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Bem-vindos novamente

O mês de abril é de intensa atividade na Fundação
COI, pois assinalamos vivamente as comemorações
do 25 de abril.
Paralelamente a todas as atividades que são realizadas em cada resposta social, as comemorações do
41º aniversário do 25 de abril são transversais e preparadas conjuntamente.
Este ano para além do Stand de Atividades Lúdicas no
Jardim José Maria dos Santos e do Dia Aberto na
Quinta Pedagógica, foi realizado, pela primeira vez
um teatro, intitulado “25 de Abril, Sempre!” com a
participação de colaboradores, clientes e famílias.
Durante este mês elaboraram-se os cenários e realizaram-se os ensaios. No dia 25 a peça subiu ao palco
do auditório da biblioteca municipal do Pinhal Novo e
com o entusiasmo, dedicação e participação de todos, o teatro decorreu como estava idealizado. Se
assistiu, esperamos que tenha gostado.

Até ao próximo mês!

Exposição e Atividades na
Quinta Pedagógica
“Casa Caramela”

ESTIMULAÇÃO À
LEITURA E À ESCRITA
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CRECHE
SALA 1º

Berçário

Olá amigos!
No início do mês de Abril começámos por comemorar a Páscoa
com a realização de trabalhos individuais através da pintura do pé
que originou um coelho. Elaborámos também um trabalho coletivo
através da pintura com carimbo de um ovo da Páscoa. Ainda sobre
este tema, elaborámos uma lembrança para as famílias de um coelho com as orelhas pintadas em impressão digital. Este coelhinho
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.

ia recheado de amêndoas e ovinhos de chocolate. Esperamos que
os familiares tenham apreciado esta lembrança.
Em meados de Abril demos início aos trabalhos relativos ao 25 de
Abril: elaborámos individualmente um cravo com pintura palmar e
fizemos um cartaz coletivo com recorte em formato palmar de
pombas brancas e pintura das mãos que originou os cravos.
Este mês pudemos ainda desenhar livremente elaborando garatujas com marcadores.
Até à próxima!

Beijinhos

CRECHE
2º Berçário
Olá, Amiguinhos!

Aqui estamos para contar as novidades do mês de Abril.

Elaborámos a prenda da páscoa para oferecer às nossas famílias.
Autora: Lourdes Custódio
Ilustrador: José Cardoso Marques
Editora: Ambar

Pintámos uma galinha com lápis de cor e com as nossas mãos
fizemos as penas.
Fizemos um trabalho coletivo sobre o 25 de Abril: a nossa mão e

Sinopse:
Narrativa destinada a pequenos leito-

depois decoramos com uma técnica de expressão plástica, para

res, Inês vai ao circo propõe uma histó-

fazer vários cravos num ramo. Para o trabalho individual pintá-

ria muito simples com a qual as crianças facilmente se identificarão, reco-

mos o desenho de um cravo com o nosso dedo.

nhecendo personagens e animais,

Explorámos o espaço e os materiais existentes na sala. Fizemos

assim como o universo circense que
serve de contexto à acção. As ilustra-

jogos de encaixe com as peças de lego e os puzzles.

ções permitem acompanhar o desen-

Fomos à Mediateca, explorar os livros, e assistimos ao Cinema

rolar da narração, fixando os seus
momentos-chave e promovendo o

COI. Fomos ao salão para a sessão de Movimento/Música/Drama.

reconto posterior por parte da criança.
Inserindo-se numa colecção que acompanha as aventuras e o quotidiano de

Voltamos no próximo mês com mais novidades.

Inês, este livro permite a interacção

Beijinhos!

criança-adulto à volta do texto e das
imagens que o compõem.
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CRECHE
SALA II—
Olá Amiguinhos!
Somos novos por aqui! A sala heterogénea
creche abriu as “portas” este mês. A nossa
sala acolhe crianças dos 12 meses aos 36
meses, e está decorada sob o tema fundo do mar. A primeira atividade realizada na sala foi sobre a Primavera. Com a nossa mão
construímos uma árvore, com carimbos fizemos as flores e terminámos com a pintura de impressão digital de várias maçãs.
Comemorámos o 25 de Abril com um trabalho individual e coletivo, no primeiro elaborámos um cravo com o decalque da mão e
com dedadas fizemos o caule, no coletivo realizámos uma pomba
e um cravo, com o decalque da mão e com impressão digital.
Elaborámos um presente e um postal para as nossas mães, para
colocarem as chaves de casa ou do carro. Como trabalho individual, realizámos uma flor com dedadas floridas.
Fomos algumas vezes ao exterior, onde brincámos no parque e
nos foram proporcionados momentos lúdicos.
Este mês foi uma correria, sala nova, adultos e amigos novos,
mas correu muito bem, aprendemos coisas novas e partilhámos
experiências.
Por agora, é tudo! Até à próxima!

CRECHE
SALA III
Olá amiguinhos,

O mês de Abril foi um mês repleto de vermelho e com um doce
cheiro a cravos e liberdade!

De carros molhados na tinta conduzimos por estradas imagináveis
e construímos lindos e viçosos cravos que conseguiram brotar do
preto alcatrão da estrada!

De cartão quadrado nas mãos e sob o olhar das pombas brancas
de origami fizemos uma pequena tela alusiva ao 25 de Abril;
Ao som da música do “Tio Zeca” (carinhosamente tratado pelas
crianças) ficámos a conhecer a música da Revolução e através do
livro “O Tesouro” ficámos a conhecer um pouco da História de
Portugal e o valor do tesouro LIBERDADE!
De pincel na mão e tinta de várias cores através da simetria elaborámos lindas e esvoaçantes borboletas!
Por agora é tudo…
beijoquinhas vermelhoscas!
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CRECHE
SALA

I

e

VILA
II

–

BELA
1º

Berçário

Olá amiguinhos!
O mês de abril trouxe consigo alguns dias de calor, o que nos permitiu realizar umas saídas ao espaço exterior ao final do dia.
Foi também durante este mês que celebrámos a Páscoa através da
criação de um presente que oferecemos às nossas famílias com
muito carinho. Mas também aproveitámos esta data para pedir
ajuda às nossas famílias para decorarem ovinhos da Páscoa, e ficaram bem giros!
Durante este mês realizámos alguns jogos com a ajuda dos crescidos e descobrimos algumas texturas diferentes através de alguns
materiais. No dia 25 deste mês celebrámos o dia da Liberdade com
a criação de uma caixa que foi decorada por nós com vários símbolos desta data. A caixa, esteve juntamente com os trabalhos das
diversas valências, exposto na Quinta Pedagógica e também no
stand de divulgação.
Este mês foi também uma azáfama mas sempre com alegria e boa
disposição.
Estamos a ficar uns crescidos.
Abracinhos!

CRECHE VILA
SALA III

BELA

Olá amiguinhos!

Cá estamos em Abril, mês da liberdade e da Páscoa.

Para comemorarmos a Páscoa, elaborámos um coelhinho em cartolina com uma cápsula de café, onde iam as doces amêndoas.
Realizámos ainda dois trabalhos individuais alusivos à Páscoa. Decorámos ainda a porta da nossa sala com um coelhinho da Páscoa,
ficou muito gira.
Para assinalarmos o 25 de Abril, realizámos um cartaz coletivo
alusivo ao tema, dia da Liberdade e um trabalho individual.
Por agora é tudo, até para o próximo mês!

Beijinhos e muitos miminhos**

In “Inês vai ao Circo”
Autora: Lourdes Custódio
Ilustrador: José cardoso Marques
Editora: Ambar
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CRECHE
SALA V

Mais uma
Canção…

VILA

BELA

Olá Amiguinhos!
Estamos de volta… com as novidades do mês de Abril.
Realizámos atividades de expressão plástica alusivas á Páscoa:

O cravo brigou
com a rosa
Debaixo de uma sacada
O cravo saiu ferido
E a rosa despedaçada

decoração de um ovo – pintura com lápis de cor e colagem de
papelinhos diversos; e elaboração de uma lembrança e postal de
Páscoa.
Prosseguimos com a aprendizagem das cores, desta vez iniciámos
as cores secundárias: o cor de laranja. Realizámos jogos e atividades de expressão plástica (decalque de uma laranja).

O cravo ficou doente
E a rosa foi visitar
O cravo teve um desmaio
E a rosa pôs-se a chorar

Para as comemorações do 25 de Abril realizámos um trabalho
coletivo com colagem de imagens de revistas e um trabalho individual com pintura com lápis de cor e decalque de papel crepe.
No final do mês, iniciámos a lembrança e o postal para oferecer-

A rosa fez serenata
O cravo foi espiar
E as flores fizeram festa
Porque eles vão se casar

mos às nossas Mamãs.
Querem saber mais? Então fiquem atentos às novidades no próximo mês.

Até lá, já sabem…brinquem muito!

CRECHE
LA
A Primavera chegou
Refrão
A Primavera Chegou
Eu sei que ela chegou
Quem foi que isso te contou
Quem foi que isso te contou

VILA

BE-

Olá amiguinhos!

No mês de Abril fizemos diversas
atividades… Iniciámos a construção de uma profissão em 3D
sendo que a maioria elegeu a profissão de professora.
Moldámos plasticina de várias cores para estimular a motricida-

Os pássaros, os pássaros, foram eles que me contaram.
(Bis)
As flores, as flores, foram elas
que me contaram. (Bis)
As borboletas, as borboletas,
foram elas que me contaram.
(Bis)
As joaninhas, as joaninhas,
foram elas que me contaram.
(Bis)

de fina. Construímos um cartaz alusivo ao 25 de Abril e pintámos
cravos individuais com tinta e um garfo.
Explorámos a cor – cor-de-rosa pintando corações com carrinhos. Elaborámos um cartaz alusivo a todas as mães e construímos postais e prendinhas delicadas para cada uma das nossas
mães!
Este mês houve muito trabalhinho para fazer mas também conseguimos brincar a valer!

Para o próximo mês trazemos mais novidades!

Beijinhos e miminhos...
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CANTINHO DA
EXPRESSÃO PLÁSTICA

PRÉ-ESCOLAR
SALA VERTICAL

DE

TRANSIÇÃO

Olá amigos!
Estamos de volta para vos contar as novidades do mês de Abril.
Para celebrar a Páscoa elaborámos uma caixa para colocar amêndoas. Para comemorar o Dia Internacional do Livro Infantil elaborámos um livro coletivo. Realizámos, também, a plantação de
sementeiras. Plantámos couve e alface. Agora é só regar e espe“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.”

rar que cresçam. Inserido no nosso tema anual das profissões
recebemos a mãe da Matilde que nos veio ensinar a fazer bolos.
Foi um momento muito delicioso! Para não deixar passar em
branco o Dia da Liberdade pintámos cravos vermelhos e elaborámos um painel coletivo, assinalando os 41 anos do 25 de Abril.
Ainda durante este mês fomos a Setúbal de comboio visitar o
Museu Casa da Cultura. Divertimo-nos muito!
Nos dias 16, 21 e 29 os nossos amigos Alexandre, Simão e Raúl
fizeram 4 anos. Muitos Parabéns!

Fotomontagem

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

Material necessário:
Tesoura
Cola
Papel cavalinho

PRÉ-ESCOLAR

I

Olá amigos...

Objectivos:
Criar uma imagem surrealista
a partir de recortes.

Cá estamos de novo.
O nosso projeto da leitura de vai e vem tem

Técnica:
Recortar peças de revistas e

corrido muito bem, as crianças têm gostado

na sua junção criar uma ima-

muito.

gem realista.

Fizemos um piquenique no jardim da nossa escola, foi muito
divertido.

Tem sido um mês muito divertido.

Até para o próximo mês, divirtam-se!

Beijinhos carinhosos.
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O Jogo
O Jogo desenvolve a criativi-

PRÉ-ESCOLAR

II

Bem vindos!

dade, os conhecimentos e o
raciocínio.
Enquanto atividade simbóli-

Neste mês de Abril construímos um colar para dar
no Dia da Mãe, tal como o embrulho.

ca, o jogo ,implica fazer de
conta, pelo que favorece o
desenvolvimento da imaginação, da fantasia e a projeção
simbólica de conteúdos
afetivos.

Escondidas
Os jogadores reúnem-se para tirar
à sorte aquele que ficará a tapar os
olhos.
Existem várias lengalengas que um
dos participantes recita, separando
e acentuando bem as sílabas, ao
mesmo tempo que vai indicando os
sucessivos jogadores.
Uma dessas lengalengas é, por
exemplo:
Um dó-li-tá
ca-ra-da-men-do-á,
um-sor-ve-to
co-lo-re-to um do-li-tá.
Quem está livre livre está.
Aquele em quem recair a última
sílaba fica livre. Repete-se a lengalenga até apurar o que fica a tapar
os olhos. Este vai então para a
«malha», ou «coito», que pode ser
uma árvore, uma porta ou uma
parede à qual se encosta, fecha os
olhos e tapa-os com as mãos para
não ver onde os outros se escondem.
Começa a contar pausadamente
até 10 ou 20, conforme se combinar, para dar tempo a que os outros participantes se escondam. Em
acabando, tenta então descobrilos. Quando vê um, corre para o
coito e diz 1, 2, 3, seguido do nome
do jogador que viu; este é considerado apanhado.
No entanto, o jogador que foi avistado pode tentar chegar ao coito
antes do que estava a tapar os
olhos; neste caso, diz 1, 2, 3 e o
próprio nome e fica livre. Conforme se combinar, ficará a tapar os
olhos no jogo seguinte o primeiro
ou o último a ser apanhado.

Elaborámos o cartaz sobre o 25 de abril.
Fizemos um exercício de escrita, completando as palavras por
imitação, como construímos os cravos com material de desperdício.
Neste mês viajámos de comboio até setúbal para visitar a casa da
cultura, onde vimos algumas obras de arte.

O grupo foi sensibilizado para os jogos de cor das pinturas, para o
despertar dos sentidos nesta viagem guiada por este espaço de
arte e cultura em Setúbal.

Até breve!

PRÉ-ESCOLAR

III

Olá Pais,
Olá Pais, durante o mês de Abril «trabalhámos» a
temática do 25 de Abril, a Páscoa, os Museus e iniciámos o trabalho para oferecer à nossa mamã.
Para comemorarmos o 25 de Abril ouvimos a história de como
era o nosso país antes do 25 de Abril e o que aconteceu nesse
dia de tão importante. Vocês sabiam que antes do 25 de Abril as
meninas não podiam andar na mesma escola que os meninos????? É verdade.
Realizámos também a prenda da páscoa, utilizando diversas técnicas de expressão plástica e reciclagem de material.
Fomos passear…. No dia 17 de Abril fomos conhecer a Casa da
Cultura em Setúbal. Fomos logo de manhã, de comboio, passeámos pela baixa de Setúbal e visitámos as diversas exposições da
Casa da Cultura. Como extra, fomos visitar a esquadra da psp de
Setúbal.
Este mês o nosso amigo André Sales fez 6 anos. Muitos parabéns. Abraços e até ao próximo mês.
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CURIOSIDADES

O qu
estre e é a
la po
lar

?

1º Ciclo do
Ensino Básico
Olá amigos e amigas,

No mês de abril iniciámos o 3º período deste ano letivo.
Começámos o mês com uma ida a Setúbal. Fomos com
os amigos do pré-escolar, de comboio. Lá visitámos a Casa da
Cultura, a Casa do Benfica e o Estádio do Bonfim. Foi muito diver-

É a única que parece estar parada sobre o Pólo Norte.

tido!

Os marinheiros sabiam onde
estavam ao observar a estrela

Dando continuidade ao sub-tema anual “A identidade profissional

polar—é a que está mais baixa

das famílias”, fomos visitar o Quartel dos Bombeiros do Pinhal

e próxima da linha do equador.

Novo e conhecer a profissão de bombeiro.

Neste mês da Liberdade, também, conversámos sobre o significado da comemoração do 25 de abril e construímos um cartaz com
as nossas conclusões: “Antes e depois do 25 de abril.”

Para terminar o mês, construímos uma prenda para as nossas
mães com muito amor e carinho: um colar em massa de modelar.

CATL

Com
o
de a se med
cia d istâne um
a
estre
la

?

Olha para a ponta do teu dedo
à medida que o deslocares em

Olá a todos os nossos leitores…

O mês de abril foi muito agitado com
a realização de muitas atividades.

Concluímos os nossos jogos de mesa e demos início ao novo ate-

direcção ao nariz. Quanto mais

lier que será de escrita. Neste atelier iremos elaborar um livro de

próximo está, mais ficas com

receitas e delas escolheremos algumas para confeccionar na sala.

os olhos tortos! Os astrónomos podem calcular a distancia
de uma estrela medindo o
“estrabismo” (olhos tortos) de
dois telescópio que a obser-

Neste mês assinalámos também o 25 de abril com um trabalho
colectivo e ainda começámos a elaboração da prenda para o Dia
da Mãe: uma pulseira.

vam em simultâneo.
Por este mês foi tudo, para o próximo voltaremos com mais novidades.

Portem-se bem...
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Adivinhas

CAO
Centro

de

Atividades

Ocupacionais

Olá amiguinhos!

De cera faz a casinha,
Onde ela vive há doçura.
Das flores é amiguinha

No mês de abril comemorámos a Páscoa com
uma caça ao ovo, em que os ovos eram de
gelatina feitos por nós!

Esta loira criatura.
R: Abelha
Também celebrámos o dia de Atividade Física – realizámos
atividades juntamente com os colegas do Centro de Acolhimento Temporário II e o Lar de Jovens.

Do trabalho somos símbolo
Apontado, com razão
Mas ninguém gosta de nós,
Até veneno nos dão.
R: Formiga

Qual é a coisa, qual é ela,
que todos têm, ninguém gosta

Este mês, na atividade “À Conversa Com…” recebemos a visita de
dois polícias da PSP de Setúbal: falaram sobre
as regras de segurança, perigos em casa, na
escola e na rua. Trouxeram também algum
material para vermos.
Gostámos muito desta visita.

de ter, e, quando a acha,
não gosta de a perder?
R: Pulga

Acabámos os nossos quadros no Atelier de Artesanato – ficaram muito giros!

Se souberes Geografia,
Serás capaz de saber
Qual vem a ser o país
Que serve para comer?
R: Peru

E começámos a fazer vitrais com cartão e papel celofane.
Qual é o cavalo que mais gosta
de tomar banho?
R: Cavalo-marinho

No Atelier de Expressão Plástica, também acabámos de fazer as flores de papel crepe para
decorar a nossa casa, em comemoração da Primavera.
Recomeçámos a construir placas de identificação para a horta da Quinta Pedagógica, no Atelier de Carpintaria.
Beijinhos e abraços de todos nós!!

10
Movimento, música e drama
Educação física

Olá meus amigos como estão?

Vamos então dar noticias sobre as nossas aulas…

Na creche aproveitamos o bom tempo e fizemos jogos com bolas
de sabão no jardim.
No Pré- escolar fizemos saltos no trampolim.
No 1º ciclo abordamos a modalidade de Atletismo e fizemos saltos
em altura entre outros.
No Lar Residencial fizemos jogos pré-desportivos.
Na Residência de Idosos fizemos ginástica localizada e exercícios de
motricidade fina.

Até a próxima...

Olá, olá…
Cá estamos nós com mais novidades fresquinhas!

Este mês a Quinta Pedagógica
recebeu a visita de duas turmas da escola de 1º Ciclo de
Aires e uma de Palmela. As
nossas crianças do CATL também estiveram na quinta para
passarem um dia diferente e
divertido com atividades lúdicas e educativas super divertidas!
Todos os dias a vida da Quinta
é muito atarefada, são os ani-

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

mais para tratar e alimentar e
a horta e o pomar para cuidar.
Por agora é tudo, até maio...
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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

