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Bem-vindos

Estamos a iniciar um novo ano letivo.
Queremos assim, desejar as boas vindas a todos os
“Traquinas” deste ano e saudar os que nos acompanham
de anos letivos anteriores.
O mês de setembro foi pautado por um misto de sensações: saudade, angústia, confiança, alegria, tristeza, amizade, carinho …
O mês de adaptações constitui sempre um momento muito particular, não só nas crianças como nos adultos, pois é
um momento onde a interação criança/adulto tem um
cariz muito próprio.
No entanto, também foram desenvolvidas atividades de
conhecimento de si, do outro e do grupo, de adaptação ao
espaço e às rotinas.
O Plano de atividades terá a continuidade do ano letivo
anterior subordinado ao tema “A Identidade Profissional
das famílias” que será trabalhado até ao mês de dezembro.

Até para o próximo mês, que prometemos voltar com mais
novidades!

Edição da Fundação
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CRECHE
1º Berçário
Olá amigos da sala de 1º berçário!
Aqui estamos para vos dar as boas vindas a um novo ano!
A nossa sala é a dos mais novinhos e este mês estivemo-nos a
adaptar a esta nova realidade!
Nós somos mesmo muito pequenos e passámos do conforto da
nossa casa para a aventura e descoberta desta sala.

Desfrute do prazer de contar
histórias, mergulhando no
universo fantástico da história
“A joaninha Vaidosa” de Ana
Maria Magalhães e Isabel Alçada
da Editorial Caminho, que nesta

edição iremos disponibilizar
em
pequenos
excertos.

Tivemos ajudas precisas da Beatriz e do Gustavo que já conheciam
a sala do ano anterior e da equipa da sala, a Ana, a Ana Lúcia e a
Vanda, que nos mimaram muito durante este mês.
Ao longo de Setembro passámos dos choros aos risos, e acima de
tudo explorámos o espaço e os brinquedos da sala sempre com o
apoio, carinho e miminho dos adultos.
Já experimentámos a sensação de tinta na nossa mão e pé e com
isso elaborámos mochos, videiras e ouriços, elementos alusivos ao
Outono.
A princesa Maria Carolina completou também o seu
primeiro aniversário!
Para o próximo mês voltaremos com mais novidades!

CRECHE
2º Berçário
Olá amigos da sala de 2º berçário!
Setembro chegou e nós estamos todos cheios de energia para
começar mais um ano!
Grande parte do nosso grupo transitou da sala de 1º berçário,
afinal já estamos mais crescidos e precisamos de novos desafios!
Também temos três novos amiguinhos na sala que foram muito
bem recebidos! Ao princípio estavam um pouquinho tristes, mas
entre brincadeiras e miminhos já estão completamente integrados na sala. A Ana e a Aida deram uma pequena ajuda!
Durante o mês experimentámos pintar com lápis de cera, fizemos
digitinta com pudim de chocolate, participámos nas sessões de
Movimento, Música e Drama, de Música para Bebés, visitámos a
Mediateca e fomos ao Cinema!
Construímos a nossa árvore de Outono e o nosso mapa de aniversários! O Lorenzo e o Artur comemoraram o seu aniversário e
tivemos direito a bolo! Estava uma delícia!
Brincámos muito na sala, nos espaços comuns e no recreio exterior!
Beijinhos a todos e até o próximo mês!

CRECHE
SALA II—Heterogénea
Olá, cá estamos de volta para mais um ano.

Desenho com lápis de cera
No mês de setembro, os amigos da Sala Heterogénea, experimentaram pela primeira vez desenhar com lápis de cera.
Fizeram rabiscos, utilizaram várias cores e admiraram os trabalhos
dos colegas.
No final, expusemos os nossos trabalhos no corredor para que as
restantes crianças e famílias pudessem ver os nossos desenhos.

Foi uma experiência muito divertida!

Por agora é tudo, divirtam-se e
brinquem muito!

CRECHE
SALA III
Olá, Amiguinhos!
Estamos de volta para mais um ano letivo.
O mês de Setembro foi para adaptarmo-nos a uma nova sala, novas “professoras” e novos amiguinhos. Exploramos os brinquedos,
os materiais e o espaço livremente. Realizamos jogos de encaixe e
puzzles.
Iniciamos as atividades de Movimento/Música/Drama, as sessões
de Música para bebés, as atividades na Mediateca. Assistimos ao
CinemaCOI.
Abordamos o tema do Outono com a elaboração de um ouriço
com o decalque da mão. Fizemos o decalque de folhas de árvores
e elaboramos uma árvore. Pintamos as cores do Outono (amarelo,
castanho, cor de laranja e vermelho) com lápis de cera. E com a
colagem de uma folha e com o desenho da cabeça, braços e pernas fizemos um bonequinho do Outono.
Por agora é tudo, no próximo mês voltamos com mais novidades.

Até à próxima! Beijinhos!
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CRECHE
SALA

I

e

VILA
II

–

BELA
1º

Berçário

Olá Amiguinhos! Bem-vindos ao novo ano letivo!
Estamos muito contentes por ter iniciado uma nova etapa. Conhecemos pessoas novas, amigos pequeninos e amigas crescidas que
cuidam de nós com a maior dedicação e carinho.
Durante este mês, foi prioritário adaptarmo-nos às rotinas, aos
adultos e aos amigos da nossa sala. Foi um mês repleto de novas
emoções, carinho e novas conquistas para todos, inclusive para as
nossas famílias!
Começámos por abordar a nova estação do ano – o Outono! Explorámos folhas secas e realizamos atividades de expressão plástica
alusivas a esta temática.
Explorámos instrumentos musicais, cantámos canções mimadas e
ouvimos peças musicais.
Dedicámos a maior parte do tempo a explorar novos espaços, a
sala, os brinquedos e os materiais, desenvolvendo assim os nossos
sentidos.
Daqui para a frente é só crescer e aprender!
Abracinhos carinhosos...

CRECHE VILA
SALA III

BELA

Olá amiguinhos!
Um novo ano começou agora
com uma nova sala e novos amiguinhos.
A educadora Carla e a auxiliar Angélica
brincaram connosco e deram-nos muitos miminhos.
O ano passado erámos quase todos “bebés” do berçário
antes não precisávamos de à mesa nos sentar,
agora já almoçamos no refeitório
somos mais crescidos e estamos a gostar!
De vez em quando choramos um bocadinho,
mas faz parte da nossa adaptação,
este foi um mês de muitas novidades
e comemorar uma nova estação.
Fizemos muitas pinturas,
com as mãos, esponjas, cotonetes e carrinhos de brincar,
brincámos muito, cantámos canções e ouvimos histórias,
porque o mês de setembro foi dedicado a explorar.
Começámos novas atividades
e adorámos brincar com a música e seus instrumentos,
sem dúvida foi para todos
um dos melhores momentos.
Os instrumentos são divertidos,
e todos gostámos muito de ouvir música e de dançar,
Com esta atividade ficámos mais contentes
Quando se começa a mexer o corpo é difícil parar.
Para o próximo mês irá haver mais notícias
E todas elas bem fresquinhas,
Porque, agora começa a arrefecer
por isso recebam abraços e beijoquinhas!
Que este seja um bom ano para todos nós!
Com carinho dos meninos da Sala III da Creche de Vila Bela
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CRECHE
SALA V

VILA

BELA

Olá Amiguinhos!
Nós somos os meninos e meninas da sala V, prontos para o inicio
de mais um ano letivo.
Este mês foi dedicado à adaptação. Alguns de nós já se conhecem
do ano anterior, o que facilitou o convívio e os momentos de brincadeira em conjunto.
Explorámos o novo espaço (sala), e os novos brinquedos e equipamentos; ouvimos histórias, cantámos canções, ouvimos música,
dançámos, observamos revistas e realizámos desenhos com lápis
de cor.
Com a chegada do Outono, realizámos atividades de expressão
plástica utilizando técnicas diferentes; pintura da árvore com chocolate (trabalho coletivo) e decalque das nossas mãos com as
cores do Outono.
Mas, as “surpresas de Outono” não ficam por aqui … voltaremos
no próximo mês com mais novidades.

Até lá, já sabem…brinquem muito!

CRECHE VILA
SALA VI

BELA

Olá Pais, bem-vindos a mais um ano letivo.

Este ano estamos mais crescidos, a sala é nova (estamos na sala
VI) e até a educadora e a auxiliar são novas… hihihi.

O mês começou com a adaptação a um novo espaço e a todas as
alterações que aconteceram devido a esta mudança: conhecer e
explorar a sala e os brinquedos, conhecer as regras e a rotina da
sala. Foi um mês muito ocupado e divertido. Claro que houve
alguns choros mas foram muito ‘passageiros’ e agora queremos
é brincar e aprender.

Com toda esta azáfama ainda houve tempo para comemorarmos
a chegada da nova estação: o Outono.

Abraços e até ao próximo mês.
Vitória, vitória
acabou-se a
história….
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PRÉ-ESCOLAR
SALA VERTICAL

Mais uma
Canção…

DE

TRANSIÇÃO

Bem vindos a este ano letivo 2015/2016.

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”.

SOL DE OUTONO
Setembro foi um mês de integração e adaptação ao espaço/ rotina diária.
Decorámos a sala de atividades e identificámos os locais de arru-

Sol de Outono, Outono,
Outono

mação, para criar uma maior autonomia na vivência e dinâmica
de sala, como na utilização dos brinquedos e jogos.

Sol dourado, dourado,
dourado

Fizemos desenho livre, registo de histórias para que se observe a
intencionalidade do registo, limitação do traço a um espaço,

Folhas que caem, que
caem, que caem
Leva-as o vento, o vento,
o vento.

identificação das cores, período de concentração /atenção e interesse/ motivação.

Por agora é tudo, até breve!

II
Uma folhinha que dança,
que dança
O vento forte que sopra,
que sopra,
Uma gotinha que pinga,
que pinga
na cabecinha, ping, ping,
ping.

PRÉ-ESCOLAR

I

Olá amiguinhos!
Cá estamos nós de volta para mais um novo ano letivo!
O tempo das férias já lá vai e nós cá estamos, mais velhos e numa
nova resposta social: O pré- escolar!
Sim, nós somos 24 crianças e constituímos a sala de pré-escolar I,
juntamente com a Educadora Elisa e a Auxiliar Florinda e… e está
a ser uma aventura!
Depois de alguns jogos e brincadeiras para nos conhecermos melhor iniciámos a exploração da temática do outono, com o decalque pintado de folhas que apanhámos no recreio exterior; com a
pintura com cenoura de uma árvore outonal, a pintura com garfo
de um pequeno e mimoso ouriço caixeiro e tantas, tantas outras
coisas que tornaram o nosso mês de setembro repleto de novas
experiências e infinitas aprendizagens!

Por agora é tudo, beijos com sabor a romã e abraços fortes como
o vento!
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O Jogo

PRÉ-ESCOLAR

II

Olá amiguinhos, cá estamos de novo.

Jogo dos Cinco
cantinhos

Mais um ano letivo que começa.
Tem sido uma diversão completa.
Temos brincado muito no jardim e realizado muitas atividades na
nossa sala (desenhos, recortes, pinturas, atividades livres...)

Material: Desenhar
cantinhos no chão

cinco

Terreno: Qualquer terreno
livre .

Querem ver?
Então cá vão algumas fotografias.

Número de participantes:
Seis jogadores.
Beijinhos carinhosos!
Objectivo: Trocar de lugares
sem perder o lugar para
aquele que está no meio.

Desenvolvimento: Cinco jogadores metem-se nos cinco
cantinhos que foram desenhados no chão e fica um a
pedir lume ao meio. Se dissermos que não ele vai a outro
pedir, se dissermos que sim
ele vai para o nosso cantinho
e esse que disse que sim vai
para o meio pedir lume. Enquanto ele vai pedir lume os
outros trocam de lugar entre
si, mas o do meio tenta ver se
consegue apanhar o lugar de
algum que se distraia.

E até novembro...

PRÉ-ESCOLAR

III

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 Pré-Escolar III somos um grupo de vinte e quatro crianças: oito meninas e dezasseis meninos. A nossa Educadora é a
Mara e a nossa Auxiliar é a Anabela.
O mês de Setembro foi um mês de adaptação para todos nós.
Entre alguns choros e ansiedades, neste momento estamos muito contentes com a nossa nova sala. Somos muito crescidos!
Ainda durante este mês organizámos e decorámos a nossa sala.
Como sabem no dia 23 de Setembro chegou uma nova estação
do ano – o Outono. Realizámos algumas atividades sobre esta
estação (apanha de folhas no jardim, simetria, grafismos, elaboração de uma árvore).
Continuamos as nossas sessões de Movimento, Música e Drama
e Educação Física. O inglês também fez parte do nosso mês e
explorámos a temática “Hello. My name is…”. Ao longo do mês
também visitámos o Centro de Recursos Educativos.
Outro dos nossos momentos preferidos é a brincadeira no jardim. E enquanto o sol espreitar vamos aproveitar!
Nos dias 16 e 19 os nossos amigos Gonçalo e Daniel fizeram cinco e seis anos respetivamente. Muitos Parabéns!
Por agora é tudo. Com um grande beijinho nos despedimos e até
para o mês que vem.
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CURIOSIDADES

Luga

res

do M
undo

1º Ciclo do
Ensino Básico
Olá a todos!
Bem-vindos a mais um ano letivo! Começámos setembro cheios
de ânimo e saudades da escola, dos colegas e da professora.
As férias já lá vão e depois de arrumarmos a sala, os novos manuais e todo o material que trouxemos de casa, estamos prontos
para… APRENDER!
O 4º ano teve logo a tarefa de iniciar o estudo do corpo humano,
mais concretamente os ossos. Por isso, construímos um esquele-

Quantos Continentes
existem

to, que ainda nos deu alguma luta.
Este ano letivo temos a novidade dos colegas do 3º e 4º anos ter
Inglês com a nossa professora. Para além dos números até 10, já
aprendemos o alfabeto com a ajuda de um amigo novo: o gato

Um continente é uma imensa

Rocky!

massa de terra rodeada de

A Expressão Musical e Dramática fizemos alguns jogos de mímica

água. Os continentes são as

e sons vocais, aprendemos uma música do “Bom dia” e outra do
“Outono”.

divisões do espaço terrestre

Por falar em Outono, a Expressão Plástica iniciámos o trabalho de

elaboradas pelo homem para

pintura e colagem de folhas secas.

melhor compreendê-lo.
Assim, de acordo com a divisão

E foi assim que começamos este ano letivo!
Beijinhos e abraços dos amigos da turma do 1º ciclo do ensino
básico

atual, existem seis principais
continentes:

América, Euro-

pa, África, Ásia, Oceania e a
Antártida.

CATL
Olá amigos e amigas,

Já é setembro! E estamos de regresso para mais um ano letivo.
Começamos por ilustrar como tinham sido as nossas férias de
verão. Deixamos os desenhos para poderem ver!

O maior continente é a Ásia,
que tem uma dimensão superior à da América do Norte e do
Sul juntas. A sua área atinge os
42.700.000 Km quadrados.

Ao longo deste mês fizemos várias atividades: construímos um
cartaz para a nossa sala, fizemos um torneio do jogo do galo,
cozemos, elaborámos a nossa capa para o dossiê de sala e não
ficámos por aqui!
Esperamos que este ano letivo corra muito bem e contamos com
a vossa companhia todos os meses!
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Adivinhas

CAO
Centro

de

Atividades

Ocupacionais

Olá amiguinhos!
Voltámos ao trabalho depois das férias de verão! No mês de setembro fizemos muitos trabalhos giros e celebrámos a estação do
outono.
"Qual é a coisa, qual é ela?
Após uma das nossas caminhadas, da qual, aproveitámos para
explorar a natureza e recolher elementos característicos desta
altura do ano fizemos um quadro com a pintura das nossas mãos
e a colagem desses materiais.

Comprida como uma estrada
mas que cabe numa mão fechada."
Solução: Novelo de lã .

"Eu trabalho noite e dia,

No Atelier de Expressão Plástica estivemos a fazer uma
lagarta para os aniversários do Centro Integrado de Apoio
à Deficiência e começámos a fazer um quadro com tampas
de plástico para pôr no nosso
bar.

se me derem de comer:
nos dentes quero a água
e na boca de comer.
O que é?"

No Atelier de Artesanato fizemos uns individuais em
trapilho para serem usados às refeições e assim serve
de ajuda para alguns colegas que têm mais dificuldades em pôr a mesa.

Solução: Moinho.

No Atelier de Costura começámos a construir um quadro de retalhos para a
entrada do Lar Residencial. Primeiro recortámos pedaços de tecidos e colámos no quadro, agora andamos a
coser com lã à volta de cada imagem que construímos.

"Sou um fruto de Outono.
Quando chego a amadurecer,
dou um trabalhão ao dono
se ele me quiser comer.

Temos um novo atelier, o
Atelier de Cerâmica, onde começámos por modelar o barro para construir placas com os nossos nomes, agora só falta pintá-las a nosso gosto.

Adivinhe!"
Solução: Noz

"Quais as folhas que não cres-

Na atividade de Estimulação Cognitiva estivemos a trabalhar

cem

o corpo humano. Foi muito engraçado montar os bonecos e

mas fazem crescer?"

colorir.

Solução: Folhas dos Livros

Neste mês tivemos um
lanche muito especial,
preparado por nós!
Fizemos tostas mistas e
estavam muito boas!!

Por este mês é tudo! Beijinhos e abraços de todos nós!!
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Movimento, música e drama
Educação física
Olá amigos !!

Preparados para mais um ano letivo de muita
aprendizagem e diversão?
No pré-escolar fizemos várias atividades com
exercícios de transposição de contorno de obstáculos.
No 1º Ciclo abordámos a modalidade de Basquetebol onde marcámos muitos pontos.
Na Residência de Idosos fizemos ginástica localizada e jogos com música.
No Lar Residencial jogámos hóquei .
Com o final das férias regressámos com mais vontade para um ano cheio de alegria e boa disposição.
Voltamos para o próximo mês !!

Cá estamos nós para
mais um mês repleto de novidades e de muito trabalho.
No verão, a Quinta esteve sempre muito atarefada e movimentada.
No mês de agosto houve o Campo de Férias, sempre com muitas crianças e atividades divertidas.
Chegavam bem cedinho cheios
de vontade de brincar e de participar em todas as atividades
do Campo de Férias.
No entanto, os momentos passados na piscina foram os mais
fresquinhos e as

atividades

relacionadas com os animais
foram as que tiveram mais im-

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

pacto, foi a felicidade da criançada, pois todos adoraram brincar e interagir com eles.
Por agora é tudo, voltaremos
com mais novidades...
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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

