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Bem-vindos a uma nova edição do Jornal Traquinas.

O mês de Janeiro ficou marcado pelo início de um
novo plano de atividades cujo tema é a “Identidade
profissional das famílias”, plano que já se encontra
disponível na página de internet da Fundação.
Assim serão trabalhadas temáticas que dêem a conhecer as características de diferentes profissões,
dando oportunidade de serem experimentadas atividades práticas.
A nível pedagógica e de modo a promover a ligação
entre escola e família, iremos convidar ao longo do
ano pais para visitarem as novas instalações e partilharem connosco um pouco do que é a sua ocupação
profissional.

Foi ainda assinalado o Dia de Reis.

Para o próximo mês regressamos com mais novidades.

Comemoração do
Dia de Reis

COI

ESTIMULAÇÃO À
LEITURA E À ESCRITA
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CRECHE
SALA 1º

Berçário

Olá amigos!
Começámos o mês de Janeiro a festejar o Dia de Reis com uma
coroa coletiva elaborada através de pintura palmar e coroas individuais em 3D, que pintámos em impressão digital e levámos para
casa como uns verdadeiros reis!
Realizámos algumas atividades de expressão plástica sobre o Inverno: pintámos flocos de neve com o dedo e um boneco de neve
com a pintura do nosso pé. Também elaborámos trabalhos sobre
alguns animais associados a esta estação: pintura palmar de um
urso polar e pintura com o pé de um pinguim. Adorámos sentir a
Desfrute do prazer de contar
histórias, mergulhando no universo fantástico da história
“Elmer” de David Mckee, que
a partir de hoje iremos disponibilizar em pequenos excertos
mensais.

tinta nas nossas mãos e pés, principalmente quando fazem cócegas!
Os adultos da sala continuam a oferecer-nos oportunidades de
desenvolvimento motor e linguístico, através de diversas brincadeiras ao longo do dia.
O apoio e o afeto mantêm-se como a base do trabalho realizado
na nossa sala. Adoramos a atenção e os miminhos que nos dão! É
isso que nos faz sentir confiantes para efetuarmos as nossas pequenas grandes aprendizagens.
Até à próxima!
Beijinhos

CRECHE
2º Berçário
Olá, Amiguinhos!
Esta é uma história motivada
pela amizade e pela pureza dos
afectos. O enredo desenrola-se
em torno do motivo da curiosidade e do afastamento forçado – o Ouriço tem de hibernar
e quer saber como é o Inverno.

Aqui estamos nós com mais novidades.

No mês de Janeiro explorámos a estação do ano: o Inverno. Fizemos o decalque de um guarda-chuva e com os nossos dedos a
chuva. Com o cotonete pintámos uma luva. Fizemos, ainda, um
guarda-chuva grande com várias técnicas de expressão plástica.
Fomos reis e rainhas com as coroas do dia de reis. Nas nossas
coroas colámos bolinhas de papel crepe.
Iniciámos a temática das profissões através do envio de um trabalho alusivo ao tema por parte das famílias.
Fomos ao salão para mais uma sessão de movimento/música/
drama e assistimos ao cinema COI.

Por agora é tudo, voltamos no próximo mês com mais novidades.

Folha de rosto onde se encontra o
registo do livro e o código que
permite a sua localização nas estantes da Biblioteca.
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CRECHE
SALA III
Olá amiguinhos!
Em Janeiro a chuva e o vento frio foram uma constante, mas mesmo assim a nossa vontade de trabalhar e aprender foi muitaaaaa…
e fizemos muitos, muitos trabalhinhos!
De cotonetes molhados em tinta decorámos pequenos chapéus de
chuva que embelezaram a nossa sala e nos protegeram das gordinhas gotas de água!
De mãos mergulhadas no castanho e com a criatividade no máximo criámos camelos que transportaram os três Reis Magos até
junto do Menino Jesus!
Com uma mão na caixa de ovos e a outra mão no pincel mergulhado na tinta branca elaborámos divertidos bonecos de neve que nos
conseguiram transportar para as paisagens da Serra e nos recordam que estamos no Inverno!
Com a ajuda das famílias brincámos às profissões e entre estórias,
desenhos e dicionários de imagens falámos sobre as profissões dos
pais e do que queremos ser quando formos grandes: polícias, médicos, padeiros, bombeiros e… MÃE!
De lápis vermelhos na mão colorimos a capa
do Capuchinho Vermelho e muitas outras
coisas de cor vermelha que nos permitiram
conhecer um pouco melhor e nunca mais
esquecer ou trocar a cor vermelha!
Por agora é tudo, beijoquinhas brancas e
fofinhas como as nuvens e doces como o
vermelho dos morangos!

CRECHE
SALA

I

–

VILA
1º

BELA

Berçário

Olá amiguinhos!

Foi no mês de Janeiro que se comemorou o Dia de Reis e na nossa
sala a comemoração foi feita com a criação de coroas decoradas
por todos nós.
Com o mês de Janeiro chegou também o frio então, realizámos
algumas atividades relacionadas com este clima. Contámos com o
contributo das nossas famílias para a decoração de um chapéu-de
-chuva em conjunto com a sala II. Queremos agradecer a participação das nossas famílias nesta atividade. Relacionado com o
tema, também criámos um esquimó com alguns materiais explorados anteriormente.
Estamos cada vez mais crescidos, brincámos muito e fizemos algumas peripécias para chamar a atenção das amigas crescidas.
Tudo isto faz parte do nosso crescimento.

Um abracinho apertado para aquecer estes dias gelados.
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CRECHE
SALA

II

VILA

BELA

Olá amiguinhos!

O mês de Janeiro trouxe consigo alguma chuva e frio, por esse
mesmo motivo quisemos decorar a nossa creche com chapéus-de
-chuva elaborados pelas nossas famílias…. A quem muito agradecemos a participação.
Comemorámos o Dia de Reis com coroas bastante originais e personalizadas por nós.
As conquistas são cada vez mais constantes no nosso dia-a-dia….
Já partilhamos brinquedos com os nossos pares e aos poucos vamos tentando andar pela sala seguros a cadeiras e às paredes.
Explorámos vários objetos e chamamos a atenção do adulto intencionalmente, comunicamos e relacionamo-nos de forma cada
vez mais ativa.

Divirtam-se ao observarem um pouco do
nosso dia-a-dia.

CRECHE VILA
SALA III

BELA

Olá a todos!!!

Mais um mês mais novidades!
Este mês, fizemos muitas atividades divertidas. Explorámos neve
mágica, construímos bonecos de neve e brincámos muito. Fomos
reis e rainhas com lindas coroas que construímos e pintámos uma
deliciosa árvore do Inverno com chocolate.
Descobrimos a chuva, pois chove muito e nós muito gostamos de
estar à janela a vê-la cair.
Brincámos muito durante todo o mês, explorámos o espaço e
novos materiais.
Recebemos também uma amiguinha nova na nossa sala.
Vejam os nossos lindos trabalhinhos.
Vitória, vitória
acabou-se a história….

In “Um Bocadinho de Inverno”
Texto de Paul Stewart e
Ilustração de Chris Riddell

Beijinhos e abraçinhos e até ao próximo mês!
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CRECHE
SALA V

Mais uma
Canção…

VILA

BELA

Olá Amiguinhos!
Aqui estamos nós, com novidades fresquinhas…
E, por falar em “fresquinhas” neste mês de Janeiro continuámos a
desenvolver a temática do inverno – através de histórias, canções, visualização de imagens, trabalhos de expressão plástica

Guarda-Chuva,
meu amigo...

(pintura com dedo e com lápis de cera) adquirimos conhecimento
sobre algumas características desta estação do ano.
No inicio do mês comemorámos o Dia de Reis; ouvimos a História
dos Reis Magos e elaborámos alguns trabalhos de expressão plástica (com decalque da mão e colagem de diversos materiais), incluindo uma coroa de rei (com pintura com cotonete e colagem)

Tenho um guarda-chuva
branco e azulinho,
levo-o pela rua
com muito jeitinho.

Quando vou abri-lo
Fica todo assim:
Como o cogumelo
Que está no jardim.

GUARDA-CHUVA,
MEU AMIGO,
EU NÃO ME QUERO
CONSTIPAR.
DEIXA-ME IR NO TEU ABRIGO
ATÉ A CHUVA PARAR.
.
O meu guarda-chuva
parece uma onda
varetas brilhantes
e copa redonda.

que depois levamos para casa.
Iniciámos o conhecimento das cores primárias – este mês foi sobre o Amarelo: observámos imagens, livros e revistas; pintámos o
sol de amarelo e, elaborámos um trabalho coletivo...
Voltamos no próximo mês com mais
novidades.
Até lá, já sabem… brinquem muito!

CRECHE VILA
SALA VI

BELA

Olá amiguinhos!
Chegou um novo ano — o ano 2015!
Desejamos que seja um ano muito
divertido, repleto de alegria, amizade, carinho, realizações e
principalmente muita paz para todos nós!
Na nossa sala iniciámos o primeiro mês do ano sendo reis e rainhas com direito a coroas e tudo no dia dos reis. Elaborámos um
cartaz alusivo ao dia mundial da paz com uma pombinha e cola-

Leve dançarino,
se o vento soprar
fica viradinho
de pernas p`ro ar.

gem de corações. Colorimos guarda chuvas para comemorar o
inverno e fizemos uma pintura com diferentes materiais. Iniciámos a abordagem do tema das profissões na sala, escolhemos
profissões diferentes e pedimos ajuda aos nossos familiares para
escreverem pequenos textos. Ainda no âmbito das profissões
observámos as profissões do ficheiro de imagens da nossa sala e
construímos um pequeno livrinho com a descrição das profissões
dos nossos familiares… e vamos dar continuidade a esta atividade no próximo mês!
Para o próximo mês traremos mais novidades!
Beijinhos e miminhos de todos nós!

CANTINHO DA
EXPRESSÃO PLÁSTICA
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PRÉ-ESCOLAR
SALA VERTICAL

DE

TRANSIÇÃO

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!
“Quantas mais matérias e
formas de expressão a criança
conheça, mais perfeita é a sua
técnica, melhor pode organizar o espaço, as linhas, as formas e as cores e, de forma
mais
inteligível, se expressa para os
outros, enriquecendo assim o
valor de comunicação da
expressão gráfica e a
criatividade.”

Ainda durante este mês realizámos atividades relacionadas com
o Inverno e decorámos a nossa sala, com um painel coletivo e
gotas de água.
Explorando a temática das profissões construímos um quadro
alusivo às profissões das famílias da sala e iniciámos a construção
de um ficheiro com imagens reais de diferentes profissões.
Nos dias 9, 22 e 26 a Bárbara, o Afonso e a
Mariana fizeram quatro anos.
Muitos Parabéns!

Desenho de Linhas
Desordenado

E assim nos despedimos…
Um grande beijinho e até para o mês que vem.

Material:
Lápis de grafite com diferentes durezas;
Papel cavalinho.
Objectivos:
Explorar as potencialidades do
lápis de grafite através da linha.
Descobrir diferentes resultados de tonalidades do material.

PRÉ-ESCOLAR

I

Olá amigos...
Voltámos ...
Este foi um mês muito interessante e
divertido.
Explorámos diferentes materiais e usámos várias técnicas.
Voltámos a visitar o Centro de Recursos Educativos/Mediateca:
Com a ajuda da D. Fernanda explorámos livros muito divertidos.

Conclusões:
O lápis 4H permite maior expressividade, uma vez que é
um lápis com maior teor de
grafite dando a possibilidade
de maior acentuação de tonalidade.
Exemplo:

Os momentos de brincadeira foram muitos.

Beijocas fofas e até o próximo mês.
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O Jogo

PRÉ-ESCOLAR

II

O Jogo desenvolve a criatividade,
os conhecimentos e o raciocínio.

Enquanto atividade simbólica,

Bem vindos…

Neste mês explorámos a profissão “O agricultor”.

o jogo implica fazer de conta,
pelo que favorece o desenvolvimento da imaginação, da

Falámos sobre esta profissão, das ferramentas características desta actividade laboral e ainda visionámos gravuras sobre o tema.

fantasia e a projeção simbóli-

Construímos um boneco gigante, em cartão, personificando o

ca de conteúdos afetivos.

agricultor João, que com a nossa ajuda cuida das sementes de
cenoura, nabo e tomate e que as plantou em pequenos vasos.
Todos os dias temos de tratar e regar as sementinhas para ver se

Jogo da Carreta

nascem cenouras, nabos e tomates de verdade. Já se começa a
ver alguma coisa a crescer…

MATERIAL: Cana, rodas de
triciclo, madeira ou cortiça .
Para além desta actividade tivemos muitas outras, comemorámos
JOGADORES: Número variável.

o Dia de Reis e brincámos muito, porque todos nós gostamos de

OBJECTIVO: Fazer o percurso
com a carreta.

nos divertir e de brincar!

Variante: Menor tempo possível, obstáculos a ultrapassar.

Por agora é tudo, até ao próximo jornal.

JOGO:
Construir a carreta com uma
cana com dimensão apropriada à altura da criança, que
com ela vai correr, tendo na
ponta inferior adaptada uma
roda de um velho triciclo.
Antigamente por vezes as carretas podiam apresentar formas mais elaboradas nomeadamente com duas canas, sendo uma a da roda e a outra a
da rabicha, ou até com duas
rodas e mesmo um pequeno
volante feito de arame.

PRÉ-ESCOLAR

III

Olá Pais,

O mês de Janeiro foi muito divertido. Realizámos diversas atividades onde explorámos a área da expressão plástica e a área do
conhecimento do mundo. Continuámos a explorar o Inverno,
onde explorámos diversos materiais. Vejam lá se os nossos trabalhinhos não estão bonitos?!! E o melhor de tudo…. os papás
também participaram na decoração da nossa salinha. Obrigado!
No início do mês também comemorámos o Dia de Reis. Realizámos umas coroas de reis e rainhas onde explorámos a área da
matemática. Foi um dia bem divertido. Ao longo do mês continuámos o Inglês com os números.
Durante o mês de Janeiro, também iniciámos a realizar as atividades dos nossos manuais. Os meninos de 4 anos realizam o
manual sobre os Museus e os de 5 anos sobre os Astronautas.
Abraços e até ao próximo mês.
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CURIOSIDADES
Com
o
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1º Ciclo do
Ensino Básico
Olá amigos e amigas,

Depois das férias do Natal é tempo de regressar ao trabalho!
No mês de janeiro comemorámos o Dia de Reis, aprendemos conteúdos novos e recordámos conteúdos aprendidos.

Um dia é a quantidade de tempo que um planeta leva a rodar

Neste mês, iniciámos um Trabalho de Projeto onde iremos abor-

sobre o seu próprio eixo e um

dar temas trabalhados na disciplina de Estudo do Meio.

ano é o tempo que leva a dar a
volta ao sol. Vénus gira muito
lentamente sobre o eixo mas
faz a órbita do Sol mais depres-

Em expressão plástica, fizemos dramatizações, jogos de mímica e
trabalhos sobre o inverno.

sa do que a Terra. Um dia de
Vénus é igual a 243 dias da
Terra, mas um ano é apenas
igual a 225 dias da Terra.

No mês de fevereiro vamos comemorar o Dia de São Valentim e o
Carnaval. Depois mostramos tudo!

1 ano na terra =365 dias.
Até ao próximo mês…

CATL
Olá caros leitores...

!

oso
t
n
a
Esp

Cá estamos nós para vos dar novas notícias sobre o CATL.

Durante o mês de Janeiro iniciámos um novo atelier: o atelier de
jogos de mesa. Foram escolhidos quais os jogos que seriam elaborados.

Vénus tem o nome de uma
Deusa. Era o nome da Deusa
romana do amor e da beleza—
um nome perfeito, pois muitas

Depois foi realizada uma pesquisa sobre os jogos, a sua origem e
regras de jogo.
Seguidamente veio o que nós gostamos mais: deitar as mãos à

pessoas pensam que o Planeta

obra! Recolhemos o material que iríamos necessitar e começá-

Vénus é a coisa mais bonita do

mos a criação de jogos que depois utilizaremos para jogar no

céu.

CATL.
Em Janeiro comemorámos o Dia de Reis e já no final do mês demos início às decorações alusivas ao Carnaval.
Demos também continuidade às aulas de Educação Física e Desporto, orientadas pelo professor João.

Para o próximo mês voltamos com mais novidades.

Adivinhas
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CAO
Centro

de

Atividades

Ocupacionais

Qual é coisa, qual é ela, que
tem uma perna mais comprida que a outra e noite e dia
anda sem parar?
R: O relógio.

Olá amiguinhos!
2015 já começou e nós começámos com novas atividades aquino CAO. Durante este mês estivemos a preparar as nossas prateleiras e as nossas capas para receber trabalhos novos! Identificámos cada prateleira com o nosso nome contornado a lã. Foi
uma atividade que gostámos muito de fazer! Também pintámos desenhos para as nossas capas porta-documentos.

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

Qual é coisa, qual é ela, que
põe o mundo a dançar, tem
notas e não é dinheiro?

No Atelier de Culinária celebrámos o Dia
de Reis – fizemos uma coroa de salame
que ficou muito saborosa. Todos nós ajudámos na sua confeção. É uma das atividades que mais gostamos aqui no CAO.

R: A música.

Nos Cuidados de Reabilitação andamos a
fazer uns exercícios e
jogos muito divertidos.
Adivinha, adivinha, quem no
rabo tem uma linha?
R: A agulha.

Sou mais vasto do que o mar
e ninguém me pode ver, todo

No Atelier de Artesanato começámos a fazer quadros 3D com a temática das profissões – uma cozinheira e uma professora.

o mundo é meu lugar, sem
mim não podes viver
R: Ar.

E no Atelier de Carpintaria
andamos a fazer as placas de
identificação para a horta da
Quinta Pedagógica “Casa
Caramela”.
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Movimento, música e drama
Educação física
Olá!!
Querem noticias? Então aqui vão…

Na Creche subimos e descemos o espaldar e fizemos estimulações
com a bola suíça.
No Pré-escolar fizemos jogos com música, aprendemos o jogo da
cadeira.
No 1º Ciclo fizemos jogos pré-desportivos.
Na Residência de Idosos fizemos jogos lúdicos.
No Lar Residencial fizemos jogos de motricidade fina.

Por agora é tudo,
voltamos para o próximo mês !!

Olá, olá…
Cá estamos nós de volta com
mais notícias fresquinhas!
O frio continua, mas a vida na
quinta não pára.
No curral é uma alegria ver os
cabritinhos e as ovelhinhas bebés a brincarem uns com os
outros e quando a fome aperta
facilmente encontram as suas
mamãs para se alimentarem.
Na horta também

há

muito

trabalho e como podem ver nas
fotografias está muito bem cuidada, os produtos hortícolas
estão muito bonitos e verdinhos

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

e prontos a serem colhidos.
Por agora é tudo, divirtam-se e
até ao próximo jornal...
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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

