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Olááááá
O Inverno continua, mas não é por isso que deixamos
de ter novidades para vos contar. Até pelo contrário,
com o frio precisamos de saltar, brincar e correr
mais, para nos mantermos quentinhos.
Este mês continuámos a trabalhar o tema do Inverno
e demos também início ao nosso Plano de Atividades
de 2016 com muitas atividades novas e divertidas.
Desta forma, apelamos aos Pais, que nos ajudem a
concretizar este projeto, pois está repleto de atividades que podem participar com os vossos filhos e que
podemos garantir desde já, que vão gostar muito.
Aliás uma delas já se realizou neste mês de Janeiro,
foi uma aula de zumba, conjunta entre pais e filhos e
que promete vir a ser repetida, de tão divertida que
foi.
O Carnaval também está quase, quase a chegar.
Aguardem-nos!!!!

Até para o próximo mês.

COI

ESTIMULAÇÃO À
LEITURA E À ESCRITA
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CRECHE
1º Berçário
Olá a todos novamente, aqui estamos para
partilhar convosco as novidades da nossa salinha.
A iniciar o ano pintámos pombas para assinalar o Dia Mundial da
Paz que se comemora a 1 de Janeiro.
Logo em seguida, com a técnica de digitinta pintámos as coroas

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

para o Dia de Reis e ficámos os reis e as rainhas mais belos da nossa escola!
Ao longo do mês de janeiro dedicámos as nossas atividades de sala
ao Inverno.
Fizemos stencil de flocos de neve, esponjámos um boneco de neve, com os nossos pés pintámos um pinguim e um boneco de neve
e com digitinta fizemos chapéus-de-chuva.
Como o Carnaval é no início de Fevereiro começámos ainda a elaboração dos fatos e adereços de Carnaval,
mas sobre isso contaremos mais pormenores no próximo jornal!
Beijinhos e abracinhos!

de António Manuel
Couto Viana;
Ilustração de Vasco Gargalo
Livro recomendado para o 4º ano
de escolaridade, destinado a lei-

tura autónoma .

CRECHE
2º Berçário
Olá a todos, voltamos com mais novidades da nossa sala.
No início do mês assinalámos o Dia Mundial da Paz com a pintura de pombas.
Como somos todos reis e rainhas, carimbámos coroas que usámos e levámos para casa no Dia de Reis.
Com o frio a apertar, fizemos muitos trabalhos sobre o Inverno:
flocos de neve, chapéus-de-chuva, bonecos de neve e pinguins!
Com a ajuda da tina de água, e com sal e água morna fizemos um
boneco de neve que ficou muito bonito! Gostámos muito desta
atividade.
Cantámos, brincámos e acima de tudo divertimo-nos muito.
Começámos ainda os fatos de Carnaval e que trabalheira que eles
vão dar! Mas como gostamos de brincar ao Carnaval não nos importamos! Mas sobre isto contamos mais na próxima edição do
Traquinas!
Beijinhos e miminhos para todos!
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CRECHE
SALA II—Heterogénea
Olá amigos!

No mês de janeiro, os amigos da Sala Heterogénea
estiveram a trabalhar a estação do Inverno.
Rasgaram e colaram pingos de chuva, decalcaram um guardachuva com esponjas e tinta azul, fizeram um trabalho coletivo utilizando os pés (bonecos de neve) e tiraram fotografias com chapéus
de chuva, pintando posteriormente com aguarela a chuva. Ficaram
muito bonitos!
Ouviram histórias sobre o Inverno e cantaram canções sobre a
mesma.
Num dia de chuva abriram a janela da sala e sentiram os pingos de
chuva na cara.
Neste mês os amigos da Sala Heterogénea receberam mais um
colega na sala e cantaram os parabéns ao T. O bolo estava delicioso!

CRECHE
SALA III
Olá, Amiguinhos!
Estamos de volta com mais novidades do mês de
Janeiro.
Fomos reis e rainhas por um dia para comemorar o Dia de Reis.
Fizemos uma coroa e decoramos com lápis de cor e colagem de
papel metalizado.
Fizemos pinturas e desenhos livres. Explorámos os jogos de encaixe e puzzles e exploramos o espaço da sala e os brinquedos existentes na sala.
Continuamos a realizar a sessão de movimento/música e drama e
a sessão de música para bebés. Fomos à mediateca, exploramos as
tinas de água e assistimos ao Cinema COI.
Iniciamos a temática do projeto anual “Os
hobbies em família”, com o pedido às famílias de trabalhos sobre os seus hobbies.
Por agora é tudo, voltamos no próximo mês
com mais novidades. Beijinhos!

Beijinhos...
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CRECHE
SALA

I

e

VILA
II

–

BELA
1º

Berçário

Olá pais!
Este mês celebrou-se o Dia Mundial da Paz, para assinalar este dia,
realizamos uma pomba, através das nossas mãos.
No início do mês de janeiro, comemorou-se também o Dia de Reis,
neste dia construímos uma coroa com a ajuda dos adultos. Ficaram
muito bonitas e gostamos muito de ser reis e rainhas por um dia.
Para assinalar o inverno, realizamos dois trabalhos de expressão
plástica, um de grande grupo e outro individual. O trabalho consistiu na realização de bonecos de neve, através do decalque de pé.
Gostámos muito de ver os nossos pezinhos transformados em bonecos de neve. Para além disso, a Rita levou para a sala cachecóis,
luvas e gorros de lã, para nos protegermos do frio. Foi muito divertido, explorar os acessórios de inverno e de sentir a lã nas nossas
mãos.
Como gostamos muito de música, ao longo das manhãs do mês de
janeiro, fomos observando e conhecendo os sons de alguns instrumentos musicais (guizos, maracas), através da sua exploração, no
tapete da sala.
Por último, visto que está a aproximar-se o carnaval, iniciámos os
preparativos para a data festiva, através da construção dos fatos e
acessórios.
Beijinhos e até ao próximo mês. .

CRECHE VILA
SALA III

BELA

Olá amiguinhos!

Chegou um novo ano
e com o seu início construímos uma pombinha,
para assinalar o dia da paz.
ela ficou bem branquinha!
Comemorámos o dia de reis
com coroas divertidas,
pintadas com as nossas mãos
ficaram bem coloridas.
Mediante vários materiais
explorámos diferentes texturas,
aproveitámos para mexer e cheirar
e fazer várias pinturas.
Com rolhas de cortiça
surgiram bonecos de neve,
pintámos ainda focas com tinta e stencil
usando uma esponja fofa e leve.
Explorámos livros, brinquedos
e instrumentos musicais,
brincando com a tina de água
tivemos momentos especiais.
Com a ajuda das famílias
construímos um mural,
com desejos para o novo ano
para que seja muito especial.
Beijinhos com carinho...
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CRECHE
SALA V

VILA

BELA

Olá Amiguinhos!
Estamos de volta, com as novidades do mês de Janeiro.
Começámos com atividades alusivas ao Dia de Reis: ficámos a
saber quem são os três Reis Magos; elaborámos coroas para cada
um de nós e colorimos desenhos.
Continuámos com as atividades alusivas ao Inverno: ouvimos a
história “O Sapo no Inverno”; cantámos canções e realizámos
trabalhos de expressão plástica: pintura das gotas de chuva com
cotonete; flocos de neve com stencil e elaboração de um chapéu
de chuva.
Iniciámos a aprendizagem das cores primárias, começando pela
cor Azul: observámos imagens, ouvimos histórias e fizemos rasgagem e colagem de papel azul.
Por fim, começámos com os preparativos de Carnaval: elaboração
das decorações e adereços. Mas, para saberem mais sobre os
nossos festejos carnavalescos, vão ter de esperar até ao próximo
mês.
Até lá, já sabem…brinquem muito!

CRECHE VILA
SALA VI

BELA

Olá Pais,

Iniciámos um novo ano civil e com ele surgiram novidades e muitas atividades. Realizámos atividades associadas ao dia de reis
onde explorámos diversos materiais.

Continuámos a decorar a nossa instituição e sala sobre a nova
estação do ano: o Inverno.

Este mês realizámos, também, atividades de desenvolvimento
da área da motricidade fina e global: tentámos que o nosso amigo caracol e a lagartinha encontrassem o caminho até casa.

Abraços e até ao próximo mês.
Continua...
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PRÉ-ESCOLAR
SALA VERTICAL

Mais uma
Canção…

DE

TRANSIÇÃO

Bem-vindos! Este mês de janeiro foi de dedicado especialmente
á expressão lógico- matemática. Aprendemos noções como: numeração/quantidade/formas

geométricas/

cores/seriações/

classificações.
O quadro do tempo tem sido invariavelmente preenchido; este

O Senhor Entrudo

momento de rotina diária tem sido realizado diariamente para
que o grupo identifique e interiorize as noções temporais, as

O Senhor Entrudo,
Por ser comilão,
Ficou barrigudo
Como um melão. (bis)

mudanças de clima; as mudanças de estações e suas características.
A língua inglesa semanalmente tem sido abordada. O grupo tem
estado a interiorizar e a sistematizar palavras: cores base, outras

Faço palhaçada
Pelo Carnaval
Se são engraçadas,
Ninguém leva a mal: (bis)

palavras ligadas ao clima, tal como: sun (sol); chuva (rain); nuvens (clouds).
A estação do inverno foi identificada. Realizámos conversas sobre o tema, identificámos o clima e vestuário relativo à época,
culminando com trabalhos de expressão plástica individuais e
coletivos.
Até o próximo mês!

A chuva cai, cai

PRÉ-ESCOLAR

I

Olá amiguinhos,
A chuva cai, cai…
A chuva cai, cai
A chuva cai, cai

O mês de janeiro foi um mês cheio de aventuras e novas descobertas!

A chuva cai na cabeça
De mãos em papel de revista e metalizado, construímos os três
A chuva cai, cai

Reis Magos que caminharam por terras longínquas até ao Meni-

A chuva cai, cai

no Jesus!

A chuva cai nos ombros
De gorro colorido, pompom de papel crepe e camisola 100% lã
A chuva cai, cai
A chuva cai, cai
A chuva cai nos braços
A chuva cai nas mãos, pernas
joelhos, pés...

protegemo-nos do frio…
De chapéu-de-chuva nas mãos brincámos na chuva…
Com bolinhas de papel crepe branco fizemos pequenos flocos de
neve que nos recordam que o frio de inverno já chegou!
Por hoje é tudo, mil beijoquinhas recheadas de algodão doce e
abraços de lã!
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O Jogo

PRÉ-ESCOLAR

II

Olá amigos;

Jogo do
Gato e do
Rato

Aula de Zumba
em Família

Cá estamos outra vez para vos contar mais novidades.
“O corpo que a criança vai progressivamente dominando desde o
nascimento e de cujas potencialidades vai tomando consciência,
constitui o instrumento de relação com o mundo e o fundamento
de todo o processo de desenvolvimento e aprendizagem.
Tendo em conta o desenvolvimento motor de cada criança, deve

Os jogadores formam uma

proporcionar-se ocasiões de exercício da motricidade global de

roda de mãos dadas.

modo a permitir que aprendam a utilizar e a dominar melhor o

No meio da roda fica um joga-

seu próprio corpo.”

dor que será o "rato".

Assim, realizamos algumas atividades de forma à exploração glo-

Do lado de fora da roda fica

bal do corpo.

Final de uma aula de movimento,
música e drama

Jogo das formas
Geométricas
(ritmo,
cor, forma)

um jogador que é o "gato".
Para ganhar o "gato" vai bater
à "porta" (que é um dos joga-

Beijocas.
Até à próxima

dores que formam a roda)
para saber a que horas sai o

Aula de educação física

"rato".

PRÉ-ESCOLAR

III

A "porta" manda o "gato" perguntar ao "relógio" (outro dos
jogadores que formam a roda).
O número que o "relógio" escolher para ser a hora da saída
do "rato" corresponde ao número de voltas que o "gato"
tem que dar a correr à volta
da roda.
Chegando à hora certa o
"rato" sai e o "gato" tenta
apanhá-lo.

Olá mais uma vez! Aqui estamos nós para vos contar as novidades do mês de Janeiro. O Natal passou, mas no dia 6 comemorámos o Dia de Reis. Assim, fizemos umas coroas que salpicámos
com purpurinas. Sentimo-nos uns verdadeiros Reis e Rainhas!
Ainda durante este mês realizámos atividades relacionadas com
o Inverno e decoramos a nossa sala, com um painel coletivo e
alguns móbis.
Explorando a temática anual, cada um de nós, em conjunto com
as nossas famílias, realizámos um desenho onde descrevemos o
que fazemos nos tempos livres. Nas sessões de iniciação à língua
inglesa explorámos as temáticas “Toys” e “Numbers”.
Ainda durante este mês realizámos uma experiência com as tinas
de água em que explorámos as grandezas leve e pesado.
No dia 2 o nosso amigo
Rodrigo fez cinco anos.
Muitos Parabéns!
E assim nos despedimos…
Um grande beijinho e até
para o mês que vem.

Danças
ritmadas na
sala
(a pares)
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CURIOSIDADES
da
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lim
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stá
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1º Ciclo do
Ensino Básico
Olá

amigos e amigas,

No mês de janeiro iniciámos o 2º período.
Após uns dias de descanso estamos
cheios de energia para recomeçar!

Ao longo do mês aprendemos novos conceitos e conteúdos e recordámos o que tínhamos aprendido.
Neste mês fizemos, também, um Projeto de Escrita. Construímos,
O clima da Terra está a aquecer lentamente. Os cientistas
que estudam o clima descobriram que hoje a terra está um
pouco mais quente do que há

em grupo, um texto e fizemos a sua ilustração. No final apresentámos, na sala de aula, aos colegas da turma. Gostámos muito
desta atividade, vamos querer repetir!
No próximo mês vamos comemorar o Carnaval e o Dia de São
Valentim.

100 anos. Tu podes não notar
a diferença, mas as plantas e

Contamos com vocês…

os animais sentem.

CATL
Olá amigos e amigas,

Sabias que as árvores reduzem
o dióxido de carbono na atmosfera?

No mês de janeiro comemorámos o Dia de Reis.

As folhas retiram o dióxido de
carbono da atmosfera e distri-

Ouvimos lendas, ilustrámos desenhos e construímos coroas para

buem o oxigénio que elas pro-

comemorar este dia!

duzem.
No próximo mês vamos festejar o Carnaval. Vamos mostrar
tudo o que construímos para esse dia.

Contamos com a vossa companhia no próximo mês…
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CAO

Adivinhas

Centro

de

Atividades

Ocupacionais

Olá amiguinhos!
Iniciámos o ano de 2016, a celebrar o dia de Reis!
Construímos umas
coroas recicladas e
retirámos todos os
enfeites do Natal. Para o lanche desse dia, preparámos uma salada de frutas. Estava muito
saborosa! Estivemos a cortar as frutas e a misturar tudo numa taça.

O que é que tem capa mas não
é super-homem, tem folha
mas não é árvore, tem orelha
mas não é gente, e é surdo
mas

conta

tudo?

R: O livro

O que é o que é, branquinho,
tem a mãe desdentada e o pai
cantor?

No Atelier de Expressão Plástica, estivemos a fazer capas portadocumentos novas, para guardarmos alguns trabalhos que fazemos ao longo do ano. Este ano, utilizámos cartolinas e fizemos
desenhos de animais
com as mãos e depois
cosemos com lã.

R: Ovo

Qual é o casal que nunca se
encontrou?
R: A noite e o dia

Começámos uma atividade nova – Atelier de Música – visualizámos
vídeos de diversos estilos de música: Clássica, Tradicional, Rock e
Percussão. Gostámos muito! E depois
realizámos fichas sobre os instrumentos utilizados em cada tipo de música.

O que é que há no meio do
coração?
R: A letra “a”

No Atelier de Cerâmica andamos a
construir vasos em barro, utilizando
a técnica da modelagem e do rolo.

O que é que cai de pé e corre
deitado?
R: As gotas da chuva

Por fim, começámos a construir os
nossos fatos de Carnaval! Vamos
mascar-nos de hawaianas!

Por este mês foi tudo! Beijinhos e abraços de todos nós!!
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Movimento, música e drama
Educação física
Olá amiguinhos !!

Espero que esteja tudo bem com vocês…
Trazemos novidades !!

No pré-escolar realizámos exercícios de equilíbrio com vários
tipos de objetos.

No 1º Ciclo realizámos jogos pré-desportivo como o futebol humano e o jogo do mata.

Na Residência de Idosos realizámos jogos de equilíbrio.

No Lar Residencial realizámos exercícios de ginástica localizada

Até breve !

Olá amiguinhos…
Mais um mês cheio de coisas
boas e de muitas atividades.
Em janeiro choveu muito , mas
o serviço na Quinta teve que
continuar.
A terra foi preparada para
cultivo e as ervas daninhas
retiradas dos canteiros.
Os animais foram tratados e
suas camas feitas com palha
quentinha para que à noite
não passassem frio.
No dia 21 de janeiro houve
mais um Ciclo de Conversas na
Quinta, “5as na Quinta”, desta
vez com o tema “Falsas me-

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

mórias na prática forense e
criminal”.
Por agora é tudo, até para o
mês que vem...
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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

