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S. Valentim…

Olá leitores, chegou mais uma edição do Jornal

Dia dos amigos

“O Traquinas”.

O mês de fevereiro foi fortemente pautado pela comemoração do Carnaval. Nas respostas sociais de infância e juventude solicitámos a colaboração dos encarregados de
educação que de acordo com o tema “Um dia quero ser”,
mascararam os seus filhos.
A originalidade e a criatividade estiveram presentes nas
máscaras e em cada resposta social foram escolhidos três
vencedores. Desde já agradecemos a colaboração de todas
as famílias nestas atividades.
Este mês foi também marcado pelo Dia dos Amigos. Os
afetos e as relações de amizade foram temáticas que foram debatidas nas várias respostas sociais.

Ainda em fevereiro, precisamente a 2 de fevereiro, comemorou-se um marco muito importante na história da Fundação COI: a comemoração dos 35 anos da escritura da
Instituição, assinada a 2 de Fevereiro de 1980.

Os serviços da Instituição, após 35 anos, continuam determinados em fazer mais e melhor de modo a oferecer à
comunidade respostas de qualidade.

Parabéns à Fundação COI.

COI

ESTIMULAÇÃO À
LEITURA E À ESCRITA
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CRECHE
SALA 1º

Berçário

Olá amigos!
O mês de Fevereiro iniciou-se com a elaboração de uma lembrança
alusiva ao Dia dos Amigos, através de pintura palmar, dando forma
a um coração. Esta prendinha continha pequenas bolachas em
forma de coração, para oferecer aos familiares. Ainda sobre o mesmo tema, o Dia de S. Valentim, elaborámos um cupido, com a pintura da planta do nosso pé.
Este mês foi especialmente marcado pela festividade característica
do Carnaval e a nossa sala foi enfeitada com serpentinas! Pudemos
Desfrute do prazer de contar
histórias, mergulhando no universo fantástico da história “ A
Primavera” de Jordi Vigué da
editora Caminho, que a partir
de hoje iremos disponibilizar
em pequenos excertos mensais.

celebrar mascarados e divertimo-nos muito! Elaborámos máscaras
com digitinta e pintura com o dedo. Realizámos ainda um trabalho
coletivo, um palhaço, em que o seu cabelo corresponde à pintura
da palma das nossas mãos!
Tivemos ainda a oportunidade de explorar algumas frutas caraterísticas desta época, como laranja, pêra, morango e diospiro.
Continuamos a contar com todo o apoio dos adultos da nossa sala
para desenvolvermos a marcha e a linguagem!
Mostramo-nos muito satisfeitos e felizes com o carinho e a atenção que os elementos adultos da sala nos oferecem! Assim prosseguimos ativos e despertos para novas explorações e aprendizagens!
Até à próxima! Beijinhos

CRECHE
2º Berçário
Este livro mostra-nos algumas
imagens características desta estação do ano, acompanhadas com
algumas frases que descrevem
esta bela e colorida estação.

Olá, Amiguinhos!

Aqui estamos nós para contar as novidades do mês de Fevereiro.
Comemoramos o Dia de S. Valentim/Dia dos Amigos com a elaboração de um coração para levar para casa, com duas técnicas de
pintura. Com o rolo de papel higiénico fizemos carimbos de corações.
Com a temática das profissões participamos num desfile de Carnaval até ao exterior.

Contracapa com um pequeno
texto de apresentação.

Com as nossas mãos fizemos uma máscara
de Carnaval. Decoramos um palhaço com
serpentinas e fitas e com as nossas mãos.

Folha
de
rosto onde
se encontra
o registo do
livro e o
código que
permite a
sua localização
nas
estantes da Biblioteca.

Continuamos com a sessão de movimento/
música/drama e continuamos a assistir ao Cinema COI.
Até à próxima!
Beijinhos...
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CRECHE
SALA III
Olá amiguinhos,

Na Primavera Florescem as
amendoeiras.

O mês de Fevereiro foi um mês recheado de amor, carinho, cor e
animação!
Com as mãos unidas e mergulhadas num vermelho quente e vivo
construímos um coração surpresa e de berlindes deslizantes no
vermelho elaborámos um chupa-chupa doce que oferecemos no
dia dos Amigos a quem nos ama muito: a nossa Mãe!
De sorriso estampado e de gargalhadas sonoras divertimo-nos a
pintar um palhaço de laço gigante e uma máscara que nos ajudaram a brincar ao carnaval!

Os campos vestem-se de verde.

Com fatos e adereços vestidos, serpentinas e confettis nas mãos a
saltitar, demos um passeio pelo exterior da Instituição e comemorámos o Carnaval das Profissões.
Enfim…foi um mês pequenino mas muito grande em experiências
e aventuras!
Por agora é tudo…
beijoquinhas coloridas recheadas de sorrisos!

CRECHE
SALA

I

–

VILA
1º

BELA

Berçário

Olá amiguinhos!

As plantas crescem.

Durante o mês de fevereiro celebraram-se
algumas datas festivas, sobre as quais nós
desenvolvemos algumas atividades.
No dia 14 de Fevereiro celebrou-se o dia do amigo que, foi comemorado por nós através de uma troca de lembranças entre as
crianças da nossa sala. Foi uma festividade marcada pela partilha
e pela amizade.

Tudo se enche de flores.

Ainda durante o mesmo mês, celebrou-se o Carnaval e realizámos
algumas atividades. Criámos um palhaço com o decalque das nossas mãozinhas. Ficou um palhaço muito engraçado, com os cabelos em pé. Em conjunto com a Sala II criámos algumas máscaras
também através das nossas mãos que, no nosso caso, foram decoradas com os nossos dedinhos.
Participámos ainda no desfile de carnaval na nossa Instituição
vestidos a rigor. Foi um mês de muito trabalho mas também com
alguns progressos.

As flores, os pássaros e as
plantas ficam muito felizes.

Abracinhos…
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CRECHE
SALA

II

VILA

BELA

Olá amiguinhos!

O mês de fevereiro trouxe consigo o dia dos amigos, e além das
brincadeiras diárias que partilhámos com os nossos pares, quisemos presentear as nossas famílias com um miminho.

Deste modo, elaborámos um coração através do decalque dos
nossos pés, ficou tão bonito!
Na Primavera o
céu é muito azul.

Dias depois, surgiu o Carnaval e desfilámos com os fatos carnavalescos elaborados pelas nossas famílias…. Que ficaram bem originais. Obrigada família pela vossa participação!

Para decorarmos a nossa creche, decidimos pôr mãos à obra e
enfeitámos uns palhaços amorosos com pintura digital, e ainda
fizemos umas máscaras com o decalque das nossas mãos.
Voltam as andorinhas, que
tinham partido
no Outono.

Beijinhos e até à próxima.

CRECHE VILA
SALA III

BELA

Olá a todos!!!
Mais um mês mais novidades!
Este foi um mês muito divertido.
Bricámos muito ao Carnaval, mascarámo-nos a rigor e divertimonos muito. Temos que agradeçer a colaboração dos pais, pois os
nossos fatos estavam fantásticos.
Também comemorámos o Dia de S. Valentim e enviámos um
miminho para casa.
Gostamos muito de brincar com legos e também nos divertimos
muito a dançar.
Por agora é tudo.
Na Primavera o céu é muito
azul.

Muitos beijinhos
mês!

Vitória, vitória
acabou-se a história….

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

e até ao próximo
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CRECHE
SALA V

Mais uma
Canção…

VILA

BELA

Olá Amiguinhos!
Aqui estamos nós, com novidades do mês de Fevereiro.
Neste mês comemorámos o dia dos namorados/amigos e por isso

As palminhas

elaborámos umas coroas com corações e, ficámos a conhecer
uma nova cor: o Vermelho. Vimos nas revistas todas as coisas que

Eu gosto de bater palminhas
Primeiro bem fortes
Depois levezinhas

existem com esta cor, fizemos digitinta com gelatina de morango

Para a festa ficar bem feita
Palminhas à esquerda
Palminhas à direita

No Carnaval pintámos um palhaço com lápis de cor e colagem de

e elaborámos um coração com rasgagem e colagem de papel vermelho.

diversos materiais; decorámos máscaras com carimbos e colagem
de corações; participámos no desfile e baile de carnaval.

Zás, trás, trás
Palminhas à frente
Zás, trás, trás
Palminhas atrás
Zás, trás, trás
Palminhas à frente
Zás., trás, trás
Palminhas atrás
Bato palminhas com a minha
prima
Primeiro em baixo
Depois em cima
E agora para terminar
Palminhas depressa,
Palminhas devagar
Zás, trás, trás
Palminhas à frente
Zás, trás, trás
Palminhas atrás
Zás, trás, trás
Palminhas à frente
Zás, trás, trás
Palminhas atrás.

Tivemos a visita da mãe da Maria, da mãe do João e, do pai da
Rebeca que, vieram á nossa sala falar-nos um pouco da sua atividade profissional.
Voltamos no próximo mês com mais novidades.
Até lá, já sabem…brinquem muito!

CRECHE VILA
SALA VI

BELA

Olá amiguinhos!
O mês de fevereiro foi o mês dedicado às profissões e ao Carnaval, todos mascarados desfilámos pela creche, participámos num
concurso, dançámos e brincámos muito. Para decorar a nossa
sala e a entrada da creche decorámos pequenas máscaras e fizemos trabalhos individuais construindo umas “caretas de carnaval”.
Durante o mês realizámos vários trabalhos, fizemos pintura digitinta com os dedos e as nossas mãos, pintura livre com pincéis
de diferentes tamanhos, rasgámos e colámos papéis vermelhos
num coração. Festejámos o dia dos namorados/ dia dos amigos
construindo um cartaz alusivo ao tema e levando para casa um
pequeno coração.
Demos continuidade ao projeto das profissões conversando sobre o tema na sala, decorando imagens de profissões e acrescentando profissões ao nosso livro. Este mês tivemos visitas na nossa sala, a mãe da Bruna e a mãe da Milene, vieram contar-nos a
história das suas profissões e nós gostámos muito de as ter connosco e de as ouvir.
Este foi o mês mais pequenino mas muito atarefado… para o
próximo mês traremos novidades fresquinhas! Beijinhos e miminhos dos meninos da Sala VI da Creche de Vila Bela

CANTINHO DA
EXPRESSÃO PLÁSTICA
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PRÉ-ESCOLAR
SALA VERTICAL

DE

TRANSIÇÃO

Olá amigos!
Aqui estamos nós para vos contar as novidades do mês de fevereiro.
Este ano para comemorar o Carnaval escolhemos como tema
“Um dia quero ser…”.
“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.”

Assim, na sexta-feira, de manhã, realizámos um desfile na instituição e contámos com a presença de algumas famílias. Foi muito divertido! À tarde, no Salão Multiusos, realizou-se o concurso
de máscaras, com todas as salas da Instituição.
No dia 13 o Santiago fez quatro anos.
Muitos Parabéns!
No dia 14, celebrámos o Dia de S. Valentim e confecionámos
bombons para oferecer ao nosso melhor amigo. Elaborámos,
também um placard coletivo, onde cada um de nós disse uma
frase sobre a amizade.
Explorando a língua estrangeira, o inglês, explorámos a temática

Desenho em papel
amarrotado

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

Material:
Papel cavalinho e lápis de cor.
Objectivos:
Desenvolver a imaginação e a
criatividade.
Técnica:
Amarrotar uma folha de papel
e abri-lo.
Com as linhas feitas do papel
amarrotado descobrir objectos, figuras, seres nele presentes e delineá-los com os lápis
de cor.
Conclusões:
A partir do simples amarrotar
é possível encontrar sempre
diferentes figuras, isto porque,
nunca se amarrota um papel
de igual maneira.

PRÉ-ESCOLAR

I

Olá amigos…

Cá estamos de novo.
Durante este mês realizámos muitas atividades divertidas.
Assim, vamos deixar-vos algumas fotografias daquelas que mais
nos divertiram.
Beijocas e até ao próximo mês.
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O Jogo

PRÉ-ESCOLAR

II

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

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

Bem vindos…

Neste mês de fevereiro festejámos o Carnaval.
Realizámos as máscaras feitas com balões e folhas de jornal.
No dia do desfile de Carnaval as máscaras tiveram como tema as
“Profissões”.

fantasia e a projeção simbólica de conteúdos afetivos.

O tema das actividades, deste mês, foi a profissão “O Vendedor”,
assim efetuámos operações lógico-matemáticas com noções de
peso, número e seriação.

Jogo da vara
Culminámos com a ida ao Mercado Municipal do Pinhal Novo,
Nº de jogadores: Ilimitado.

onde fizemos trocas monetárias entre compradores e vendedores, fazendo o registo da visita de estudo.

Material: Varas.
Como se joga:

Até ao próximo mês !

Espetar as varas no chão, os
participantes alinham-se todos atrás de uma marca de
costas voltadas para as varas.
Após um sinal, dado por al-

PRÉ-ESCOLAR

III

guém que não esteja a jogar,
cada jogador corre para tentar apoderar-se de uma vara.

Olá Pais,

O jogador que não o conse-

o mês de fevereiro foi muito divertido.

guir é eliminado, os outros

Realizámos diversas atividades onde explorámos a área da ex-

dirigem-se novamente para a

pressão plástica e a área do conhecimento do mundo.

marca de partida e o jogo
contínua com cada vez menos varas até que reste só um
jogador, que será o vencedor.

No início do mês comemorámos o Carnaval e o Dia dos namorados/amigos.
Para o dia dos amigos realizámos uns bolinhos para adoçar a sua
boca. Estavam muito bons…
Para o Carnaval mascarámo-nos com os trajes que os nossos
papás prepararam, referentes ao tema das profissões que nós
queríamos ter quando fossemos grandes… Obrigado papás.
Continuámos a explorar a temática dos astronautas e dos museus, do nosso manual.

Neste mês o Dinis festejou os seus 6 aninhos.
PARABÉNS.

Abraços e até ao próximo mês.
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CURIOSIDADES
Qu
obse em
rva a
s
estre
las?

1º Ciclo do
Ensino Básico
Olá amigos e amigas,
No mês de fevereiro, festejámos o carnaval.
Participámos no desfile carnavalesco pelas ruas do Pinhal Novo e
no concurso de máscaras da Fundação COI.
Estávamos todos muito giros e foi muito divertido!

Todos sentimos prazer em
olhar para o céu estrelado à

No Dia dos Namorados, construímos um painel com corações e

noite,

em cada coração tínhamos que completar a frase:

especialmente

numa

noite clara e sem luar longe

“Gostar de alguém é…”

das luzes da cidade. Algumas
pessoas até fazem da observa-

Para além do painel, decorámos corações para oferecer a alguém

ção de estrelas a sua profissão.

especial!

São os cientistas chamados
astrónomos. A astronomia é a

Continuámos a trabalhar a bom ritmo e todos os dias aprende-

ciência que estuda o espaço e

mos algo novo.

todos os objectos que estão
No mês de março vamos comemorar o Dia Internacional da Mu-

dentro dele.

lher e o Dia do Pai. Depois mostramos tudo!
Até ao próximo mês…

CATL
Olá caros leitores, cá estamos de volta para mais notícias…

Na sala realizámos trabalhos alusivos ao Carnaval, que serviram

!

o
ntos
a
p
s
E

também para decorar e dar um ambiente mais carnavalesco ao
CATL.
Participámos no desfile de Carnaval da Junta de Freguesia e de
tarde participámos no concurso de máscaras. Os vencedores foram o Saúl, a Débora e o António. Parabéns aos vencedores e a
todos os que participaram.
Continuámos o nosso atelier de expressão plástica através da

À noite pode-se ver cerca de

realização de jogos de mesa.

2500 estrelas no céu!

Já no final do mês começámos a elaborar algumas das lembranças

Quando o céu está limpo, po-

que iremos oferecer nas efemérides que se comemoram no próxi-

des ver essa mesma quantidade de estrelas sem telescópio!

mo mês…

Mas sobre isso falaremos melhor na próxima edição.

Até lá!
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Adivinhas

CAO
Centro

de

Atividades

Ocupacionais

Olá amiguinhos!

O que é que está na ponta
final do fim, no início
do meio e no meio
do começo?
Resposta: A letra M .

No mês de fevereiro comemorámos o Dia dos Namorados, com
umas sandes em forma de coração e com doce de morango fizemos uma lembrança para dar aquela pessoa que mais gostamos.

O que é que corre a casa inteira de depois vai dormir num
canto?
Resposta: a vassoura.

Também celebrámos o
Carnaval! Construímos as
nossas máscaras e fomos ver o Desfile das Escola e fizemos um
baile de Máscaras juntamente com os nossos colegas do Lar
Residencial e da Residência Autónoma.

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

Para além destas datas festivas, recebemos a visita de um
enfermeiro e de uma
cabeleireira para nos
falarem da sua profissão e nós adorámos
ter cá visitas em casa.

Sempre quietas, sempre agitadas. Dormindo de dia, de
noite acordadas.
Resposta: as estrelas.

Minha casa levo nas costas,
Atrás de mim deixo uma trilha,
Sou lento de movimentos,
E não gosto do jardineiro.
Resposta: o Caracol.

No Atelier de Costura começámos a fazer uns porta-talheres
em serapilheira e lã. Estamos a gostar muito de fazer esta atividade.
Na Estimulação Cognitiva, realizámos fichas e jogos para trabalhar
o nosso cérebro e a motricidade
fina.
Continuámos a fazer os nossos quadros 3D no Atelier de Artesanato e a fazer exercícios de motricidade global nos Cuidados
de Reabilitação.
Continuámos com a construir as placas
de identificação para a horta da Quinta
Caramela e estão a ficar muito giras!

Qual é o animal que anda com
as patas?
Resposta: o Pato.

Por fim, também andámos a
tratar do nosso animal de estimação, a Pandora, uma hamster muito fofinha e que nós
gostamos muito!
Beijinhos e abraços de todos nós!!
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Movimento, música e drama
Educação física
Olá, olá !!

Tiveram saudades nossas ??
Querem novidades ? Então aqui vai…

Na creche fizemos exercícios com diferentes tipos de deslocamentos.
No pré-escolar fizemos jogos de equilíbrio e jogos com cordas.
No 1º Ciclo abordamos a modalidade de Voleibol
Na Residência de Idosos fizemos ginástica localizada
No Lar Residencial fizemos jogos de com andas.

Espero que tenham gostado!

Olá!!
Mais um mês cheio de atividades e de visitas à Quinta.
A vida na Quinta é cheia de tarefas diárias, necessárias para
manter e conservar o espaço e a
vida animal.
Neste mês tivemos a visita de
algumas turmas das escolas
Básicas do 1º Ciclo Salgueiro
Maia e Alberto Valente de Pinhal Novo. Nas visitas à Quinta
as crianças podem observar e
conhecer hábitos e características dos seguintes animais: cavalos, vaca, burros, porcos, cabras,

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

ovelhas, galinhas, patos, coelhos, pombos, rolas, codornizes…
Por hoje é tudo, até à próxima!!
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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

