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Bem-vindos a mais uma edição do Jornal Traquinas.
“Ser Filantropo também se aprende”, foi o
mote para o nosso desfile de Carnaval deste
ano.
A temática foi as histórias Filantropas e os valores que podemos aprender e transmitir ao
próximo e por isso cada sala escolheu uma história. Foi assim que todas as respostas sociais
da área de infância e juventude desfilaram com
muito empenho e criatividade.
Contamos também com a presença dos clientes do CIAPD e da RI, que nos ajudaram a animar este Carnaval com o desfile e lanche conjunto. O Baile de Carnaval foi também um ponto alto deste mês.
Continuamos com muitas atividades e aprendizagens constantes até à próxima!!!

Edição da Fundação

COI

ESTIMULAÇÃO À
LEITURA E À ESCRITA
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CRECHE
1º Berçário
Olá a todos/as! Aqui estamos para vos contar as novidades do mês
de Fevereiro.

Desfrute do prazer de contar
histórias, mergulhando no
universo fantástico da história
“A vaca da minha vizinha é
mais gorda que a minha” que
nesta edição iremos disponibilizar em pequenos excertos.

No dia 14 celebrou-se o Dia de S. Valentim. Assim, na nossa sala
pintamos um coração com os nossos dedos para colocarmos ao
pescoço na hora de ir embora.
No dia 24 comemoramos o Carnaval. Cumprindo a temática anual
“Ser Filantropo Também se Aprende” foi escolhida a história
“Obrigado, Tita!”. Assim, e com a colaboração das famílias, cada
um de nós veio mascarado de acordo com as personagens da história. No dia 27 organizamos um baile de Carnaval e um lanche.
Ainda durante este mês o sol apareceu e passamos alguns momentos no nosso jardim. Foi muito divertido!
Continuamos com as nossas sessões de Movimento, Música e Drama e Música para Bebés. Gostamos muito!
No dia 6 o nosso amigo Diogo fez um aninho!
Muitos parabéns!!

"Eram duas crianças vizinhas,
a Luísa e o Luís que tinha o
mesmo padrinho. Um dia o seu

Por agora é tudo.
Com um grande beijinho nos despedimos e até para o mês que
vem.

padrinho Alberto ofereceu a
cada uma das crianças um
mealheiro em forma de vaca.

CRECHE
2º Berçário

Eles foram enchendo com mo-

Olá a todos/as! Aqui estamos para vos contar as novidades do

edas, e quando os pesam eles

mês de Fevereiro.

tinham o mesmo peso. Um dia
o Luís começou a comer muitos doces e a sua vaquinha foi

No dia 14 celebrou-se o Dia de S. Valentim. Assim, na nossa sala
pintamos alguns corações com peças de lego e com pincel. Para
levarmos para casa construímos o “Pom pom da Amizade”.

emagrecendo. Vendo que a

No dia 24 comemoramos o Carnaval. Cumprindo a temática anual

vaquinha da Luísa estava mais

“Ser Filantropo Também se Aprende” foi escolhida a história “Os

gorda que a dele, resolveu

Reis do Mar”. Assim, e com a colaboração das famílias, cada um

para de comprar mais doces

de nós veio mascarado de acordo com as personagens da história.

porque não queria que a sua

No dia 27 organizamos um baile de Carnaval e um lanche.

vaquinha ficasse doente."

Ainda durante este mês o sol apareceu e passamos alguns momentos no nosso jardim. Foi muito divertido!
Continuamos com as nossas sessões de Movimento, Música e
Drama e Música para Bebés. Gostamos muito!
Nos dias 19 e 22 a nossa amiga Matilde e o nosso
amigo Francisco fizeram dois 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 OLÁ!!!
O mês de fevereiro da sala Heterogénea foi vivido em grande.
Continuamos as atividades sobre o Inverno e trabalhámos muitos
outros temas.
Iniciámos a exploração do tema da Filantropia cada um de nós fez
um trabalho para oferecer a um colega.
Festejámos o Dia dos Namorados explorando os afetos. Fizemos
uma árvore de corações e uma lembrança para os pais, uma borboleta cheia de corações.
Explorámos a história “O Coelhinho Branco” de António Torrado
que foi também o tema dos nossos disfarces de Carnaval. Desfilámos vestidos de coelhinhos brancos e formigas rabigas.
No Carnaval fizemos também palhaços e máscaras acompanhados
de muitos confettis e serpentinas.
Continuámos com as sessões de Música para bebés e de Movimento Música e Drama que estão a ser muito giras.

Voltamos para o próximo mês.
Beijinhos!!!

CRECHE
SALA III
Olá, novamente, desta vez para vos dar notícias
sobre o mês do amor, amizade e folia: Fevereiro!
A iniciar o mês continuámos a relacionar peças de vestuário com a estação
do Inverno. Assim, pintámos uns lindos cachecóis para aconchegar o nosso pescoço.
De seguida, já de corpo e coração mais quente pintámos lindos corações
para assinalar o Dia dos Amigos! Na nossa sala já é possível identificar
algumas preferências nos pares de brincadeiras, mas no geral gostamos
todos uns dos outros!
Alguns pais também se juntaram e enviaram os seus corações! Obrigada a
todos que participaram.
Para assinalar o carnaval conhecemos a fábula “O Leão e o Rato”, que foi
o nosso mote para o desfile de carnaval. Esta é uma fábula cujo valor se
relaciona com os valores da filantropia, neste caso, ajudar o próximo.
Sobre esta história pintámos máscaras e elaboramos os fatos de carnaval:
as meninas foram os ratinhos e os meninos os leões.
No dia do desfile fomos até ao Jardim Zeca Afonso e brincámos um pouco.
Alguns pais acompanharam-nos. Na segunda-feira lanchámos em conjunto com as crianças das outras salas de creche. Foi muito divertido.
Ainda sobre o Carnaval, decorámos uns engraçados e simpáticos palhaços.
Ainda este mês recebemos uma nova amiga na nossa sala: a Sofia, bemvinda!
Para o próximo mês voltaremos com mais novidades.
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CRECHE
SALA

I

VILA
e

II

–

BELA
1º

Berçário

Olá Pais,
Durante o mês de Fevereiro comemorámos o Carnaval e o dia dos
namorados/amigos.
No carnaval mascarámo-nos das personagens do livro «O peixe
arco-íris».
Ficámos tão engraçados e muito coloridos.

No dia dos namorados/amigos ouvimos músicas muito românticas ;) , realizámos um coração com as nossas mãozinhas e, juntamente com os meninos da sala III, V e VI, realizámos bolachinhas
para oferecermos às nossas «mais que tudo»;) Um segredo: comemos mais do que fizemos….

Continuámos a explorar a temática do Inverno e suas caraterísticas.

Para o próximo mês há mais novidades.
Abraços e até ao próximo mês.

CRECHE VILA
SALA III

BELA

Olá Pais,
Fevereiro foi um mês cheio de atividades
divertidas e muito giras. Comemorámos o
Carnaval e o dia dos namorados/amigos.

No carnaval mascarámo-nos das personagens do livro «O peixe
arco-íris». Ficámos tão engraçados e muito coloridos.

No dia dos namorados/amigos ouvimos histórias sobre a importância de termos amigos, realizámos um coração com carimbos
e, juntamente com os meninos da sala V e VI, realizámos bolachinhas para oferecermos às nossas «mais que tudo»;)

Continuámos a explorar a temática do Inverno e
suas caraterísticas.
Para o próximo mês há mais novidades.
Abraços e até ao próximo mês.
Vitória, vitoria, acabou-se a
história….
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Lengalengas

CRECHE
SALA V

VILA

BELA

Olá Amiguinhos!

Estamos de volta, com as novidades do mês de Fevereiro.
Começamos com as atividades do Dia dos Amigos: elaborámos
uma lembrança com decalque das mãos e carimbos de coração;
realizámos um trabalho coletivo de expressão plástica e confecio-

A Chover

námos bolinhos em conjunto com as outras salas, para o nosso

A chover

lanche-convívio. Os Pais/ Famílias também participaram com a

A trovejar

elaboração de trabalhos alusivos ao tema da Amizade.

E as bruxas
A dançar
A chover
A fazer sol
As bruxas
A comer pão mole

No Carnaval desenvolvemos atividades em torno da história
“Caracolinhos de Ouro e os Três Ursos”: atividades de expressão
plástica (palhaço triste/ contente), trabalhos em grupo e a elaboração dos adereços. Participamos no desfile de Carnaval e, no
baile realizado em conjunto com as outras salas.

Compreendi e não compreendi

Voltamos em março com novidades
primaveris.

Compreendi e não compreendi
Mas como vou dizer que vi,
Aquilo que não vi
Escuso compreender
O que não compreendi.

CRECHE VILA
SALA VI

BELA

Olá Amiguinhos!

Terminou o mês de fevereiro… O mês
do amor, da amizade e de muitas brincadeiras de carnaval.

Meses
30 dias tem Abril, Junho,
Setembro e Novembro
Com 28 só há um, Fevereiro
E mais nenhum, o resto tem

No decorrer deste mês celebramos a amizade/amor, por isso
foram diversos os jogos para valorizarmos as nossas relações de
amizades; e inúmeros miminhos, beijinhos e abracinhos trocados. E assim somos felizes: todos juntos!

31.
Também festejámos o Carnaval, entre serpentinas, confettis e
muita música. Fizemos um desfile, onde interpretámos a história
“Capuchinho Vermelho”, onde os meninos foram os lobos e as

Num ninho de nafagafos
Num ninho de nafagafos

meninas foram o Capuchinho Vermelho. Estávamos muito bonitos.

Há sete nafagafinhos.
Quando a nafagafa sai
Ficam os nafagafos sozinhos.

A brincar e a aprender vamos continuar a crescer.

Atividades de
Páscoa

6
PRÉ-ESCOLAR
SALA VERTICAL

DE

TRANSIÇÃO

Bem vindos a este mês de fevereiro.

Coelhinho da Páscoa
Como fazer coelhinhos fofos
com copinhos de plástico
descartáveis.

Realizámos a construção da máscaras de Carnaval para decoração da nossa sala, através da pintura em pratos de papel.
Construímos o boneco em ponto grande, a personagem principal
da história escolhida “ Os 3 Bandidos”.

Materiais:
 Copo descartável na cor
que desejar.
 Cartolina/EVA
rosa.

Este mês de Fevereiro na sessão de inglês aprendemos as palavras DOLL; TRAIN; CAR. Através de objetos reais como modelo,
fizemos o registo.

branco

e

 Cola tudo (tipo UHU) ou
cola quente.

O grupo ilustrou o livro com grande interesse, motivação e criatividade.

Todos os fatos para o desfile de Carnaval tiveram como tema a
história “ Os Três bandidos”.

 Olhos de papel.
 Ovinhos de
amêndoas.

chocolate/

1º Cortar um círculo em uma
cartolina ou pedaço de EVA e
desenhar a cara do coelho.
2º Corte na cartolina branca
duas orelhinhas de coelho.
Recorte na cartolina rosa os
detalhes da orelha e cole na
cartolina branca
2º Para a asa do copo basta
cortar um retângulo em cartolina/Eva e colar ao copo.
2º Na parte de trás do copo,
cole uma bola de algodão
branco para fazer o pompom
do rabinho.

Até breve!

PRÉ-ESCOLAR

I

Olá,
Amiguinhos! Aqui estamos com as novidades de Fevereiro.

Comemoramos o dia dos amigos/namorados com a elaboração
de um coração com as nossas mãos e para casa levamos bolachinhas.
No Carnaval fomos as personagens da história do “Coelhinho
branco”. Decoramos uma máscara também, relacionada com a
história e participamos num lanche de convívio com a Residência
de Idosos.
Iniciamos as atividades do projeto anual: Horta pedagógica com a
plantação de quatro alfaces e um morangueiro.
Continuamos a desenvolver as sessões de Inglês, este mês com o
tema da alimentação. Assim, como as aulas de Ed. Física e as sessões de Movimento/Música/Drama. E continuamos a explorar a
tina de água e a ir à mediateca.

Por agora é tudo, voltamos em Março. Beijinhos!
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PRÉ-ESCOLAR

Mais uma
Canção…

II

Olá amiguinhos,
Fevereiro foi um mês muito vermelho e recheado de mimos e
diversão!
De berlindes mergulhados em tinta vermelha pintámos corações

O Cacá é um Palhaço

lindos e apaixonados! De bolinhos amarelinhos e gomas rosa e
vermelhinhas delicia-mo nos a comemorar o Dia dos Amigos!

O Cacá é um palhaço

De ouvidos bem abertos, olhos esbugalhados e curiosidade “em

Gosta de tocar viola.

alta” ficámos a conhecer a Lenda da Rainha Santa Isabel e …e ado-

É o nosso amigalhaço

rámos! D. Isabel e Dinis serão duas personagens da História de

E até joga à bola.

Portugal que dificilmente iremos esquecer!
De lápis de mil cores, de tesoura afiada e dedos protegidos, pintá-

O Cacá é divertido
E alguns dizem que é pateta:
O que ele anda é distraído
Com a nova bicicleta.

mos e construímos um puzzle de carnaval, que se juntou a um
palhaço brincalhão!
De círculos redondinhos e rosados, fizemos duas máscaras que
nos identificaram no Baile de Carnaval e permitiram dar a conhecer D. Isabel e Dinis!
Com trajes do século XIII e XIV desfilámos pelas ruas de Pinhal
Novo e recriámos a Lenda da Rainha que foi uma das

O palhaço foi ao circo,

primeiras filantropas portuguesas e que transformou

Depois foi ao Carnaval.

o pão que levava no seu regaço, em perfumadas ro-

Gosta de fazer partidas

sas!

Mas ninguém lhe leva a
mal.

Enfim… por hoje é tudo… Beijoquinhas doces com
cheiro de flores e nuances de andorinhas!

PRÉ-ESCOLAR

III

Olá amiguinhos!

O Palhaço

Este mês de Fevereiro foi muito atarefado onde o frio também

Eu fiz o meu palhaço

se fez sentir. No entanto, realizamos algumas atividades que nos

Com o dedo na areia

aqueceram tanto.....,aquecemos os nossos corações promoven-

Ficou tão engraçado

do alguns valores Filantrópicos.

Cara de lua cheia
Os olhos a sorrir
E uma boca muito grande

Realizamos especialmente atividades referentes ao Carnaval e ao
Dia de são Valentim.

Nariz muito comprido

Explorámos diversas técnicas de pintura, outras atividades de

Parece um elefante, parece

expressão plástica, expressão musical, expressão dramática, dan-

um elefante.
Na cabeça uma cartola,
E as mãos que lindas são
Eu pus-me olhar para ele

ças, entre muitas outras.
No dia de São Valentim, fizemos um jogo e um presente para
oferecer a um amigo especial para nós. No carnaval desenvolve-

E disse olá estás bom,

mos a história dos Duendes Sapateiros e ficamos todos tão boni-

E disse olá estás bom, estás

tos. Para festejarmos o carnaval realizamos um lanchinho com os

bom.

idosos da nossa Fundação. Ouve tempo e vontade para o bailarico e tudo. Adorámos! E o frio permitiu-nos brincar com as janelas. Fizemos desenhos nas janelas da nossa sala e querem saber?
Ficaram lindas
Beijinhos cheios de amor e Bondade. Até à próxima!
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CURIOSIDADES

1º Ciclo do
Ensino Básico
Olá amigos e amigas,

Vamos
ar
Recicl

No mês de fevereiro, festejámos o carnaval. Preparámos as nos
sas máscaras, fatos e participámos no desfile de Carnaval pelas
ruas do Pinhal Novo. Foi um momento divertido!
Para comemorar o Dia de São Valentim, construímos uma borboleta. Para construir a borboleta, utilizámos a técnica do sopro,

O Vidro
O que se pode fazer ?
Quando as garrafas e frascos
ficarem vazios, lava-os e deposita-os num vidrão. Quando

construímos corações e depois foi só dar asas à imaginação! E
assim resultou a nossa borboleta…
Para além da borboleta, decorámos corações para oferecer a alguém especial!
Continuamos a trabalhar a bom ritmo, aprendendo novos conteúdos e relembrando conteúdos abordados em sala de aula.

estão cheios, o vidro é transportado para uma fábrica onde
é esmagado, fundido e se fazem novas garrafas e frascos.

No mês de março vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher e o Dia do Pai.
Contamos com vocês e prometemos trazer

CATL
Olá a todos os leitores,

Cá estamos nós com mais novidades fresqui-

Plástico
O que se pode fazer ?

nhas.
O Mês de Fevereiro, foi um mês muito animado, com direito a
férias e tudo!!!

Algumas variedades de plástico
podem ser recicladas. As garrafas de plástico para bebidas
gasosas são frequentemente

Ainda assim, realizamos atividades no âmbito do apoio ao estudo,
bem como atividades de trabalhos de casa e apoio na revisão de
diversas matérias para a realização dos testes de avaliação.

feitas de plástico reciclado.
Pode ser transformado num
material que serve para fabricar peças de carros. Estas garrafas também podem ser reutilizadas e transformadas em

Fizemos também muitos jogos de exterior, jogos tradicionais e
comemoramos o Carnaval como manda a tradição.
Atividades plásticas, fatos de Carnaval e trabalhos para decoração
da Instituição, bem como uma lembrança do Dia dos Amigos, preencheram os nosso dias.

coisas úteis.
Por agora é tudo,
Até o próximo mês.
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Adivinhas

Coloridas e enroladinhas
No saco vão estar.
Prontinhas, preparadinhas
Para com elas Brincar.
R: Serpentinas.

Diz como se chama
Aquele brincalhão.
Tem nariz vermelho
E em cada pé um sapatão.
R: Palhaço.

Na cara me vão colocar
E com elástico segurar.
No Carnaval, não vou parar,
Vou todos assustar.
R: Máscara.

Minhas orelhas são compridas,
Mas sou bem inteligente,
Sei dar pulos para o lado,
Para trás e para a frente.
R: Coelho.

Que é, que é
Uma caixinha redondinha,
Que pode rebolar.
Todos a podem abrir,
Mas ninguém a pode fechar.
R: Ovo.

FESTA DE CARNAVAL

11
Movimento, música e drama
Educação física

Olá olá amiguinhos !!

Como estão ?

No Pré- Escolar realizamos jogos com cordas.
No 1 Ciclo abordamos a modalidade de Voleibol.
No CAO realizamos exercícios de coordenação.
Na Residência de Idosos realizamos exercícios de equilíbrio.

Até a próxima !!

Olá amiguinhos da Quinta!

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

Este mês começámos por preparar o solo para plantar e
semear novas plantas. Assim,
ao longo do mês foi plantado/
semeado: repolho, couve portuguesa, couve galega, couveflor, brócolos, alho francês,
alface lisa, alface roxa e coentros. Como podem ver a nossa
horta vai ficar linda cheia de
produtos hortícolas biológicos.
Em fevereiro a cegonha passou novamente pela Quinta e
deixou uns coelhinhos muito
fofinhos e uns cabritinhos muito cabriolas.
Ainda neste mês recebemos
três turmas da escola Salgueiro Maia que vieram visitar a
Quinta e participar nas diversas atividades propostas.
No dia 13 uma delegação Romena veio-nos visitar e conhecer a Quinta Pedagógica.
Por agora é tudo… até março!
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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

