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N o tí ci as de no vembro de 20 16

Bem-vindos a mais uma edição do Jornal
“O Traquinas”.

O mês de Novembro ficou marcado por uma época
com muito trabalho.
Toda a Instituição comemorou o S. Martinho com um
lanche coletivo com castanhas, batatas-doces e
sumo.
Também assinalámos o Dia Nacional do Pijama com
uma sessão de cinema em família, onde participaram
pais e encarregados de educação. Ficámos bastante
satisfeitos com a adesão das família que aceitaram o
desafio e apareceram de pijama.
As nossas atividades do Plano de Atividades continuam e estamos já a preparar o próximo que terá
como tema geral “A Filantropia”. Desvendaremos
mais na próxima edição…fiquem atentos.
Boas Festas...

Sessão de Cinema
em família

ESTIMULAÇÃO À
LEITURA E À ESCRITA

2
CRECHE
1º Berçário
Olá, olá! Estamos aqui para vos contar as novidades do
mês de novembro.
Foi mais um mês de muita brincadeira e de novas aquisições.
No dia 11 comemoramos o Dia de São Martinho. Assim, cada um
de nós pintou uma castanha com canela e com os nossos dedinhos.

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

No dia 20 comemorou-se o Dia Nacional do Pijama. Assim, para
assinalar esta data realizámos uma sessão de “Cinema em Família”, no salão polivalente da nossa Instituição, com a participação
das famílias.
No final do mês iniciámos a elaboração das lembranças e enfeites
de Natal.
Continuámos com as nossas sessões de Movimento, Música e Drama e Música para Bebés. Gostamos muito!
Nos dias 18 e 27 o Simão e as manas Beatriz e Sara fizeram um
aninho. Muitos Parabéns!!

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.

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

CRECHE
2º Berçário
Olá a todos! Aqui estamos para vos contar as novidades do
mês de novembro!
No dia 11 comemoramos o Dia de São Martinho. Assim,
cada um de nós pintou uma castanha com chocolate e realizamos, também, um painel coletivo alusivo a esta efeméride. Ainda
neste dia realizámos um Magusto e provámos castanhas e batata
doce.
No dia 20 comemorou-se o Dia Nacional do Pijama. Assim, para
assinalar essa data realizámos uma sessão de “Cinema em Família”, no salão polivalente da nossa Instituição, com a participação
das famílias.
Querem saber uma novidade? Já conseguimos fazer um comboio
e levá-lo direitinho da sala ao nosso refeitório. Estamos mesmo a
ficar crescidos!!
No final do mês iniciámos a elaboração das lembranças e enfeites
de Natal.
Continuamos com as nossas sessões de Movimento, Música e
Drama e Música para Bebés. Gostamos muito!
Nos dias 12, 16 e 19 os nossos amigos Gonçalo, Beatriz e Bruno F.
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! Estamos de volta para vos contar como foi o nosso mês de
novembro.
As atividades sobre o Outono continuaram e já nos sentimos à
vontade na nossa sala, já descobrimos todos os seus recantos e
agora estamos a aprender a ser autónomos.
Neste mês houve uma grande comemoração, o São Martinho.
Para festejar este dia fomos descobrir de onde vêm as castanhas,
tocamos em ouriços secos com castanhas. Fizemos uma fogueira
com uma tinta muito divertida que nós próprios fizemos com
água, farinha e corante.
No dia de São Martinho comemos castanhas e construímos uma
especial para levar para casa, pintada com a ajuda de berlindes.
Não podemos esquecer as sessões de Música para bebés e de
Movimento Música e Drama onde descobrimos as fascinantes
bolas de sabão.

Voltamos para o próximo mês com mais novidades.

Beijinhos amiguinhos!

CRECHE
SALA III
Olá a todos! Aqui estamos nós novamente com mais novidades.
Em novembro comemorámos o S. Martinho:
“Hoje é dia de S. Martinho
As castanhas estão a assar
Elas estalam no ar
E põem-se a cantar”
Para assinalar esta data fizemos digitinta com chocolate que depois de
decalcada para uma folha foi recortada em forma de castanha! Que
delícia que foi esta atividade e a na nossa sala ficou um cheirinho tão
guloso!
Pintámos ainda uma outra castanha com a técnica da pintura com
carrinhos. Depois transformámos esta pintura numa bolsinha onde
levámos castanhas assadas para casa.
Começámos ainda a conhecer melhor as cores e começámos com a
pintura com a cor amarelo. Fizemos ainda jogos de classificação e quase todos de nós conseguimos classificar objetos de acordo com a sua
cor.
Comemorámos ainda o Dia Nacional do Pijama com uma sessão de
cinema em família em pijama; na segunda-feira fomos de pijama para
a escola. Foi sem dúvida um dia confortável e quentinho!
Celebrámos ainda o aniversário de 3 amiguinhos: a Matilde, o Santiago M e o Luca; a todos eles muitos parabéns!
Por agora é tudo, até o próximo mês!

4
CRECHE
SALA V

VILA BELA

Olá Amiguinhos!

Estamos de volta, desta vez com as novidades do mês de novembro.
Iniciámos este mês com atividades alusivas ao S. Martinho – as
crianças ouviram a Lenda de S. Martinho, aprenderam e cantaram
canções e, realizaram atividades de expressão plástica (pintura
com carrinhos e colagem de papel crepe).
Em conjunto com as outras salas, realizou-se um lanche convívio
(Magusto).
Como a época de natal se aproxima, observámos nas revistas os
brinquedos que queremos “pedir” ao Pai Natal. E, iniciámos algumas decorações e preparativos de Natal.

Ficaram curiosos?
Mas, vão ter de aguardar pelo próximo mês…

Até lá, já sabem…brinquem muito!

CRECHE VILA BELA
SALA VI
Olá Amiguinhos!
Novembro foi um mês repleto de descobertas e aprendizagens.
Para além das nossas sessões de Movimento, Música e Drama;
Música para bebés; e Espaço CRE/Mediateca, também tivemos
oportunidade de comemorar o São Martinho e realizar atividades de Expressão Plástica.
Explorar, explorar e explorar. Adoramos explorar o que nos
rodeia. Por isso, realizámos experiências sensoriais relacionadas
com o tato e as diferentes texturas de objetos. Foi muito divertido.
Ah! E ainda conseguimos preparar uma surpresa de Natal para
as famílias. Mas é segredo…
Um Feliz Natal e um Bom Ano Novo.
A brincar e a aprender vamos continuar a crescer.

E a história continua...
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TRAVA-LÍNGUAS E
LENGALENGAS

Exposição/Concurso
Árvores de Natal 2016

Está a chover e a nevar
Está a chover e a nevar
E a raposa no lagar
A fazer as camisinhas
P`ra amanhã se casar.
Está a chover e a nevar,
E a raposa no quintal
A apanhar laranjas
Para o dia de Natal.

O tempo
O tempo pergunta ao tempo
Quanto tempo o tempo tem.
O tempo responde ao tempo
Que o tempo tem tanto tempo
Quanto tempo o tempo tem.

PRÉ-ESCOLAR I
Olá, Amiguinhos!
Aqui estamos nós com as novidades
de novembro. Este mês comemorámos o dia de S. Martinho com
o grafismo/contorno de castanhas, rasgagem e colagem de papel

João Coelho

de revista num desenho de um cartucho e com carimbos para
fazer as castanhas. E ainda, fizemos os cartuchos com o desenho

Pega, pega João Coelho,
Com seu barrete vermelho,
Sua espada de cortiça
Para matar a carriça.

de uma castanha para colocarmos as nossas castanhas assadas.
Comemorámos o Dia Nacional do Pijama com a pintura e colagem de tecido num desenho de um pijama.

A carriça deu um berro
Que se ouviu no castelo.

Continuámos com as sessões de inglês com o tema do corpo

Toda a gente assustou,

Drama e com as aulas de Ed. Física. Fomos à mediateca e explorá-

Só a velhinha ficou.
A velhinha achou um rato
e meteu-o no sapato.
Foi levá-lo a S. Vicente
Para comer com pão quente.

humano, e continuámos com as sessões de Movimento/Música /

mos as tinas de água.

Por agora é tudo, voltamos no mês de Dezembro com as novidades do Natal.

Beijinhos.
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PRÉ-ESCOLAR II

Mais uma
Canção…

Olá amiguinhos,
Novembro foi um mês muito quentinho, bom e cheiroso!
De filtros de café e marcadores elaborámos uma linda Maria Castanha e um solidário São Martinho!

É Natal
Era uma vez um dia
Que se vestiu de amor
Um dia especial
Pela alegria
Em nome do Senhor
É Natal
Era uma vez um dia
Que viajou
Pela memória
Pelos livros
E fez história
Com um desejo de paz
Paz
Paz
Em cada nação
E nos fez capaz
De um perdão,
É Natal
Era uma vez um dia
Que derrotou
A inveja
O ciúme
E o egoísmo
Porque imperou
Uma vontade de dar
Dar
Dar
Sem exigir
E nos fez voltar
A sorrir,
É Natal
Era uma vez um dia
Que convidou
A amizade
A família
E a saudade
Para ver em Jesus
Uma luz
Luz
Luz
Sempre a brilhar
E nos ensinou
A amar,
É Natal
É Natal
Mas não é todos os dias
Como havia de ser
Vamos dar mais alegrias
Para mais natais haver.

Com tampinhas de mil garrafas brincámos a inteligentes Aristóteles!
De tecido de flanela e berlindes coloridos vestimos quentinhos
pijamas e comemorámos o Dia Nacional do Pijama ao som da canção da Missão Pijama!
De olhos esbugalhados e mãos super ágeis fizemos diversos puzzles…
E estas são apenas pequenas amostras de um mês muito atarefado onde as atividades foram milhentas e as aprendizagens foram
milhões!
Enfim… por hoje é tudo…
Beijoquinhas doces polvilhadas de canela e raspas de sonhos!

PRÉ-ESCOLAR III
Olá amiguinhos!
Como não podia deixar de ser, este foi mais um mês em que nos
divertimos a valer.
Para começar, vamos contar que temos dois amigos na sala, o
Ricardo e a Inês a quem lhes caíu o 1º dente.
Referindo uma vez mais o Plano de Atividades, desenvolvemos
temáticas referentes ao São Martinho, com atividades de expressão plástica, musical e conto.
Realizámos sequências lógicas, recorte e colagem, fizemos uma
visita à Biblioteca Municipal para ver o Dançarte, realizámos diálogos temáticos, jogo da bola invisível, sessões de movimento,
música e drama, entre outros.
Assim, explorámos todas as áreas de conteúdo, das orientações
curriculares, através de muitas atividades que nos proporcionaram momentos de diversão, alegria e brincadeira.
Até para a próxima, beijinhos...
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1º Ciclo do
Ensino Básico
Olá amigos e amigas,
O tempo passa rápido e já passou mais um mês! Por isso temos
novidades para contar…
Continuámos a trabalhar a bom ritmo, aprendemos novos conteúdos e, também, recordámos conteúdos.
Neste mês participámos no Dançarte e Expressarte. Divertimonos muito e gostámos de todas as atuações apresentadas.

Existem animais em perigo?

Para assinalar o Dia Nacional do Pijama construímos um pijama
com as iniciais da nossa sala. Gostámos muito de realizar esta
atividade.

Vivem na Terra milhares de

Agora ficamos a preparar as atividades do Natal, porque o Pai
Natal já anda aí…

animais diferentes. É o seu

HOOO, HOOO, HOOO!!!

planeta, assim como o nosso.
Infelizmente, devido ao que
fazemos grande parte dos ani-

Contamos com a vossa companhia no próximo mês…
Boas Festas

mais estão em perigo. Um derramamento de petróleo no
mar prejudica as focas, as aves
e os peixes. Quando se abatem
florestas, muitos animais ficam
sem habitat.

CATL
Olá a todos,
Cá estamos mais uma vez para vos contar as nossas novidades.
Durante o mês de novembro continuámos com as avaliações e os
testes na escola, vimos ao CATL estudar mais um bocadinho visto
que esta é uma época de muitos trabalhos.
Comemorámos o S. Martinho, com castanhas, batatas-doces e

Curiosidade:

sumo.

A verdade é que somos nós

Em comemoração do Dia Nacional do Pijama participámos numa

que estamos a provocar a

sessão de cinema no salão da Instituição onde participaram

extinção dos animais.

Encarregados de Educação e Pais das crianças.

Diz-se que morre uma espécie
animal a cada 30 minutos devido ao que estamos a fazer ao

Já estamos a preparar o Natal, pois é uma época com muito trabalho, temos de decorar a Instituição, preparar a apresentação
para a Festa de Natal e elaborar trabalhos individuais e coletivos.

nosso Planeta!

Por agora é tudo,
Até para o próximo mês.
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Movimento, música e drama
Educação física
Olá amiguinhos !
Espero que estejam bem…
Este mês tivemos muitas aulas giras e divertidas.
No Pré - Escolar aprendemos a fazer o rolamento á frente e a á
retaguarda.
No 1º Ciclo abordamos a modalidade Ginástica e realizamos saltos
no trampolim.
No CAO realizamos exercícios de mobilidade e jogos de ritmo.
Até a próxima !

Olá, olá…

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

Mais um mês cheio de muitas
atividades e de muito trabalho.
Em outubro as terras foram
tratadas e novas plantações
foram feitas, porque a horta da
Quinta deve ter sempre vários
produtos hortícolas correspondentes à época em que nos
encontramos.
Em outubro a chuva veio-nos
visitar, mas os animais de pastoreio, aproveitaram os dias de sol
para pastar na erva tenrinha. Os
que não puderam sair das suas
casinhas espreitaram o sol e
brincaram uns com os outros.
As visitas à Quinta têm sido
muito apreciadas pelos seus
visitantes. Este mês uma turma
da Escola EB Salgueiro Maia e
duas do Jardim de Infância de
Vale da Vila foram visitar a
Quinta e puderam explorar as
várias áreas de interesse e interagir com os animais.
Por agora é tudo,
brinquem muito...
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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.

M ARCAÇÕES :
Avenida Zeca Afonso,
Urbanização
dos Mochos

2955-220 PINHAL NOVO

Telef: 21 2362302
Fax: 21 2387741

