JORNAL

TRAQUINAS

Instituição Particular de Solidariedade
Social
Pinhal Novo, 1980

ANO VI Nº34

Março de 2014

Edição da Fundação

COI

Not í cia s de fe ve r e ir o d e 2 0 1 4

Trabalhos de
Outono…

Olá a todos os nossos leitores, voltamos com mais
novidades sobre o trabalho que foi desenvolvido durante o
mês de fevereiro.
A principal temática que foi trabalhada foi o Carnaval. A
comemoração do Carnaval permite às crianças explorarem
o faz-de-conta e a fantasia, projetando para a realidade a
concretização do seu imaginário.
E como a comemoração do Carnaval é um hábito
enraizado na nossa cultura, permite às crianças brincarem
livremente,

fantasiarem-se,

encarnarem

outras

personagens sem vergonhas pois esta é a altura por
excelência para fazê-lo. Como diz o ditado popular “É
Carnaval ninguém leva a mal”.
Nas salas foram elaborados os fatos de Carnaval, pois
embora o dia de Carnaval tenha sido em março, o desfile
foi no último dia de Fevereiro, bem como o concurso de
máscaras.
A creche desfilou pelas instalações da Fundação e o Préescolar e 1º Ciclo deslocaram-se até à Praça da
Independência.
No concurso todas as salas participaram tendo sido
apurados os respetivos vencedores, realçando ainda com a
devida justiça que todas as salas apresentaram fatos de
Carnaval muito elaborados.
Para o próximo mês regressamos com mais novidades.

…e mais trabalhos

ESTIMULAÇÃO À
LEITURA E À ESCRITA
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CRECHE
SALA I—

1

Berçário

Olá Amiguinhos!
O mês de fevereiro foi um mês pequenino mas recheado de
afetos e miminhos!
Com muito carinho e cuidado pintámos umas folhas de papel que
os adultos transformaram em pequenas caixas de Bolachinhas de
Amor e que serviram para comemorar o Dia dos Amigos!
(Obrigada Ludmila e Lúcia pelas vossas bolachas)!
De rádio ligado, ouvidos bem abertos e olhinhos esbugalhados
divertimo-nos a dançar pequenas canções mimadas sobre
Desfrute do prazer de contar
histórias, mergulhando no
universo fantástico da história
“Orelhas de borboleta” de
Luísa Aguilar, que a partir de
hoje iremos disponibilizar em
pequenos excertos mensais.

cuidados de higiene;
Com as mãos mergulhadas em tinta verde fizemos um sapo
relacionado com a canção: O sapo não lava o pé...
Já a finalizar o mês, divertimo-nos a comemorar o Carnaval entre
serpentinas e confettis e deslumbrámos o pessoal, vestidos de
médicos e enfermeiras, ganhando o 1.º Lugar!
Em suma, foi um mês cheio de novas conquistas, muitos, muitos
miminhos e muita diversão!
Por agora é tudo…

Livro recomendado pelo
Plano Nacional de Leitura
Aconselhado para a Educação PréEscolar, destinado à leitura em voz
alta.

beijoquinhas doces com cheirinho a Primavera!

CRECHE
SALA I—

2

Berçário

Olá Amiguinhos!

Ter as orelhas grandes, o cabelo

O mês de fevereiro foi um mês cheio de cor e diversão!

rebelde, ser alto ou baixo, magro
ou rechonchudo... até a mais

Depois de um Dia dos Amigos, super doce, cm bolachinhas e

insignificante característica pode

miminhos que misturámos numa caixinha em forma de coração e

ser motivo de troça entre as

de uns corações com pintura de berlinde… avançámos para os

crianças. Por isso é necessário um

preparativos para o carnaval.

livro que demonstre a todos, tanto
àqueles que fazem como àqueles
que recebem algum comentário
depreciativo, que esse tipo de
comportamento é reprovável.

Reutilizando as caixas das papas dos mais pequeninos pintámos
com pincel engraçadas máscaras /caraças e ainda um palhaço
feito de cores para nós o pintarmos de acordo com a cor indicada
… alguns de nós conseguimos outros… outros também
conseguiram!

Enfim, foi um mês cheio de novas conquistas, muitos miminhos,
algumas birras e intermináveis aventuras!

Por agora é tudo… beijoquinhas doces com sabor a flores!
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CRECHE
SALA III
Olá amigos!
Aqui estamos nós para vos contar as novidades do mês de
fevereiro.
No dia 14, celebrámos o Dia de S. Valentim e pintámos (digitinta)
umas flores para oferecer aos nossos amigos. Em grupo,
elaborámos um placard coletivo.
Este ano para comemorar o Carnaval escolhemos como tema o
“direito das crianças à paz e ao amor”. Assim, na sexta-feira, dia 28,
realizámos um desfile na instituição e contámos com a presença de
algumas famílias. Foi muito divertido! Na parte da tarde realizou-se
o concurso de máscaras, com todas as salas da instituição.
Ainda para comemorar o Carnaval pintámos um palhaço,
construímos um puzzle e uma máscara para levarmos para casa.
No dia 13 o Santiago fez três anos. Muitos Parabéns!

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

CRECHE
SALA

I

VILA
e

II

BELA
–

1º

Berçário

Olá a todos!!!

Mais um mês com novidades boas e fresquinhas.

Tivemos uma amiga nova, crescida, que veio para nos ajudar a
crescer a brincar connosco…shiuuu…segredo…”ela disse que tem
muitas coisas novas para nos ensinar e que com ela vamos
aprender muito!”
Fizemos alguns trabalhinhos como de costumes, gostamos muito
de pintar, descobrir novas texturas e explorar tudo aquilo que
está ao nosso alcance.
Estivemos a preparar o Carnaval, vamos ser Médicos e Enferneiras
e claro está, brincamos ao Carnaval como todos os nosso
amiguinhos.

Aqui ficam algumas fotos das nossas descobertas.
In “Orelhas de
Borboleta”
Luisa Aguilar

No próximo mês há mais…

Beijinhos e abraçinhos e até ao próximo mês!
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CRECHE VILA
SALA III
Mais uma
Canção…

BELA

Olá Amiguinhos!

Estamos de volta com as novidades do mês de Fevereiro.

CANÇÃO INFANTIL

Começámos com atividades alusivas ao dia dos Amigos/
Namorados – pintura de um coração com lápis de cor vermelha;
e a elaboração de um marcador de livros, decorando os corações

COELHINHO, QUE TRAZES?

com o decalque/ pintura dos nossos dedos.
Em seguida iniciámos os preparativos para o Carnaval,

Coelhinho da Páscoa,
Com quem vai dançar?

solicitando a colaboração dos Pais e Familiares para a decoração
livre de um coração.

Com aquela menina

Em conjunto com todo o grupo, foi elaborado um palhaço,

Que sabe bailar

utilizando o decalque das mãos, dos dedos e carimbos com

Coelhinho da Páscoa,

rolhas. Como trabalho individual fizeram-se máscaras utilizando

Que trazes prá mim?

o decalque das duas mãos. As crianças participaram no desfile e

Um ovo, dois ovos,

no baile de carnaval onde brincaram e conviveram com todas as

três ovos assim.
(BIS)

outras crianças.
As novidades ficam por aqui. Voltamos no próximo mês.
Até lá, já sabem… brinquem muito!

CRECHE
SALA V
Páscoa

VILA

BELA

Olá amiguinhos!

Páscoa, Páscoa
Com muitas amêndoas
Muitos folares e muita alegria.

Um novo mês chegou e com
ele
muita brincadeira e alegria
ou não fosse o mês de
fevereiro o mês da folia.

(Bis)

Dum ovo da Páscoa
Nasce um pintainho

Realizámos muitos trabalhitos
no mês da amizade e do amor,
mas com o tempo “tristonho”
o cinzento foi a nossa
escolhida cor.

Vem fazer seu ninho
Com muita atenção.

(Refrão)

Todos desejamos
Uma feliz Páscoa
Com muitas amêndoas
E muitos folares.

Para observar a cor cinzento
desenhámos com lápis de
carvão,
fizemos um desenho mágico
com papel químico como nova
exploração.
Foi muito engraçado observar
para nosso espanto,
o mesmo desenho em colorido
e a preto e branco.

No dia dos namorados
ou para nós dia dos amigos,
fizemos um cartaz bonito
com fotografias de
momentos vividos.
Para brincar ao Carnaval
explorámos o direito à
Educação,
saímos à rua vestidos de
estudantes universitários
e participámos num baile de
pura diversão.
Decorámos máscaras
e pintámos palhacinhos,
mas o mais importante
foi que todos nos divertimos.

No próximo mês traremos
mais novidades!
Beijinhos com carinho dos
meninos da Sala V da Creche
de Vila Bela

CANTINHO DA
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EXPRESSÃO PLÁSTICA

CRECHE VILA
SALA VI

BELA

Viva Fevereiro!
O mês em que a amizade, o amor, o respeito pelo próximo e pela
diferença se acentuam.
Na sala VI da creche de Vila Bela explorámos estes temas durante
o mês que decorreu. Realizámos trabalhos relacionados com o

ATIVIDADES DIVERTIDAS

dia dos Namorados/Amizade.
Desenhos onde se refletia a diferença e contraste.

Com as mãos

Abordámos o tema “Direitos da Criança” com o qual nos

O Galo Vaidoso

inspirámos e criámos os fatos de carnaval relacionados mais
especificamente com o “Direito à Nacionalidade”.

1º passo
Para fazeres o corpo do galo
mergulha a mão em tinta
guache

amarela

e

depois

pressiona-a no meio de uma

Participámos no desfile de carnaval e no
baile. Correu tão bem a abordagem ao
tema e a integração do mesmo no
espirito do carnaval que a sala ganhou
o primeiro lugar no concurso de máscaras.

folha de papel.

Um bem haja a todos

2º passo
Com marcadores ou com lápis
de cor ou de cera decora o galo
a teu gosto.

PRÉ-ESCOLAR
SALA VERTICAL

DE

TRANSIÇÃO

Olá, Amiguinhos!

Exemplo:

Aqui estamos nós para contar as
novidades do mês de fevereiro.
Comemoramos o Dia de S. Valentim com a elaboração de um
coração para levar para casa, com a técnica do berlinde.
Exploramos o tema dos hábitos de higiene e terminamos a
exploração das cores primárias e secundárias.
Elaborámos os fatos de Carnaval, para participar no desfile de
Em

Expressão

essencial

Plástica

valorizar

processo

de

todo

é
o

exploração,

experimentação e manipulação
dos vários materiais utilizados
desde

os

marcadores,

lápis

de

tintas,

cera,
papel,

colas… para descobrir as suas
diferentes possibilidades.

carnaval até ao jardim. As meninas eram as enfermeiras e os
meninos os médicos.
Pintámos com o rollon desenhos de máscaras e para trabalho
coletivo pintámos com lápis de cera e máscaras.
Continuámos as aulas de educação física e de movimento/
música/ drama.
Até à próxima!
Beijinhos!
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CURIOSIDADES
Sobre

PRÉ-ESCOLAR

I

Animais
Olá amiguinhos, cá estamos de
novo para mais noticias.

Sabias

Durante este mês explorámos o trabalho de grupo, tal como os

que…
Apesar do tamanho, o pescoço
de uma girafa tem apenas sete
ossos, o mesmo número de

diálogos e a inter ajuda, enfim, fortalecer relações pessoais e
trocar vivências/experiências.
Fevereiro foi o mês dos namorados/amigos, para tal fizemos
atividades relacionadas com o tema e até levámos uma pequena
lembrança para casa.

ossos do pescoço de um
O Carnaval, também foi um tema tratado durante este mês.

homem.
A cabeça da girafa fica a mais
de dois metros de distância do

Para comemorar esta data participámos no corso carnavalesco até
à Praça da Independência e no concurso de máscaras realizado na

coração.
Para fazer o sangue subir, o
coração

Elaborámos os fatos de Carnaval e ficaram bastante engraçados.

precisa

ser

Instituição.

muito

forte.

Desta forma, cá lhe deixamos algumas fotos das nossas atividades.

O coração da girafa
é 43 vezes maior que
o do ser humano.

PRÉ-ESCOLAR

II

Olá, a todos os nossos amiguinhos! Voltamos este mês para vos
contar as novidades da nossa sala.
No mês de fevereiro comemorámos o Dia dos Amigos. Foram
realizados trabalhos individuais e confecionámos bolachinhas em
Um camelo consegue beber
120 litros de água em dez
minutos.
Ele retém água para oito dias.
Pode andar de 200 a 270 km
por dia.
As girafas e os ratos podem
viver mais tempo sem água que
o camelo

forma de coração, pois é onde guardamos os nossos amigos.
Depois de confeccionadas e de devidamente embaladas, as
crianças puderam trocar entre si as bolachinhas escolhendo o
amigo a quem gostariam de a oferecer.
Neste mês também comemorámos o Carnaval. A nossa sala
explorou a temática do Direito à Segurança e foram elaborados
fatos de polícias e de bombeiros.
Participámos no desfile até à Praça de Independência e no
concurso de máscaras. Brincámos também no baile de carnaval
onde atirámos muitos confettis e serpentinas.
Foi um mês muito divertido.

Para o próximo mês voltaremos com mais
novidades.
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O J OGO
O Jogo desenvolve a criatividade,

PRÉ-ESCOLAR

III

os conhecimentos e o raciocínio.

Bem-vindos!
Enquanto atividade simbólica, o
jogo implica fazer de conta, pelo
que favorece o desenvolvimento da
imaginação, da fantasia e a
projeção simbólica de conteúdos
afetivos.

Neste mês de fevereiro construímos as nossas máscaras de
carnaval, realizando máscaras com expressões faciais diferentes
(feliz; zangado; admirado e triste). Sendo um auxiliar importante
para o desenvolvimento da expressão corporal, dramática e

Coelhos às tocas

mimica.

Dividir as crianças em dois
grupos numericamente iguais.
Um grupo constitui as tocas, o
outro, os coelhos.

Continuámos a estimular e aumentar o sentido de
responsabilidade e as regras e conduta de viver em socialização.

Sendo que todos os meninos rotativamente passam pelo papel de
As crianças escolhidas para
tocas devem espalhar-se por
todo o espaço e tomar a
posição de pé com as pernas
afastadas, sem se mexerem. O
professor dá a ordem de correr
aos “coelhos” e estes correm
por todo o espaço. À voz de
“Coelhos às tocas”, os coelhos
põem-se de gatas debaixo das
pernas das tocas. Têm de entrar
por detrás das tocas, para evitar
choques.
O professor deverá colocar-se
atrás de uma toca qualquer,
para que um coelho fique sem
lugar. O coelho que fica sem
toca
perde
um
ponto.
Depois de quatro ou cinco
jogadas, as crianças trocam de
posição. Os coelhos tomam o
lugar das tocas e vice-versa.
Ganha a criança com menos
pontos porque ficou menos
vezes sem toca.

serem responsáveis por diversas tarefas na nossa rotina diária.
Já iniciamos a nossa partilha de vivências e aprendizagem com os
meninos do 1º ciclo.

Até o próximo Jornal

CATL
Olá, olá a todos…

Bem-vindos novamente ao nosso jornal
digital para conhecerem o trabalho que foi
desenvolvido durante o mês de fevereiro na sala do CATL.

Em fevereiro foram desenvolvidas atividades relacionadas com o
Carnaval. As crianças decoraram máscaras e coloriram desenhos.
Algumas das crianças participaram também no concurso de
máscaras realizado na Fundação.

Como nestas idades o conceito de amizade já está interiorizado e
assume extrema importância para a sua vida social e pessoal, foi
também comemorado o Dia dos Amigos.
Neste mês foi ainda iniciada a prenda para o Dia do Pai.

Para o próximo mês voltaremos com mais novidades.
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LENGALENGAS
1º Ciclo do
Ensino Básico
Olá amigos e amigas,

No Carnaval
No Carnaval há muita alegria
Já vi a minha tia
Vestida de melancia.

Em fevereiro festejámos o Carnaval. Para além do habitual desfile
e baile de máscaras da Fundação COI, este ano a turma do 1º ciclo
aventurou-se na construção de chapéus em papel.
No Dia dos Namorados enfeitámos uns corações de cartão,
escrevemos uma dedicatória e entregámos ao nosso “amigo

No Carnaval há muita confusão
os padeiros fazem leite
E as vacas dão o pão.
No
Carnaval
há
muita
trapalhada
Já vi o meu irmão dançar com
uma vaca malhada.

especial”.
Fomos também à Mediateca pesquisar informações nos
computadores e nos livros, nela disponível, para podermos
completar os nossos trabalhos de projeto.
A Português, dedicámos este mês à escrita de textos diversos e
posterior leitura dos mesmos aos colegas.

No Carnaval…

For fim, terminámos o mês com um debate onde convidámos os
colegas do Pré-Escolar III e do CATL do 2º e 3º ciclo para
debatermos o tema “(Des)Igualdade de Géneros”.

Beijinhos e abraços,

Movimento, música e drama
Educação física
Olá amiguinhos!!

Como passaram estes últimos dias??
Nós, temos novidades fresquíssimas para vocês!
Na creche, fizemos jogos com balões.
No Pré-escolar fizemos jogos de perceção corporal com arcos e
deslocamentos em superfícies reduzidas.
No 1º ciclo, aprendemos a modalidade de Voleibol.
No Lar Residencial fizemos jogos de hóquei.
Na Residência de Idosos fizemos ginástica localizada.
Para o mês que vem voltamossssssssss!!!!

Boa forma e muita diversão!

ÁREA DA
I N FÂ N C I A E
JUVENTUDE

LAR
RESIDENCIAL
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Olá a todos…
Cá estamos nós com mais
notícias da Quinta.

,

Fevereiro foi um mês muito
chuvoso, houve dias em que
os animais não puderam sair
das suas casinhas.
No entanto, houve muita
animação, nasceram novos
moradores.

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

Agora

temos

cabritinhos e pintainhos para
animarem os dias cinzentos.
A horta da Quinta também
precisa de cuidados diários e
como podem ver na imagem
ao lado está a ficar muito
bonita e verdinha.
Por agora é tudo!
Até breve…

Vem
fazer a tua
festa de aniversário na
Quinta da
Casa Caramela!

2

horas de

diversão com
atividades lúdicas e
de educação
ambiental.

CONDIÇÕES GERAIS
 Mínimo
15
crianças/
máximo 40.
 1h30 de brincadeira e 30
min de lanche.
 Inclui a entrada de 4
adultos
(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 A RC A Ç ÕE S :
Avenida Zeca Afonso,
Urbanização dos Mochos
2955-220 PINHAL NOVO

Telef: 21 2362302
Fax: 21 2387741

