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Bem-vindos uma vez mais

Após um mês de abril agitado, veio maio, um mês ainda
mais agitado.
No âmbito do Plano de Atividades, foi dada continuidade
às atividades planificadas.
Este mês deu-se relevância à comemoração do Dia da Mãe
e do Dia da Família, o Pré-escolar e o 1º Ciclo participaram
na atividade promovida pela Câmara Municipal de Palmela
– o Fantasiarte, com uma pequena atuação dedicada ao
tema anual: Os Hobbies.
A creche continua a desenvolver as suas atividades e a
crescer, já estão uns crescidos desde o inicio do ano letivo.
Começamos já as preparações para as Festas Populares do
Pinhal Novo que à semelhança dos anos anteriores é iniciativa que envolve as várias respostas sociais e é mais uma
forma de divulgar à comunidade o trabalho que a Fundação COI desenvolve.
Relembramos que durante o mês de Agosto a Fundação
COI dinamiza Campos de Férias para crianças e jovens.
Informe-se e faça a sua inscrição.
Até o próximo mês.

Atelier de
Reciclagem

ESTIMULAÇÃO À
LEITURA E À ESCRITA
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CRECHE
1º Berçário
Olá papás, mamãs e leitores do jornal Traquinas!
Voltamos com mais novidades sobre o nosso mês de Maio.
Com a chegada da Primavera a nossa sala foi decorada com joaninhas e abelhas que foram decoradas com a nossa impressão digital. Agora lá andam elas a esvoaçar pela sala.
Este mês foi um mês mais calminho, mas depois da agitação de
Abril, já estavámos a precisar!

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

Brincámos muito, explorámos livremente os vários brinquedos da
sala e alguns de nós já começámos a escolher alguns amigos para
partilhar brincadeiras.
Alguns de nós também já começamos a dar os nossos primeiros
passos sozinhos sem a ajuda de ninguém. Estamos a ficar uns crescidos!
Explorámos massa mágica com as mãos e também com a boca!
Somos muito gulosos.

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.

Começámos também os preparativos para a Festa do Dia da Criança e pintámos umas t-shirts muito giras!
Mas sobre isso falaremos melhor no próximo mês!
Até lá, Beijinhos!
a nossa idade: já batemos palmas, conversamos, gatinhamos e
alguns de nós já dão os primeiros passinhos, mas o principal é que
somos muito felizes! Até o próximo mês!

CRECHE
2º Berçário
Olá mamãs e papás e amigos! Aqui estamos novamente
para vos contar as novidades de Maio.
Este mês realizámos algumas pinturas e desenhos livres
com lápis, fizemos pintura com mãos, pintura com a técnica de simetria e pintura com pincel.
Comemoramos o Dia da Mãe e fizemos um trabalho individual sobre esta data, pois nós adoramos a nossa mãe!
Assinalámos o Dia Internacional da Família com um trabalho retratando o número de elementos do nosso agregado
familiar, feito com a pintura palmar.
Com a ajuda da nossa família dinamizámos um atelier de
reciclagem onde elaborámos um porquinho mealheiro feito
a partir de uma garrafa de água vazia.
Como no primeiro dia de junho celebra-se o Dia Mundial
da Criança pedimos aos papás uma t-shirt que pintámos
com a ajuda da Aida e da Ana.
Começámos também a ensaiar em sala para a Festa de
Final de Ano, mas sobre isso falaremos melhor para o próximo mês!
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CRECHE
SALA II—Heterogénea
Olá amigos!

O mês de maio foi muito divertido! Experimentámos diversas técnicas de pintura, entre elas a técnica de sopro e a pintura mágica
(desenhar com um lápis de cera branco e passar por cima com
aguarela).

Também fizemos uma salada de frutas com alguns frutos da época
e cantámos os parabéns à Verónica.

Alguns familiares vieram à Creche e representaram a história da
Carochinha, assim como participaram no atelier da reciclagem.

Para celebrar o Dia Mundial da Família as respetivas famílias das
crianças da sala fizeram um trabalho, mostrando-se numas fotos
bem divertidas.

Até junho amiguinhos!

CRECHE
SALA III
Olá, Amiguinhos!

Estamos de volta com as novidades do mês de Maio.
Fizemos um trabalho sobre o Dia da Mãe: com o rolo de papel higiénico fizemos o carimbo de uma flor.
Depois, desenhamos a nossa família, para comemorar o Dia Internacional da Família. A maioria das crianças já consegue fazer a
figura humana.
Assistimos ao teatro dramatizado por alguns encarregados de educação e participamos no atelier de reciclagem.
Também, continuamos com a sessão de movimento/música e drama e a sessão de música para bebés. Fomos à mediateca, exploramos as tinas de água com diversas experiências e assistimos ao
Cinema COI.

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

I

e

VILA
II

–

BELA
1º

Berçário

Durante o mês de maio experimentamos a piscina de bolas e exploramos-brincamos com caixotes de papelão. No que às atividades de expressão plástica diz respeito, na medida em que o dia da
família comemorou-se no dia 15 de maio, para comemorar esta
data especial construímos uma árvore genealógica, pintada por
nós através da técnica de carimbagem. Uma outra atividade implementada durante este mês foi a realização de maracas, através de
materiais reciclados. Esta atividade incluiu as famílias na creche,
cada família construiu a sua maraca, através de garrafas de plástico e, por fim, personalizou-a a seu gosto. Na medida em que o dia
da criança é comemorado no dia 1 de junho, realizamos dois trabalhos alusivos a esta data especial, um trabalho coletivo pintado
através dos nossos dedinhos e um trabalho individual que consistiu na pintura de uma fralda de pano, através do decalque de mão.
Para além destas atividades, escutamos pequenas histórias ao longo das manhãs na creche e realizamos as atividades de música
para bebés, que consistiram na exploração de diferentes instrumentos musicais.
Beijinhos e até ao próximo mês.

CRECHE VILA
SALA III

BELA

Olá amiguinhos!
No mês de Maio comemorámos algumas datas festivas como o
dia do trabalhador, o dia da mãe, o dia da espiga e o dia da família. Realizamos diferentes tipos de pintura desde pintura coletiva
num cartaz alusivo ao direito das crianças de terem uma família,
pintura individual com digitinta num papagaio de papel e pintando com as mãos um espantalho no dia da espiga. Festejámos o
dia da mãe com uma festinha na qual dançámos com as mães de
todos os meninos que participaram da mesma, elaborámos também uma pequena lembrança para oferecer às nossas mães.
Para comemorar o dia mundial da família pedimos um trabalhinho às famílias sobre a família de cada criança. Durante o mês
ouvimos histórias, observámos livros, cantámos canções, dançámos diferentes músicas, explorámos instrumentos musicais e
brincámos muito.
Voltaremos no próximo mês com mais novidades para vos contar!
Beijinhos com carinho dos meninos
da Sala III da Creche de Vila Bela
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CRECHE
SALA V

VILA

BELA

Olá Amiguinhos!
Aqui estamos nós com as novidades do mês de Maio…
Iniciámos este mês com as comemorações alusivos ao Dia da Mãe
com atividades de expressão plástica, histórias e momentos de
convívio.
Continuámos com a aprendizagem das cores – desta vez conhecemos a cor “laranja”: ouvimos histórias, observámos imagens, comemos laranja e fizemos carimbos com a laranja (fruto).
De acordo com o projeto: “Qualidade dos momentos familiares”
os Pais/ Familiares realizaram uma peça de teatro “A Carochinha”
e, participaram também no Atelier de Reciclagem, construindo
“maracas” com a utilização de garrafas de iogurte.
Para assinalar o Dia Internacional da Família foram solicitados
trabalhos aos Pais/ Famílias e, realizámos um trabalho coletivo
indicando valores da Família.
Próximo mês, temos novidades sobre o Dia Mundial
da Criança... é surpresa!
Mas, até lá, já sabem…brinquem muito!

CRECHE VILA
SALA VI

BELA

Olá Pais,

o mês de Maio já passou e realizámos diversas atividades, dedicadas especialmente às comemorações do dia da mãe. Para este
dia realizámos uma prendinha muito bonita e saborosa: um potinho de doce. As nossas Mamãs vieram à nossa escolinha e realizámos uma festa super divertida. Obrigado mamãs pela tarde
fantástica.
Este mês os papás vieram-nos visitar, também para realizarem a
atividade da reciclagem: carteira com pacotes do leite. Ficaram
muito bonitas.
Continuámos a explorar as diversas áreas da sala, realizámos
atividades de movimento, música e drama, com as tinas de água
e fomos à nossa mediateca.

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!!

Este mês de Maio pintámos as cartolinas, para fazer as pastas e
guardar os trabalhos feitos ao longo do ano letivo.
Realizámos o atelier de reciclagem onde se construíram brinquedos com o apoio de alguns encarregados de educação. Neste dia
construímos um teatro de fantoches, criando logo de imediato
uma maior motivação pelos fantoches, pela dramatização e maior interesse pelas histórias.
Realizámos também a atividade de desenho livre para poder
comparar a evolução do traço ao longo do ano.

Até o próximo mês!

PRÉ-ESCOLAR

I

Olá amiguinhos,

O mês de Maio foi um mês repleto de trabalho e carinho!
De dicionário por imagens das profissões nas mãos observámos
as imagens e falámos um pouco da profissão que queremos ter
quando formos mais crescidos!
Com amor, carinho e folhas de papel pintadas com garfo mergulhado em tinta elaborámos um pequeno bloco de apontamentos,
que oferecemos às nossas mães, acompanhado de uma pequena
flor!
Vestidos a rigor como quem trabalha na planície alentejana, participámos no FANTASIARTE e ao som do cante alentejano agitámos as espigas de trigo nos aventais!
De lápis colorido e papel em dobragem construímos uma pequena casa onde desenhámos a nossa família!

Por hoje é tudo, mil beijoquinhas recheadas de verde de manjerico e cheiro a sardinha!
E a história continua...

7
PRÉ-ESCOLAR

Mais uma
Canção…

II

Olá amigos;

Este mês de Maio vimos dar-lhes mais novidades da nossa sala.

Canção dos Cinco Dedos
Carlos Paião

Durante este mês, as nossas mães participaram na atividade referente à reciclagem onde participaram as nossas famílias.

São cinco dedos
Cada qual com seus segredos
Lado a lado
Lado a lado…
Do teimoso polegar
Que dá dedadas, a agarrar,
Ao mais fininho
Por mindinho…

Participamos no projeto Fantasiarte que é desenvolvido pela Câmara Municipal de Palmela, onde dramatizamos uma canção em
Inglês referente à alimentação.

Cinco dedos
São cinco bons brinquedos
Em sincronização
Um por um,
Aqui estão,
Resguardados
No dedal da nossa mão
O dedo médio
Fica ao meio, que remédio
É sina sua
Capicua…
O altivo indicador
Aponta o bem, indica a dor
E o anelar
Dá jeito a quem noivar
Polegando, palmo a palmo,
Palmilhando,
Como um circo em construção
Um por um,
Aqui estão,
São diferentes,
Mas unidos dão a mão
E assim como a cinco
Sinto os dedos musicais
E os meu cinco sentidos
Em crescendo já são mais

As nossas mamãs participaram ainda
numa festinha comemorativa do Dia
da Mãe e numa aula de zumba dada
pela nossa querida Educadora Sofia.

PRÉ-ESCOLAR

III

Olá amigos!
Estamos de volta para vos contar as novidades do mês de maio.
Sendo o Dia da Mãe um dos dias mais importantes do ano, elaborámos um suporte para um bloco de notas e recebemos as
mães para uma tarde diferente. Para comemorar o Dia Internacional da Família pedimos a colaboração dos nossos pais e realizá-

Cinco dedos, sincopados
Sustenizam num bemol
Dó, ré, mi, fá, sol, lá
Cinco simples, simples, como
o sol

mos a árvore genealógica de cada um de nós. Como o sol esprei-

E brinco, com afinco
Queria ser um girassol
(Até para ser dedo é preciso
ter unhas!)

em Palmela e dramatizamos a história “O Patinho Feio”. Foi mui-

São cinco dedos,
São delícias,
São enredos
Dedicados, dedilhados…
E, num dédalo de dedos,
Deduzimos a lição:
São amigos que nós temos
Mesmo à mão!
Sempre à mão…

tou durante alguns dias, aproveitamos e brincámos muito no
nosso jardim. No dia 3 fomos ao Fantasiarte, no Teatro S. João

to divertido e nós gostámos muito. No dia 13 assistimos à peça
de teatro “A Carochinha”, dramatizada por algumas famílias da
nossa Instituição. No dia 18 realizámos uma atividade relacionada com a reciclagem, com a colaboração das famílias. No dia 22 a
nossa amiga Lúcia fez 6 anos. Muitos Parabéns!

E assim nos despedimos…Um grande beijinho e até para o mês
que vem.
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Que outros problemas são
provocados pela queima de
combustíveis fósseis?
O dióxido sulfúrico é outro gás

1º Ciclo do
Ensino Básico
Olá amigos e amigas,
No mês de Maio participámos no Fantasiarte com a dramatização
do livro: “ O casamento da gata” de Luísa Ducla Soares. Correu
muito bem e gostámos muito de participar!
O Verão está quase a chegar e é necessário ter cuidados relativamente à exposição solar. Relacionado com este tema, a turma do
1º Ciclo do Ensino Básico participou no passatempo: “Hora do Sol
Saudável”, através de um vídeo. As filmagens correram muito
bem e ficámos muito entusiasmados com a participação neste
passatempo.
No próximo mês comemoramos o Dia Mundial da Criança e já
estamos a construir as nossas lembranças, para tornar este dia,
ainda, mais divertido.
No próximo mês trazemos mais novidades!

nocivo que provém de centrais
elétricas e dos veículos. É muito acídico, o que significa que

Até ao próximo mês…

“come” tudo.
Na atmosfera mistura-se com
gotículas de humidade e produz chuva ácida.

CATL

As árvores morrem quando
essa chuva cai no solo.
Olá amigos e amigas,

No mês de maio construímos maracas, flores e a lembrança para
o Dia Mundial da Criança utilizando materiais reciclados.

Existem vários produtos feitos

Construímos as flores com caixas de fruta e as maracas e a lem-

com poliestireno que são pre-

brança para o Dia Mundial da Criança com copos de iogurte.

judiciais para a atmosfera da
Terra.

Depois foi só colorir! Ficaram muito originais.

O poliestireno é um produto
químico que prejudica a camada de ozono.

No próximo mês trazemos mais novidades…

Contamos com a vossa companhia…
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“Hora do Sol Saudável”
Os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico
participaram no concurso “Hora do Sol Saudável”, promovido pela Liga Portuguesa Contra o Cancro e a Garnier
Ambre Solaire, com um videoclip inspirado na música “Joni Lagostim”, do grupo D.A.M.A., e nas 8 mensagens
importantes dirigidas às crianças:

1) Os raios solares podem causar queimaduras e prejudicar a pele. Usa chapéu e protetor solar com proteção
UV sempre que estiveres ao sol, na praia, no campo, enquanto fazes desporto ou brincas ao ar livre;

2) Deves usar chapéu e protetor solar mesmo quando o tempo está enevoado, ou quando estás à sombra, porque os raios ultravioleta são refletidos pela areia, água, e outros, e chegam na mesma à tua pele;

3) Em Portugal não deves estar ao sol entre as 11.30h e as 16.30h;
4) Podes confi-rmar se é seguro estar ao sol se usares a regra da sombra: se a tua sombra for maior do que tu, é
porque podes estar ao sol. Mas sempre com protetor solar;

5) Além do protetor solar, usa sempre roupa apropriada, chapéu e óculos de sol para proteger os olhos, a cabeça, orelhas e pescoço;

6) Se tens pele clara, olhos azuis/verdes e cabelos claros, reages mais ao sol com queimaduras solares e por isso,
deves aplicar muitas vezes protetor solar de índice elevado. Lembra-te que as crianças também devem sempre aplicar protetor com FPS 50;

7) A exposição solar deve ser feita aos poucos. Evita a exposição prolongada que provoca escaldões e cancro
de pele;

8) Aplica o protetor solar em casa. Quando chegares à praia deves voltar a aplicar e depois sempre que vieres
de tomar banho de mar ou de piscina.
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Adivinhas
Olá amiguinhos!

Qual é a coisa, qual é ela?
Quatro a trabalhar, dez a aju-

No mês de maio estivemos a realizar uma toalha para a
Atividade Transversal “Picnic - Momentos de qualidade
em família/ Dia internacional da Família”.

dar, a mãe a crescer, e o pai a
minguar?"
R: Quatro agulhas, dez dedos,
camisola e novelo.
No início do mês celebrámos o Dia do Sol – realizámos um poster com um sol feito de jornais e
caramelos.

Qual é coisa, qual é ela,
no alto está, no alto mora,
chama gente para dentro
e ela fica de fora?
R: O sino.

Qual é coisa, qual é ela,
que se encontra uma vez num

Na atividade de Jardinagem, andamos a cuidar de uma planta especial – de um urso-relva – regamos e cortamos a relva. Gostamos muito desta atividade.

No Atelier de Culinária, confecionámos uma gelatina de
sobremesa para o nosso almoço. Estava muito boa!

minuto,
duas vezes num momento
e nenhuma vez no ano?
R: A letra M.

Minha mãe era preta,
por encanto trabalhou,

No Atelier de Artesanato continuámos a fazer rolos com folhas de revistas para
depois construirmos peças de artesanato reciclado, como copos porta-lápis.

para me dar branca e vermelha,
assim verde começou.
R: A melancia.

No Atelier de Costura continuamos a fazer sacos de cheiro e no Atelier de Música
continuamos a construir instrumentos musicais reciclados. Também andamos a
ensaiar a nossa peça para a Festa de Final de Ano Letivo.

Por este mês foi tudo! Beijinhos e abraços de todos nós!!
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Movimento, música e drama
Educação física
Olá amigos !
Estão bons ? Esperemos que sim.
Este mês realizamos diversas atividades...
No Pré – Escolar realizamos o jogos de grupo como o jogo da cadeira.
No 1º Ciclo fizemos muitos golos na modalidade de futebol e nunca
estivemos fora de jogo.
Na Residência de Idosos realizamos ginástica localizada.
No Lar Residencial realizamos jogos com balões e exercícios de
coordenação.
Até a próxima !!

Olá , olá…
Chegaram os dias quentinhos,
com muito sol e dias maiores…
No dia 1 de maio foi o “Dia
Aberto na Quinta”, onde todos
os visitantes puderam usufruir
do espaço; visitar os animais;
visitar o Museu da “Casa Caramela”; a exposição, “Cartazes
de Abril”, patente no Pavilhão
Multiusos;

participar

numa

aula de zumba e no Peddypaper .
Ainda em maio três turmas da
Escola EB Palmela 2 e uma do
Crescer no Campo visitaram a
Quinta. As crianças adoraram
o contacto direto com os ani-

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

mais e a oportunidade de lhes
dar de comer e de lhes fazer
festinhas…
Por agora é tudo, até junho...
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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

