos de neve e pinheirinhos de
papel.
Com a chegada do Inverno, ouvimos histórias e cantámos canções
sobre a nova estação do ano.
As novidades terminam por aqui. Voltamos no próximo mês.

Até lá, já sabem…brinquem muito!

CRECHE VILA
SALA VI

BELA

Olá Amiguinhos!
O mês de dezembro foi dedicado à época natalícia.
Natal! Natal! Natal!
Ao longo do mês estivemos a oportunidade de preparar várias
surpresas de Natal para as famílias.
Começámos por fazer uma prenda onde tivemos oportunidade
de utilizar as nossas mãos para fazer magia: pintar um quadro e
um postal. Também estivemos a preparar e a apresentar a nossa
festa de Natal, onde representámos uns lindos Anjinhos.
Para além das surpresas também houve oportunidade de explorar a temática do Natal. Ouvimos histórias, cantámos canções,
fizemos trabalhos de expressão plástica para enfeitar a nossa
sala e instituição e explorámos uma caixa sensorial com vários
objetos natalícios (sinos, guizos, fitas, bolas, …).

Foi um mês muito atarefado mas muito divertido.
A brincar e a aprender vamos continuar a crescer.
Vitória, vitória, acabou-se a
história!
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Lengalengas

Exposição

árvores

de

Natal

Uma lengalenga é uma cantilena
transmitida de geração em geração na qual se repetem determinadas palavras ou expressões.

As Vogais
Vem lá o A
Menina gordinha
Redondinha

Mercado Municipal de Pinhal Novo
16 a 22 de dezembro de 2016

Rendimento Social
de Inserção

Centro de
Fisioterapia

Ao pé
Que vem o E
Que vivo que é!
Depois o I
E ri
Com o seu chapelinho
No caminho
De popó, vem o O
E gira na mó
Por fim vem o U
No seu comboio
A fazer U-u-u-u

Centro Integrado de Apoio à Pessoa com
Deficiência

Biblioteca Municipal PN
23 de dezembro de 2016 a
6 de janeiro de 2017

PRÉ-ESCOLAR
Chica larica

I

Olá, Amiguinhos!

Chica larica
Da perna alçada
Comeu uma galinha
Na semana passada

Estamos de volta com as novidades do mês de Dezembro, em
que desenvolvemos a temática do Natal.

Se mais houvesse

Decoramos a nossa sala com os nossos trabalhos: colagem de

Mais comia

imagens de brinquedos numa carta para o pai natal; pintura e

Adeus senhor padre

colagem num desenho de uma bota e de um pai natal. Elabora-

Até outro dia

mos um postal e uma prenda para oferecer às nossas famílias.
Preparamos e ensaiamos para participarmos na festa de natal.
Nas sessões de inglês, este mês, também trabalhamos o tema do
Natal. Para além, realizamos a sessão de movimento/música e

Dedo mindinho
Dedo mindinho

drama, as aulas de ed. Física, fomos à mediateca e exploramos as
tinas de água.

Seu vizinho
Pai de todos

Por agora é tudo, voltamos em Janeiro com mais novidades.

Fura bolos
Mata piolhos

Beijinhos.
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PRÉ-ESCOLAR

Mais uma
Canção…

II

Olá amiguinhos,
Dezembro foi um mês muito frio em temperatura, mas muito
quente em miminhos!
De peças de lego mergulhadas na tinta elaborámos grandes bolas!
De mãos dadas e braços entrelaçados dançámos e cantámos algumas músicas de Natal, que nos reconfortaram o coração e nos

As Janeiras

ajudaram a ensaiar para a Festa de Natal da Fundação.
Vestidos a preceito, fomos para a área da casinha e cozinhámos
mil receitas de doces tradicionais e até tiramos uma selfie em fa-

Um Ano Novo entrou

mília!

As Janeiras vamos cantar

Com massa de modelar, cds velhotes e cúpulas de bolotas alente-

Pedindo a vossa bondade

janas elaborámos um pequeno porta velas, como lembrança de

De quem nos queira ajudar.

Natal!
Com os ouvidos bem “abertos” e a língua bem “afiada” ouvimos
novos vocábulos em inglês referente ao vestuário!

Janeiras, lindas Janeiras,

De chapéu-de-chuva na mão recebemos o Sr. Inverno…

Senhores vimos cantar

E estes são apenas pequenas amostras de um

Boas Festas e alegria

mês muito atarefado onde as atividades foram

Vos queremos desejar.

milhentas e as aprendizagens foram milhões!
Enfim… por hoje é tudo…
Beijoquinhas doces recheadas de neve e gotas

Que todos os Pinhalnovenses

de chuva!

Tenham muitas felicidades
Presentes e ausentes
De todas as idades.

PRÉ-ESCOLAR

III

Olá amigos!
Senhores não demoreis
Que é muito frio o luar,
Vinde-nos dar as Janeiras

Este mês foi bastante divertido para nós.

Que nós temos de caminhar.
Tendo em conta o plano de atividades e as atividades planificadas para a nossa sala, desenvolvemos diversas atividades relaciBoas noites meus senhores
Até p'ró ano que vem
Alegria e paz em Deus
E na Virgem, Sua Mãe.

onadas com a temática do Natal.
Assim, explorámos a área das expressões com canções, dramatizações, colagens, desenhos, pinturas, elaborámos o presente
para as nossas famílias, participamos na festa de natal da Fundação, realizamos diálogos temáticos, o jogo do telefone avariado,
sessões de movimento, música e drama,....
Parabéns para a Madalena e para o Simão que fizeram 5 anos.
Assim, explorámos todas as áreas de conteúdo das orientações
curriculares através das diversas atividades que nos proporcionaram momentos de diversão, alegria, brincadeira,.....

Beijinhos carinhosos!
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1º Ciclo do
Ensino Básico
Olá amigos e amigas,

O tempo passa a correr e chegou ao fim o 1.º período deste ano
letivo. Realizámos, neste mês, as fichas de avaliação sumativa nas
diferentes áreas curriculares disciplinares.

No mês de Dezembro comemorámos o Natal, realizando atividades em expressões alusivas ao tema e participámos, também, na
Como com os animais, tam-

festa de Natal da Fundação COI.

bém as plantas podem desaparecer. Em todo o mundo estão

Contamos com a vossa companhia no próximo mês…

em perigo mais de 30 000 espécies de plantas.
Os colecionadores tiram-nas

Feliz Natal para todos e um excelente Ano Novo!

das florestas ou pagam aos
povos locais para o fazerem.

CATL
Olá a todos os leitores,
Curiosidade:
As florestas são os pulmões do
planeta. As árvores produzem a

E o Natal passou…com muitos trabalhos, muitas descobertas e
muitas atividades livres… afinal férias são férias!!!

maior parte do oxigénio que nós
respiramos.

Preparamos o Natal, decoramos a Fundação, fizemos uma árvore

As florestas fornecem-nos comida

de Natal e uma coroa, fizemos uma prenda para levar para casa e

e madeira e alguns medicamentos

decoramos a nossa sala.

são feitos de plantas que só se
encontram nas florestas.
As florestas estão em perigo. Em
alguns países, as árvores são mortas pelas chuvas ácidas. Por tido o

Também brincamos muitos, pois vem aí uma época muito trabalhosa, com muitos testes e avaliações, por isso, podemos dizer:
fartamo-nos de brincar!!!

lado deitam-se abaixo florestas
inteiras por causa da madeira ou

Por agora é tudo,

para dar lugar a terra para a agricultura.

Até o próximo mês.
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Movimento, música e drama
Educação física

Olá amigos como estão?

Aqui estamos nós para lhes dar novidades sobre as nossas
divertidas aulas.

No Pré - Escolar realizamos exercícios de deslocamento.
No 1º Ciclo realizamos jogos Pré - Desportivos.
No CAO realizamos exercícios de equilíbrio e perceção.

Até à próxima !!

Olá a todos…
Sejam bem vindos à Quinta Pedagógica da “Casa Caramela”!
Neste mês realizámos dois grandes eventos na Quinta:
No dia 5, recebemos a Delegação Romena (grupo de pessoas
portadoras de deficiência) num
almoço convívio com os nossos
clientes do CIAPD.
No dia 17, almoço de Natal dos
colaboradores da Fundação COI.

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

A vida na Quinta é muito preenchida. Todos os dias cuidamos e
alimentamos os animais para
que se sintam confortáveis e
felizes e, como estamos no inverno e as noites são mais frias,
caminhas fofinha têm sido feitas
para descansarem mais quentinhos.
Na horta, prepararam-se os
talhões e os canteiros para as
culturas próprias da época e,
também para as da próxima
primavera.
Por agora é tudo, até janeiro!!
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Condições Gerais

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

Mínimo 15 crianças/ máximo 40.

1h30 de brincadeira e 30 mn
de lanche.
Inclui a entrada de 4 adultos

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

(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.

Marcações:
Avenida Zeca Afonso,
Urbanização
dos Mochos

2955-220 PINHAL NOVO

Telef: 21 2362302
Fax: 21 2387741

