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Olááááá
Já festejámos o Carnaval e o tempo passa a correr!
Este ano o tema foram os “Hobbies” dos quais escolhemos o “Cinema”. Fomos Brancas de Neve e Anões,
Minions, Capuchinhos Vermelhos, Estrunfes , Lobos e
Porquinhos. Divertimo-nos muito, com muita música
e animação.

Agora estamo-nos a preparar para uma série de atividades: Dia da Mulher, Dia do Pai, Primavera e Páscoa… Ufaaa!!!
Tudo conjugado com os trabalhos de sala, as aulas de
Educação Física, Movimento, Musica e Drama, as visitas à Mediateca/Centro de Recursos, o CinemaCOI,
exploração das tinas de água e muita, muita brincadeira!
Beijinhos e abracinhos até para o próximo mês com
mais novidades boas e fresquinhas.
Até o próximo mês.

COI

ESTIMULAÇÃO À
LEITURA E À ESCRITA
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CRECHE
1º Berçário
Olá papás e mamãs, temos novidades para vocês!

Este mês a sala recebeu três novas amiguinhas: a Caetana, a Sofia
e a Verónica! Que sejam muito bem-vindas.
Como fevereiro e o mês do amor e a amizade é uma forma de
amor, elaborámos um pequeno trabalho sobre o Dia dos Amigos e
Desfrute do prazer de contar
histórias, mergulhando no
universo fantástico da história
“Versos de Cacaracá” que nesta edição iremos disponibilizar
em pequenos excertos.

fizemos um pequeno marcador de livro para levar para casa.
Mas fevereiro é também o mês da alegria e da folia, pois celebrase o Carnaval.
Na nossa sala mascarámo-nos de Mínimos e estávamos um arraso
em ponto pequeno, afinal nós somos mesmo mínimos! Mas só em
tamanho pois em tudo o resto somos o máximo!
Já no final do mês iniciámos a lembrança para o Dia da Mulher e já
estamos a pensar no que iremos oferecer aos papás!

Mas sobre isso falaremos melhor para o próximo mês!
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 amigos, voltámos com mais notícias sobre
o nosso dia-a-dia!
Fevereiro foi um mês pequeno em dias,
mas grande em atividades!
Logo a iniciar, comemorámos o Carnaval, a
partir da história da Branca de Neve.
As meninas foram as Brancas de Neve,
os meninos os Anões e a Ana e a Aida as Bruxas Más!!!
Fizemos um desfile pelo Jardim Zeca Afonso acompanhados por
alguns pais que nos deram uma ajudinha, obrigado!
Depois imbuídos do espirito romântico da história assinalámos o
Dia dos Amigos com diferentes trabalhos e um miminho para levar para casa.
Também já estamos a pensar no fazer para o Dia da Mulher e
para o Dia do Pai, mas ainda não nos conseguimos decidir!
Por isso vamos pensar mais um bocadinho e contamos no próximo jornal.

Beijinhos e miminhos!
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CRECHE
SALA II—Heterogénea
Olá amiguinhos!
No mês de fevereiro trabalhámos o tema “qualidade dos momentos familiares” do plano de atividades da Fundação. Desta forma,
foram muitas as atividades que realizámos com os nossos familiares, tais como: pintura, desenho, brincadeiras na rua e dança recreativa. Para além disso, também os pais contribuíram para o
projeto, realizando um trabalho com os seus filhos sobre os hobbies.
Festejámos o Carnaval e mascarámo-nos de Abelha Maia. Para
além de toda a diversão, ainda ganhámos o concurso de máscaras!
Ficámos todos muito felizes!
No Dia dos Namorados, fizemos bolachinhas em forma de corações para oferecer aos amigos das outras salas. Grandes cozinheiros que nós somos!
Neste mês continuámos a abordar a temática das cores, aprendemos a cor amarela. Fizemos várias atividades onde esta cor prevalecia: digitinta, desenhámos um grande sol amarelo; carimbagem,
estrelas amarelas e com papel fizemos um “pintainho amarelinho”. Foi um mês cheio de aprendizagens novas!
No final do mês começámos a trabalhar a temática do Dia Mulher,
fizemos uma flor com as nossas mãos, para oferecermos às Mulheres da Instituição.
Agora com mais quatro amigos ainda estamos mais alegres e com
mais vontade de brincar!

CRECHE
SALA III
Olá, Amiguinhos!

Estamos de volta com mais novidades do
mês de Fevereiro.
Com os balões fizemos uma pintura para fazer corações para levarmos para casa, para comemorar o dia dos amigos/namorados.
Fomos a carochinha e os animais que querem casar com a carochinha, no Carnaval. Pintamos uma máscara e colamos serpentinas.
Exploramos 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.

Por agora é tudo, voltamos no próximo
mês com mais novidades. Beijinhos!
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CRECHE
SALA

I

e

VILA
II

–

BELA
1º

Berçário

Olá pais!
Este mês comemorou-se o carnaval, para assinalar este dia mascarámo-nos das personagens alusivas à história “Alice no País das
Maravilhas”, os fatos foram realizados através de material reciclável. Divertimo-nos muito ao participar nesta manhã de fantasia.
Para além do carnaval, é no mês de fevereiro que se comemora o
dia dos amigos. Para assinalar este dia, realizamos um cartão para
oferecer aos nossos maiores amigos, que são os nossos familiares.
Ainda neste mês participamos em duas atividades sensoriais, exploramos materiais alusivos ao carnaval (confetes) e exploramos
um saco de plástico com diferentes tintas. Gostámos muito de
explorar o saco e de observar como as cores se misturam e podem
transformam-se em outras cores.
Por último, ao longo deste mês ouvimos várias canções, acompanhadas de movimentos e realizamos, diariamente, jogos de interação.
Beijinhos e até ao próximo mês.

CRECHE VILA
SALA III

BELA

Olá amiguinhos!
Cá estamos novamente para contar as nossas novidades, este
mês foi um mês especial, divertido e muito alegre. Brincámos ao
Carnaval mascarando-nos das personagens “Tom e Jerry” e com
máscaras que trouxemos de casa, foi engraçado dançar e passear
pelo jardim com os amigos das outras salas.
No dia dos amigos trocámos um presentinho com os amigos da
sala, cada um de nós deu ao amigo que quis um coração por nós
pintado, mais um abraço e um beijinho, espalhámos ternura nesse dia.
Na nossa sala também vimos livros, ouvimos histórias, cantámos
canções, dançámos músicas e fizemos pintura com as mãos, com
os dedos, com esponjas e legos.
No refeitório, no nosso espaço polivalente, brincámos com a tina
de água e várias bolas coloridas foi muito divertido encher e vazar a mesma com as bolas.
Para o próximo mês traremos novidades fresquinhas!
Beijinhos com carinho dos meninos da Sala III da Creche de Vila
Bela
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CRECHE
SALA V

VILA

BELA

Olá Amiguinhos!
Estamos de volta, com as novidades do mês de fevereiro.
Iniciámos os festejos de Carnaval, com a elaboração de adereços
e a realização de atividades de expressão plástica alusivas a esta
festividade; participámos no desfile de Carnaval em que o tema
escolhido foi o filme de animação: “A Princesa e o Sapo” com a
colaboração dos Pais na elaboração do vestuário para o desfile.
Também participámos no baile de carnaval em conjunto com as
crianças das outras salas.

Para assinalar o Dia dos Namorados/ Amigos realizámos atividades de colagem com corações de vários tamanhos e elaborámos
uma caixa-coração como lembrança.
Terminámos este mês com a elaboração de flores… querem saber
para quê? Pois… vão ter de esperar pelo próximo mês para esclarecer a vossa curiosidade!

Até lá, já sabem…brinquem muito!

CRECHE VILA
SALA VI

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 filme animado
«O sítio do pica-pau amarelo». Ficámos tão engraçados e ainda
por cima ganhámos o 1º prémio no desfile de carnaval.

No dia dos namorados/amigos ouvimos histórias sobre a importância de termos amigos e realizámos um coração com as nossas
mãozinhas para oferecermos ao nosso « mais que tudo» J.

E continuam a chegar amiguinhos novos à nossa salinha.

Para o próximo mês há mais novidades.

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

DE

TRANSIÇÃO

Bem vindos!!

Durante o mês de fevereiro dedicámo-nos à
construção dos adereços para o desfile de
Carnaval. Tendo como base um conto
tradicional “Os 3 porquinhos e o lobo mau”.
Realizámos o desfile de carnaval como mostra do nosso trabalho
à comunidade.
Este mês realizámos atividades ligadas á música, onde explorámos o ritmo de determinados fenómenos naturais e artificiais.
Produzimos ritmos distintos a partir do nosso próprio corpo,
com objetos musicais e instrumentos musicais.
No próximo mês vamos abordar o tema da natureza, em que
faremos observações e registos do meio ambiente que nos rodeia.
Celebraremos a Páscoa!!!
Até para o próximo mês!

PRÉ-ESCOLAR

I

Olá amiguinhos,

O mês de Fevereiro foi um mês cheio de descobertas e muita, muita brincadeira!
De mãos mergulhadas em confettis e serpentinas decorámos
pequenas máscaras de Carnaval!
Com lápis de mil cores pintámos um palhaço que nos transportou
para o desfile de Carnaval, onde desfilámos de Branca de Neve e
os Sete Anões!
De mangas subidas brincámos nas tinas de água e divertimo-nos
a saber como a tinta dissolve na água!
De rolos de papel higiénico em forma de coração
fizemos carimbagem e ainda fizemos pequenos
sacos recheados de amor e gominhas, para oferecer aos nossos amigos coloridos!

Por hoje é tudo, mil beijoquinhas recheadas de
amor e com cheirinho de primavera!
Vitória, vitória acabou-se a
história
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PRÉ-ESCOLAR

Mais uma
Canção…
A linda rosa

II

Olá amigos, cá estamos nós de novo.
O mês de fevereiro foi muito divertido.
Comemorámos o Carnaval que foi bem animado!
Ganhámos o primeiro lugar no concurso de máscaras e gostámos
muito do baile e do desfile.

A linda rosa juvenil, juvenil,
juvenil
A linda rosa juvenil, juvenil

Este mês fizemos ainda vários exercícios direcionados à aprendi-

Vivia alegre em seu lar, em

zagem, porque são através deles que as crianças desenvolvem a

seu lar, em seu lar

capacidade e agilidade de raciocínio, memória e criatividade, com

Vivia alegre em seu lar, em

vista também ao desenvolvimento da sua autonomia. O carater

seu lar

dos objetos pressupõem um suporte de experiências várias de

E um dia veio uma bruxa má,
muito má, muito má

diversas experiências de manipulação que lhes permite explorar

Um dia veio uma bruxa má,

ao máximo o carater lúdico e otimizar resultados tornando a

muito má

aprendizagem uma tarefa agradável. Assim, todos os dias a brin-

Que adormeceu a rosa assim,

car e a explorar o que nos rodeia aprende-

bem assim, bem assim

mos!!!

Que adormeceu a rosa assim,
Beijocas e até à próxima...

bem assim
E o tempo passou a correr, a
correr, a correr
E o tempo passou a correr, a

PRÉ-ESCOLAR

III

correr
E o mato cresceu ao redor, ao
redor, ao redor

Olá amigos!
Aqui estamos nós para vos contar as novidades do

E o mato cresceu ao redor, ao

mês de Fevereiro. Este ano para comemorar o Carnaval escolhemos

redor

como tema “O Cinema” e mascaramo-nos à Minions. Assim, na sex-

E um dia veio um belo rei, belo
rei, belo rei
E um dia veio um belo rei, belo

ta-feira, dia 5, realizámos um desfile até ao jardim e contámos com
a presença de algumas famílias. Foi muito divertido! Na parte da

rei

tarde realizou-se o concurso de máscaras, com todas as salas da

Que despertou a rosa assim,

instituição. No dia 14, celebrámos o Dia de S. Valentim e oferecemos

bem assim, bem assim

uma lembrança aos nossos amigos. Elaborámos também, um pla-

Que despertou a rosa assim,

card coletivo, onde cada um disse o que é ser amigo. Explorando a

bem assim

temática anual realizámos um desenho sobre o que cada um gosta

Batemos palmas para o rei,
para o rei, para o rei
Batemos palmas para o rei,
para o rei…

de fazer nos seus tempos livres. Um dos momentos que mais gostamos este mês foi assistir à Peça de Teatro “O Casamento da Gata”
realizada pela turma do 1º Ciclo na nossa sala. Continuando com as
nossas sessões do inglês explorámos a temática
“Food”. Nos dias 13, 18 e 21 os nossos amigos
Santiago F., Santiago S. e Diana fizeram cinco
anos. Muitos Parabéns!
E assim nos despedimos…Um grande beijinho e
até para o mês que vem.
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CURIOSIDADES
da
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m
li
a
OC
stá
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ra
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dar
u
m

1º Ciclo do
Ensino Básico

Olá amigos e amigas,

No mês de fevereiro, festejámos o Carnaval. Construímos máscaras para usar no desfile e no concurso da Fundação COI. Realizámos, ainda, desenhos alusivos a este dia.

Porque é que a temperatura está a aumentar?

No Dia dos Namorados, construímos corações, decorámos os corações, escrevemos uma mensagem e oferecemos a alguém especial!

Há mais calor por causa do que
fazem todos os dias 6 mil mi-

No mês de março vamos comemorar o Dia Internacional da Mu-

lhões de habitantes da Terra.

lher, o Dia do Pai e a Páscoa. Vai ser um mês em grande!

Pela maneira

como vivemos

estamos a mudar o clima da

E, claro, vamos mostrar tudo…

Terra. Estamos a provocar o
Até ao próximo mês…

aquecimento da Terra.

CATL
Olá amigos e amigas,

No mês de fevereiro demos asas à imaginação e comemorámos o
Dia de Carnaval. Participámos no desfile de Carnaval da Fundação
COI, fizemos desenhos de fatos de carnaval e construímos máscaras. Foi uma diversão!

Fizemos, também, um trabalho de escrita baseado numa história.
Escolhemos um excerto da história ouvida, escrevemos esse excerto e fizemos a sua ilustração.

Como é que fazemos aumentar a temperatura?
Queimando combustíveis fós-

No próximo mês vamos festejar a Páscoa e mostrar
os nossos trabalhos.

seis—carvão, petróleo e gás
natural—estamos

a

libertar

gases de efeito de estufa, como o dióxido de carbono, para
a atmosfera. Esses gases envolvem a Terra e mantêm o calor
cá dentro.

Contamos com a vossa companhia no próximo
mês…
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Adivinhas

CAO
Centro

de

Atividades

Ocupacionais

Olá amiguinhos!
No mês de fevereiro tivemos duas festas!
Celebrámos o Carnaval e o Dia dos Namorados.
Qual é coisa, qual é ela, que
põe o mundo a dançar, tem
notas e não é dinheiro?
R: A música!

No Carnaval mascarámo-nos de acordo com o tema
“Hawai” – construímos no Atelier de Artesanato as nossos fatos – saias de tirinhas para as meninas, camisas de flores para os rapazes e colares de flores para todos. Depois fizemos uma
festa com os Clientes do Lar Residencial e da Residência Autónoma! E ainda fomos brincar ao
Carnaval com os meninos da Sede da Fundação COI. Divertimo-nos muito!

No Dia dos Namorados, fizemos um postal no Atelier de Expressão
Plástica – em forma de coração e utilizando as nossas mãos. Depois
oferecemos a uma pessoa de quem gostávamos.

Tenho orelhas compridas,
Rabo curto,
Corro e ando saltando.

No Atelier de Culinária estivemos a fazer gelatina de morango, também para comemorar o Dia dos Namorados.

Quem sou?
R: Coelho.
No Atelier de Artesanato também estivemos a acabar de construir o
nosso jogo das Damas reciclado com cartão e cápsulas de café. Ficou
muito giro e nós gostamos de jogar. Também construímos um para
oferecer à Residência Autónoma.
Branco é, galinha o pôs. O que
é?
R: O ovo!

No Atelier de Expressão Plástica, começámos a
decorar os nossos placrds da sala de atividades.
Estivemos a pintar jornais com a técnica da esponja para fazermos uma moldura para um dos
placards. Gostámos do trabalho final.

Qual é coisa, qual é ela, que
respira sem pulmões e tem
pés mas não anda?
R: A planta!

Começámos a fazer flores com caixas de ovos para
enchermos a nossa casa, pois a Primavera está a
chegar!

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

Espero que estejam todos bem.
Querem saber o que andamos a fazer este mês ?Então cá vai...

No pré-escolar realizámos jogos de coordenação e equilíbrio.
No 1º Ciclo realizamos jogos pré-desportivos e apreendemos a
modalidade de Voleibol.
Na Residência de Idosos realizámos ginástica localizada e exercícios de coordenação.
No Lar Residencial realizámos jogos de precisão com o fresbee.

Até breve !

Olá amiguinhos…
Com a chegada da Primavera a
Quinta da “Casa Caramela” continua a dispor de várias atividades
para

poderes

disfrutar.

Os nossos amiguinhos estão à
espera de te conhecer e passar
bons momentos contigo, sejam as
nossas amigas vitelas ou os nossos amigos porquinhos, a diversão
é garantida.
Ainda te podes divertir com as
atividades agrícolas, onde poderás aprender em que meses do
ano se pode plantar determinados vegetais/frutos, ou ainda
ajudar os agricultores na colheita
dos mesmos.
Na Quinta ainda tens a possibili-

Espaço de preservação dos valores culturais
Espaço de Educação Ambiental – Eco-educação
Núcleo Museológico da Casa Caramela
2º Ano, EB António Matos Fortuna

dade de aprender muito mais
através das várias áreas de eco
educação espalhadas por zonas
estratégicas.
Até abril!!!
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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

