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Olááááá

Em primeiro lugar gostaríamos de desejar a quem continua connosco e a quem frequenta a Fundação COI pela
primeira vez, um bom ano letivo.

À semelhança dos anos anteriores “O Traquinas” estará,
uma vez mais, disponível todos os meses, trazendo notícias sobre o trabalho desenvolvido em cada sala, bem
como notícias da Fundação.

Por isso desejamos a todos os leitores, boas leituras e a
todas as crianças boas aprendizagens e brincadeiras.

Vamos lá então ao trabalho que temos muito que fazer!
 Receber os amigos novos;
 Fazer novas amizades;
 Decorar a sala;
 Pensar no que queremos aprender durante este ano;
 Explorar todos os espaços da nossa Escolinha;
 Aprender, aprender, aprender;
 Brincar, brincar, brincar...

Edição da Fundação

COI

ESTIMULAÇÃO À
LEITURA E À ESCRITA
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CRECHE
1º Berçário
Olá a todos! Então como foram as férias?
Pois é… O tempo passa a correr e já estamos de regresso para mais
um ano letivo cheio de surpresas e momentos inesquecíveis!
Na sala do 1º Berçário somos um grupo de dez bebés: quatro meninas e seis meninos. A nossa Educadora é a Mara e as nossas Auxiliares são a Aida e a Ana Lúcia.
Somos muito pequeninos e o mês de Setembro foi um mês de

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

adaptação para todos nós. Entre alguns choros e ansiedades, neste
momento estamos muito contentes e gostamos muito de cá estar.
Durante este mês exploramos os brinquedos e todos os espaços da
nossa sala.
Como sabem no dia 22 de Setembro chegou uma nova estação do
ano – o Outono. Realizámos algumas atividades sobre esta estação
(pintura de mão e pé para construção de uma árvore e pintura de
dedo para colorir folhas de Outono).

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.

Iniciámos as nossas sessões de Movimento, Música e Drama e Música para Bebés. Gostámos
muito!
Por agora é tudo. Com um grande beijinho nos
despedimos e até para o mês que vem.

CRECHE
2º Berçário
Olá meus amigos!
Então como foram as férias? Pois é… O tempo passa a correr e já
estamos de regresso para mais um ano letivo cheio de surpresas e
momentos inesquecíveis!
Na sala 2º Berçário somos um grupo de catorze crianças: cinco
meninas e nove meninos. A nossa Educadora é a Mara e a nossa
Auxiliar é a Patrícia. Este ano letivo chegaram dois amigos à nossa
sala. Nos primeiros dias choraram um pouquinho, mas com abraços e beijinhos tudo passa.
Ainda durante este mês organizámos e decorámos os nossos espaços.
Como sabem no dia 22 de Setembro chegou uma nova estação do
ano – o Outono. Realizámos algumas atividades sobre esta estação (pintura de mão para construção de uma árvore, pintura com
pincel para recorte de folhas de Outono e pintura com escova).
Iniciámos as nossas sessões
de Movimento, Música e
Drama e Música para Bebés. Gostámos muito!
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 a todos!
Nós somos os novos meninos e meninas da instituição,
ou quase todos…
Somos uma sala de nove crianças (seis meninos e três meninas) e
apenas dois de nós transitaram da sala do 1.º Berçário. Somos
todos novos, até a nossa a Educadora, a Sara, é nova na Fundação,
a nossa auxiliar é a Florinda. Estamos todos preparados para muitas surpresas.
Ainda nos estamos a habituar à nossa sala e aos novos amigos,
estamos à descoberta de tudo.
Este mês começámos a decorar alguns espaços da nossa sala com
o tema das Joaninhas.
Como chegou uma nova estação, o Outono, realizámos trabalhos
com as cores do Outono, pintámos a nossa mão para fazer o tronco de uma árvore e com uma escova fizemos as folhas. Pintámos
livremente com pinceis as cores do Outono e adorámos a sensação!
Iniciámos as sessões de Movimento, Música
e Drama e Música para Bebés.
Até agora temos gostado de tudo para o
próximo mês damos mais novidades.
Até lá e muitos beijinhos...

CRECHE
SALA III
Olá leitores do jornal Traquinas, como estão?
Bem e com saudades nossas esperamos nós!
As férias acabaram e nós já recomeçámos a
escolinha, cheios de energia para um novo ano.
Começámos por brincar muito na sala e no recreio exterior, afinal
na nossa idade essa é a nossa principal ocupação.
A maioria de nós transitou junto de sala mas também recebemos
amiguinhos de outras salas e dois novos amigos que frequentam a
creche pela primeira vez. Por isso, damos as boas vindas ao Santiago Filipe e ao Santiago Monteiro!
Durante o mês de Setembro realizámos desenhos livres com diferentes materiais, fizemos atividades de colagem e pintura sobre o
Outono e decorámos a nossa árvore das estações.
Elaborámos também uma árvore em 3D para levar para casa assinalando a chegada do Outono.
Explorámos livros, peças de encaixe e já demos início ao Movimento música e drama e à Música para bebés.
Celebrámos também os aniversários do Lorenzo, da Maria Carolina
e da Íris; a todos eles muitos Parabéns!
Por agora é tudo, mas já sabem que para o próximo mês regressamos com mais novidades!
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PRÉ-ESCOLAR
SALA VERTICAL

DE

TRANSIÇÃO

Bem vindos a este ano letivo 2016/2017.

Começo por utilizar uma frase que é e será a base da minha postura enquanto profissional de educação “O futuro pertence a
quem acredita nos seus sonhos”.

Este mês de Setembro foi um mês de integração e adaptação ao
espaço/ rotina diária.
Decorámos a sala de atividades e identificámos os locais de arrumação, para criar uma maior autonomia na vivência e dinâmica
de sala, como na utilização dos brinquedos e jogos.
Fizemos desenho livre, registo de histórias para que se observe a
intencionalidade do registo, limitação do traço a um espaço,
identificação das cores, período de concentração /atenção e interesse/ motivação.

Até breve!

PRÉ-ESCOLAR

I

Olá, Amiguinhos!

Aqui estamos com as novidades de setembro, agora estamos no
pré-escolar, no ano letivo anterior, estávamos na creche sede e
na creche de Vila Bela.
Após um período de adaptação ao espaço, às crianças e adultos
da sala, organizamos a sala com a identificação dos cabides, elaboração do mapa de presenças, do tempo, dos aniversários, árvore da estação do ano…
Desenvolvemos atividades relacionadas com o Outono: pinturas
com tintas, lápis de cor e de cera, carimbos…
Iniciamos a aprendizagem do inglês, assim como as aulas de educação física e de movimento/música/drama. Fomos à mediateca
e exploramos a tina de água.

Voltamos no próximo mês com
novidades do mês de Outubro.
Até lá portem-se bem! Beijinhos!
E a história continua...
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PRÉ-ESCOLAR

Mais uma
Canção…

II

Olá amiguinhos,

Nós somos os novos “inquilinos” da sala de Pré-escolar II e as nossas “senhorias” são a Educadora Elisa e a Auxiliar Anabela.

Canção do Outono
Lá vai uma
Lá vão 2
Três folhinhas a voar...
É o Outono
É o Outono
Que com ele
As quer levar.

Estamos muito felizes por regressar á escola depois de uns dias
de férias e estamos cheios de vontade de brincar, trabalhar e
aprender!
Com a criatividade coberta de raios de sol, delicia-mo nos a decorar a nova sala;
De mata-moscas manchados de tinta fizemos grandes, salpicadas
e divertidas pinturas!
Com folhas de mil nervuras e pinceis de inúmeras cores desenhá-

Com o Outono vem o frio
E com ele os casaquinhos.

mos um senhor outono!

Os meninos cá da escola
Andam todos bem quentinhos!

Enfim, foi um mês de muitas aventuras e grandes descobertas!

De língua afiada recordámos alguns vocábulos em inglês…

Beijoquinhas doces da cor do chocolate
e com sabor a frutos do outono!

PRÉ-ESCOLAR

III

Olá amiguinhos, cá estamos de novo.

A Bruxa
Anda de vassoura
(vrum vrum vrum)
Mexe o caldeirão
(Mexe, mexe)
É má e feiosa.
Asa de morcego, pata de aranha, pitada de formiga, dente
de piranha!

Mais um ano letivo que começa e nós cheios de vontade de
aprender mais e coisas novas.

Encontrámos amigos novos e revemos outros que já conhecíamos.

Temos brincado muito no jardim e realizado muitas atividades na
nossa sala (desenhos, recortes, pinturas, grafomotricidade, ativi-

É a bruxa muito malvada
Que quer pegar a criançada!
Mas a bruxa
Tem um segredo
Se gritares com ela
(AAAAAAH!)
Ela morre de medo!

dades livres...)

Querem Ver?
Então cá vai.

Beijinhos carinhosos!
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1º Ciclo do
Ensino Básico
Olá amigos e amigas,
Estamos de regresso para mais um ano letivo. Este ano a nossa
turma é constituída por quinze alunos.
As aulas começaram no dia 9 de setembro e estamos cheios de
energia e com muita vontade de aprender. Como temos alunos
no 1º ano, a professora explicou as rotinas da sala de aula. E, em
conjunto, construímos regras para implementar ao longo do ano
letivo.
E... Começámos a trabalhar!
Em expressões artísticas festejámos a chegada do Outono com o

A atmosfera da Terra está a ser danificada?
Há uma camada de gás benéfico à volta da Terra chamado

início da construção de um painel alusivo à estação.
No início do ano letivo participámos numa ação de animação educativa – “Prevenção – Segurança Rodoviária, Demonstração de
Meios”, uma atividade desenvolvida pela Junta de Freguesia do
Pinhal Novo em parceria com a GNR do Pinhal Novo e gostámos
muito de participar nesta atividade!

ozono. Protege-nos dos perigo-

Esperamos que este ano letivo corra muito bem e contamos com

sos raios ultravioleta do Sol.

a vossa companhia ao longo dos meses!

Infelizmente, a camada de ozono está danificada porque o
Homem lançou produtos químicos perigosos para a atmosfera.

CATL
Cá estamos nós uma vez mais!

Depois das férias, das longas férias já estamos preparados para
enfrentar mais um ano letivo, cheio de aprendizagens, conquistas
e descobertas.

No CATL desenvolvemos atividades criativas e pedagógicas de
Curiosidade: quando a central

apoio à família.

nuclear de Chernobyl, na Ucrâ-

Ocupamos os nossos tempos livres até a escola começar a 15 de

nia, explodiu em 1986, enviou

Setembro, com atividades conjuntas de conhecimento do grupo e

materiais radioativos para a

organização do espaço.

atmosfera. Os animais foram
contaminados pela radiação

Começamos também com o apoio ao estudo, reforçando assim os

em toda a Europa.

conteúdos leccionados na escola.
Por este mês é tudo

Até à próxima!
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Adivinhas
Olá amiguinhos!
Já começou mais um ano letivo e nós estamos contentes por voltar a fazer
muitas atividades!
No Atelier de Expressão Plástica estivemos a construir
umas capas porta-documentos, utilizando as caixas de cereais. Fizemos

Quem é alto, muito alto e tam-

um desenho livre utilizando tintas e depois montámos a caixa.

bém é muito mau, vive nos
contos de fadas e o conto mais
famoso é João e o pé de feijão?
R: Gigante.

Duas vezes por semana vamos ao parque de
Seu transporte é uma vassoura, seu chapéu é bem pontudo, tem fama de muito má e
possui um gato preto… Ela é…

manutenção, fazer exercício físico e jogos em
grupo.
Este mês, tivemos outro Momento em Família – clientes, familiares e colaboradores das Respostas Sociais Lar Residencial, Residência Autónoma e Centro de Atividades Ocupacionais,

R: Bruxa.

6) Ele não pode ver a luz do
sol, de alho não pode sentir o
cheiro…, seu reflexo não aparece no espelho e pode virar
um morcego…Quem é ?
R: Drácula.
estivemos a pintar uma tela – cada um fazia o que queria.
No Atelier de Carpintaria e Restauro estivemos a acabar as caixas de madeira para frascos de
Sou um fruto de Outono

doces que fizemos o ano passado.

Quando chego a amadurecer
Dou um trabalhão ao dono
Se ele me quiser comer.
R: Noz
Celebrámos ainda a entrada do outono – fizemos castanhas em musgami para colocar na nossa árvore das estações.
Por este mês foi tudo! Beijinhos e abraços de todos nós!!
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Movimento, música e drama
Educação
física
Olá Amiguinhos como estão ?
Tinham saudades nossas ?
Então cá vai as nossas notícias fresquinhas !
No Pré - Escolar realizamos jogos de equilíbrio e de deslocamentos.
No 1 Ciclo abordamos a modalidade de Basquetebol e fizemos muitos pontos !!
Até breve amiguinhos !

Olá a todos!!!
Cá estamos nós para mais
notícias fresquinhas.
A Quinta Pedagógica da “Casa
Caramela” tem várias zonas
de interesse, este mês vamos
falar um pouco da zona da
mata Mediterrânica.
A pequena mata mediterrânica da Quinta Pedagógica foi
concebida para reunir características semelhantes à de
uma mata mediterrânica. Aqui
podemos observar várias espécies de árvores de folha

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

perene e várias espécies
arbustivas e herbáceas,
adaptadas ao longo e seco
verão mediterrânico.
Desta forma, pretende-se
com este espaço promover
o respeito pela natureza e
o ensino de conteúdos relacionados com este ecossistema.
Por agora, é tudo.
Até para o próximo mês...
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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

