JORNAL

TRAQUINAS

Instituição Particular de Solidariedade
Social
Pinhal Novo, 1980

ANO VI Nº36

Maio de 2014

Edição da Fundação

COI

Not í cia s de a br il de 2 0 1 4

Comemorar o

25 de Abril

Olá a todos os nossos leitores.

O mês de abril encerra em si uma data significativa para a
história do nosso país: o 25 de Abril.

A revolução dos cravos foi um marco determinante para a
história do nosso país. Para além do carácter não violento
da revolução, a ditadura que governava o nosso país chegou ao fim.

A sociedade como atualmente a conhecemos, não existiria
sem esta revolução. Muitos direitos foram adquiridos, um
dos mais importantes foi a liberdade.

Só quem viveu antes e após a revolução consegue entender a sua real importância, contudo, sendo uma data tão
significativa e com valores relevantes é importante que
seja continuamente explicada às crianças.

Para além das atividades realizadas nas salas, a Fundação
COI dinamizou atividades no dia 25 de abril e no 1º de
maio no Largo José Maria dos
Santos e na Quinta Pedagógica
“Casa Caramela”, por forma a
assinalar este data histórica.

Até o próximo mês.

Brincar ao ar livre

2
ESTIMULAÇÃO À
LEITURA E À ESCRITA

CRECHE
SALA I

—

1º

Berçário

Olá amiguinhos
O mês de abril foi dedicado a novas efemérides.
Iniciámos o mês a preparar a comemoração da Páscoa com a realização de um saco com um coelhinho para oferecermos amêndoas
aos nossos papás. O saco pintámos com lápis de cor e o coelhinho
com as nossas dedadas.
Para comemorar o Dia da Liberdade, elaborámos cravos com o
decalque das nossas mãos.
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.

O Dia da Mãe está a chegar e para homenagearmos a mulher mais
importante da nossa vida, a nossa mãe, preparámos uma bolsa
para o telemóvel com a inicial do nome da nossa mãe e o decalque
da nossa mão.
Ainda tivemos tempo para descobrir a massa de cores e sentir
uma nova textura ao a manusearmos.

Até ao próximo mês!

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

CRECHE
SALA II

—

1º

Berçário

Olá Amiguinhos!
Nós somos uns meninos e meninas muito, muito pequeninos, que
só agora chegámos a esta sala, mas…

Ter as orelhas grandes, o cabelo

Mas chegámos com muita, muita energia e uma vontade enorme

rebelde, ser alto ou baixo, magro

de fazer “coisas”, de conhecer pessoas e realizar novas conquistas

ou rechonchudo... até a mais insig-

e…e para isso, contamos com a colaboração do nosso amigo Diogo

nificante característica pode ser
motivo de troça entre as crianças.
Por isso é necessário um livro que

e da amiga Marisa, que sendo os “donos anfitriões” desta sala, nos
receberam com muito amor e carinho!

demonstre a todos, tanto àqueles

Desta forma e depois de muitos jogos de mimos e carinhos, de

que fazem como àqueles que re-

explorarmos todo o espaço e materiais existentes, metemos as

cebem algum comentário depreci-

mãos na tinta e colorimos um coelhinho e um postal de Páscoa

ativo, que esse tipo de comporta-

que levámos para casa para oferecer aos nossos papás!
E ainda, nos divertimos a elaborar um pequeno cartaz sobre o 25
de Abril, que de dedos vermelhos e mãos verdes sarapintámos
com pozinhos de liberdade!
Bom, por hoje é tudo!
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CRECHE
SALA I

—

2º

Berçário

Olá Amiguinhos!
O mês de Abril foi um mês muito vermelho e viçoso!
Iniciámos o mês com a elaboração de um coelho porta doces e um
pequeno postal comemorativo da Páscoa, enquanto nos deliciáva«A Mara tem as tripas a fazer barulho!»
«Não, não!
Tenho é uma orquestra na
barriga.»

mos com coloridas amêndoas e cheirosos chocolatinhos… tão
bom!
Para fazer companhia ao coelho que pintámos, colorimos também
alguns outros animais da quinta: o cão, a galinha e a vaca e para
ficarmos a conhecer ainda melhor estes animais, “lemos” alguns
livros acerca dos mesmos!
Por forma a celebrarmos a liberdade, dedicámo-nos a pintar alguns cravos vermelhos e a elaborar um cartaz coletivo, para ser
afixado no stand da Fundação, no Dia 25 de Abril!
Por último, participámos nas sessões de Movimento, Música e
Drama e assistimos à projeção do Cinema COI.Ufa!
Enfim, foi um mês cheio de novas conquis-

«A Mara é um esqueleto!»
«Não, não!
De bicos de pés posso é
abraçar a Lua.»

tas, muitos miminhos, algumas birras e
intermináveis aventuras!
Por agora é tudo…beijoquinhas doces!

CRECHE
SALA III
Olá amigos! Estamos de volta para vos contar as novidades do
mês de abril. Assim, concluímos dois projetos “As estrelas” e “Os
caracóis”. Os projetos foram divulgados na nossa sala e nas salas
pré-escolar I e 1º Ciclo. Ainda durante este mês utilizámos a tesoura para a elaboração de recorte e colagem. Gostámos muito.
Realizámos, também, a plantação de sementeiras. Plantámos sal«A Mara é orelhuda!
Vais dizer-nos que são orelhas de borboleta?»
«Não!
São só orelhas grandes. Mas
não me importa!»

sa, hortelã, morangos e poejo. Agora é só regar e esperar que
cresçam. Fizemos, também, a experiência do feijão no algodão. Os
nossos feijões cresceram muito. Ficámos muito contentes com
esta descoberta. Para não deixar passar em branco o Dia da Liberdade pintámos cravos vermelhos e elaborámos um painel coletivo, assinalando os 40 anos do 25 de Abril.
Nos dias 16 e 21 os nossos amigos Alexandre e Simão fizeram 3
anos. Muitos Parabéns!

In “Orelhas de Borboleta”
Luisa Aguilar

Vitória, vitória
acabou a história!!

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

Mais uma
Canção…

I

e

VILA
II

–

BELA
1º

Berçário

Olá amiguinhos!
Estamos de volta com novidades fresquinhas!
Abril é o mês do 25 de Abril, e nós quisemos decorar a creche, o
Stand e a Quinta Pedagógica, com os nossos trabalhos alusivos ao

Come a papa, Joana
come a papa

dia. Decalcámos as nossas mãos no papel de cenário… E o que
aconteceu?... conseguimos elaborar um grande e lindo cravo,
com pombas a esvoaçar.

Come a papa, Joana come a
papa
Come a papa, Joana come a
papa
Joana come a papa

O mês foi também marcado com a chegada da Páscoa, e como
tal, quisemos presentear as nossas famílias com um coelhinho
decorado com as nossas mãos e pés. Realizamos um trabalho

1, 2, 3 uma colher de cada vez
4, 5, 6 era uma história de réis
E uma colher de papa
Come a papa, Joana come a
papa
Come a papa, Joana come a
papa
Joana come a papa
7, 8, 9 ainda nada se resolve
10, 11, 12 à espera que a mosca poise
E uma colher de papa
Come a papa, Joana come a
papa
Come a papa, Joana come a
papa
Joana come a papa
13, 14 e meio e a coisa não
estava feia
16 e 17 mais um pingo no babete
E uma colher de papa
Come a papa, Joana come a
papa
Come a papa, Joana come a
papa
Joana come a papa?

coletivo, de ovos da Páscoa com carimbos de rolha de cortiça.
Para terminar, não quisemos esquecer, que este foi o mês do
autismo e elaborámos um “mundo” com as cores alusivas ao mesmo, ficou original!

Muitos beijinhos e sorrisos!

CRECHE VILA
SALA III

BELA

Olá Amiguinhos!
Estamos de volta… com os trabalhos e atividades alusivas à Páscoa: utilizámos o chocolate para a pintura das nossas lembranças
e também para fazer digitinta. Uma atividade que suscitou bastante curiosidade e despertou os nossos sentidos (olfacto, paladar e tacto).
Para comemorar o 25 de Abril elaborámos alguns trabalhos
(coletivos e individuais) com o decalque das nossas mãos, pintura com o dedo e pintura com lápis de cor.
Nos nossos momentos de tapete ouvimos histórias, conversámos
e cantámos canções mimadas. Em grupo realizámos diversos
jogos e brincadeiras livres na sala.
Com a chegada dos dias de sol, aproveitámos para ir brincar para
o espaço exterior. Foi uma alegria, poder correr, subir e descer o
escorrega, e explorar todas as estruturas existentes.
As novidades ficam por aqui. Voltamos no próximo mês.

Até lá, já sabem…brinquem muito!
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CANTINHO DA
EXPRESSÃO PLÁSTICA

CRECHE VILA
SALA IV

BELA

Olá Amiguinhos! Durante este mês houve muitos doces e chocolatinhos!
Trabalhámos as texturas e sensações, com um trabalho feito em
família, que desde já temos de felicitar pela originalidade! Fizemos
pintura com gelatina e no fim lambemos os dedos! Mnham…
Comemorámos a Páscoa com a pintura de coelhos da páscoa, de
uma galinha e de um ovo, assim como com canções mimadas e lei-

ATIVIDADES DIVERTIDAS

tura de histórias.
Começámos a lembrança para o Dia da Mãe e concluímos o tema

Técnica
Mescla de Cores

dos hábitos de higiene com uma pintura original com bolhas de sabão!
Trabalhamos o tema do 25 de Abril, através da realização de um

Misturar as cores é uma activi-

cartaz coletivo e pintura de cravos com formas de papel. Espreitem

dade fascinante para as crian-

as fotografias!

ças, e há muitas maneiras prá-

Estamos cada vez mais comunicadores, revelando uma melhor

ticas para explorar os resulta-

aprendizagem da linguagem. Adoramos brincar ao faz-de-conta,

dos da mistura de duas ou mais

estar com a equipa da sala a trocar muitos mimos e já somos mais

cores juntas.

tolerantes com os amigos da sala. Já realizamos construções muito
engraçadas com legos.

Este mês a sala de Pré-Escolar
II, escolheu esta técnica e quis
partilha-la...

Despedimo-nos com um grande Abraço!

CRECHE
SALA V

VILA

BELA

Olá amiguinhos!
Material:
Canetas de feltro;
Filtros de café;
Água.

O mês de abril foi dedicado à exploração de uma cor de que gostamos muito – o vermelho… fizemos muitas atividades dedicadas
a esta cor nomeadamente: pintura com pó de sumo de morango,
desenho com lápis de cor e de cera vermelhos, colagem de ima-

Preparação
Pintam diversas bolas com as
canetas de feltro num filtro de
café.
Quando finalizarem borrifa-se
o filtro com água e deixa-se
secar.
Quantas mais cores utilizar
mais bonito fica o trabalho
final.

gens da mesma cor e brincámos com plasticina vermelha.
Para comemorar o 25 de Abril pintámos um cravo vermelho fazendo carimbo com um cravo real da mesma cor, fizemos também um cartaz com colagens diversas construindo assim um cravo maior.
Este mês fomos brincar e passear no jardim da creche. Aproveitámos alguns dias agradáveis para lanchar no jardim e fomos passear ao exterior da creche para apanhar florzinhas da primavera.
Decorámos pequenas galinhas para guardar as amêndoas da Páscoa e para finalizar
o mês de Abril decorámos uma prendinha
para dar às nossas mães no dia da mãe!
No próximo mês traremos mais novidades
da nossa sala!
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CURIOSIDADES
SOBRE O

CRECHE VILA
SALA VI

BELA

Olá amiguinhos!

PLANETA TERRA

Sabias
que…

Mais um mês,mais novidades!
Neste mês de Abril, explorámos o tema da Primavera e da Páscoa
com variados trabalhos plásticos, e uma prendinha que levámos
para casa.
O tema do 25 de Abril também foi abordado com um trabalho
individual e um coletivo!!

De que são feitas as rochas?

Para além de todos estes trabalhos também enfeitamos a sala,

Todas as rochas são feitas de

explorámos a tina de àgua, brincámos muito, cantámos canções

minerais. Os minerais encon-

e realizámos muitas outras atividades e jogos.

tram-se unicamente na Natureza e nunca podem ser fabri-

Por este mês é tudo!

cados pelo homem. Consistem
em pedaços de matéria cha-

Beijinhos e miminhos até ao

mados cristais, sendo conheci-

próximo mês.

dos aos milhares no Mundo.
Têm cores diferentes, o seu
tato é diferente e também as
suas formas. Se observares
uma rocha de perto, descobrirás com certeza que tem umas
pequenas

manchas.

PRÉ-ESCOLAR
SALA VERTICAL

DE

Olá amigos!

Essas

manchas são minerais.

No mês de abril elaborámos uma prenda da
Páscoa para oferecer aos pais: um coelho pintado com a técnica
do rolo.
Ainda sobre o tema da Páscoa fizemos um trabalho colectivo que

Qual é o mineral mais duro?

consistiu em pintar com lápis de cor alguns ovos da Páscoa e colar

O diamante é o mais duro dos
minerais e a única coisa que

algodão nas orelhas do coelho, colar os seus olhos e o nariz no

consegue riscar um diamante é

local correto.

um outro diamante. Por causa

Para comemorar o 25 de abril contribuímos com um cartaz com

da sua raridade, dureza e bele-

um cravo feito de tiras de papel coladas pelas crianças.

za, os diamantes são muito

Este mês continuámos com as aulas de Educação Física e de Movi-

valiosos e utilizados para fazer

mento Música e Drama.

anéis e outras jóias.
Brincámos ainda no recreio exterior.

Até à próxima!
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O Jogo

PRÉ-ESCOLAR

I

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
fantasia e a projeção simbólica de conteúdos afetivos.

Olá amiguinhos…
… cá estamos de novo para mais notícias da nossa sala.
Este mês aprendemos muitas coisas novas.
Iniciámos um trabalho de diálogos, de trabalho de grupo e de inter
ajuda. Trabalhar em grupo é muito mais divertido e aprendemos
muito uns com os outros. O resultado desta experiência foi muito
gratificante, porque obtivemos resultados magníficos e ficámos
muito contentes.
Comemorámos a Páscoa fazendo várias atividades de expressão

Eu sou o Coelho
Idade: 3-4 anos
Tempo: 10 minutos
Participantes: Pequeno grupo
(5 crianças)

plástica, nomeadamente um cartaz coletivo.
Para assinalar as comemorações do 25 de Abril fizemos cravos em
papel e um cartaz muito bonito para decorar o stand patente no
Largo José Maria dos Santos no dia 25 de Abril, onde se realizaram
atividades.

Desenvolvimento: As crianças formam um circulo. Uma
criança fica no centro: é o
coelhinho. As crianças cantam e o coelhinho faz a mimica: aponta para os olhos, pas-

Como podem ver este foi um mês de grandes progressos e de muito desenvolvimento.
Até para o próximo mês e boa viagem no mundo
dos sonhos.

sa as mãos pelo corpo, salta
bem alto, come uma cenoura,

PRÉ-ESCOLAR

II

etc. No final, escolhe-se outa
criança para ir para o centro

Olá Pais,

ser o coelhinho.
Variante: Propor vários saltos

Durante o mês de abril «trabalhámos» a temática do 25 de Abril e

para o coelho:

iniciámos o trabalho para oferecer à nossa mamã.

 Saltar só num pé sem sair
do lugar;
 Saltar só num pé à medida
que anda;
 Saltar de pés juntos sem sair
do lugar, recuar, avançar,
etc.
Conselho: Para os mais pequenos, mime a canção com eles
sem formar círculo.

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! Construímos um trabalho coletivo juntamente com as
famílias.
Explorámos a área das ciências
com a técnica: a mescla de cores.
Realizámos também a prenda da
páscoa, utilizando diversas técnicas de expressão plástica.

Abraços e até ao próximo mês.
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LENGALENGAS
As Vogais
Vem lá o A
Menina gordinha
Redondinha
Ao pé
Que vem o E
Que vivo que é!
Depois o I
E ri
Com o seu chapelinho
No caminho
De pópó, vem o O
E gira na mó
Por fim vem o U
No seu comboio
A fazer U-u-u-u

PRÉ-ESCOLAR

III

Bem vindos!
Neste mês de Abri l trabalhámos mais uma vez a expressão lógico
-matemática, tendo como realidade o número de meninas e meninos existentes na sala. Com esta atividade sistematizaram a
noção de número e a adição.
Continuámos os nossos trabalhos de abordagem à escrita, num
caderno próprio. Aproximando-se assim, do caderno diário de 1º
ciclo.
A prenda do Dia da Mãe e o embrulho foram feitos com dedicação e prazer.
Elaborámos o cartaz de comemoração do 25 de Abril, a que demos o título “ Como vemos os cravos do 25 de Abril “. Aproveitámos nesta execução do cartaz para trabalhar a abordagem à escrita, procurando letras pertencentes às palavras e frases que
quisemos construir. Representámos também os cravos do 25 de
Abril.

Era uma vez um gato maltês
Era uma vez
Um gato maltês
Tocava piano
E falava francês
Queres que te conte outra vez?
Era uma vez
Um gato maltês
Saltou-te às barbas
Não sei que te fez
Queres que te conte outra vez?

Até ao próximo jornal .

1º Ciclo do
Ensino Básico
Olá amigos e amigas,

Depois das tão desejadas férias da Páscoa, iniciámos o 3º Período.
Concluímos a apresentação dos Trabalhos de Projetos: “Os Den-

Era uma vez
Um gato maltês
Tocava piano
Falava françês
A dona da casa
Chamava-se Inês
O número da porta era o 33!
Queres que te conte outra vez?

tes” e “Hábitos de Higiene Alimentar”.

Era uma vez
Uma galinha perchês
E um galo francês
Eram dois
Ficaram três…
Queres que te conte outra vez?

apresentaram o Projeto “Os caracóis” com a ajuda da Educadora

Para a celebração do 40º aniversário do 25 de Abril construímos
um cartaz com o título “Olá Liberdade!”. Para o enfeitarmos reutilizámos tampas, molas e outros objetos vermelhos e verdes. No
final tínhamos um cravo bem original. Não acham?
Ainda em abril, recebemos os alunos da sala Creche III que nos

Mara. E nós adorámos!!

Beijinhos e
abraços,

Adivinhas
As adivinhas desenvolve nas crianças a disciplina, o raciocínio e aumenta a agilidade mental. Desta
forma, se forem trabalhadas no
ensino pré-escolar , favorecem a
oralidade e uma futura literacia e
gosto pela literatura.
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CATL
Olá a todos os nossos leitores!

Durante o mês de abril, um mês docinho recheado de amêndoas,
elaborámos a prenda da Páscoa que levámos para casa para parti-

Sou gigante e gigantão, tenho
doze filhos no meu coração, de
cada filho trinta netos, metade
brancos, metade pretos.
R: Ano, meses, dias, noites

lhar com as famílias.

Para além desta lembrança elaborámos um trabalho conjunto
sobre o 25 de abril que esteve em exposição no Largo José Maria
dos Santos.

Faço os olhos bonitos e os coelhos são doidos por mim, cresço de pé e sirvo para pratos
sem fim.
R: Cenoura

Este mês e sendo a temática mensal, a escrita criativa, colocámos
a nossa imaginação a trabalhar e em conjunto elaborámos uma
história. Realizámos ainda jogos de palavras.

Para o próximo mês voltamos com
mais novidades.

CAO
Centro

de

Atividades

Ocupacionais

Olá amiguinhos…

No Atelier de Artesanato
construímos espanta-espíritos
com missangas e no Atelier de
Costura fizemos as nossas bolsas utilizando diversos tecidos
e trapilho.

… para quem ainda não nos conhece, somos um grupo de pessoas
que fazem parte do Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) que
é uma resposta social que surge de uma necessidade de prestar
apoio aos jovens e adultos com deficiência mental e outras incapacidades, com vista ao desenvolvimento e manutenção das suas
autonomias pessoais, sociais, e do seu equilíbrio bio-psicoemocional.
Assim, é através de actividades socialmente úteis, sempre que
possível na comunidade, que nós desenvolvemos as nossas capacidades, como seres ativos, criativos e criadores

No Atelier de Eletrónica
conseguimos fazer experiências relacionadas com eletricidade estática e temos a dizer
que parecia magia!!

Agora vamos contar-vos o que temos andado a fazer no Centro de
Atividades Ocupacionais!
Nós temos diversos ateliers e realizamos trabalhos muito engraçados!

Para o próximo mês traremos novas
notícias sobre as nossas atividades!
Beijinhos e abraços de todos nós!

Também cuidados do nosso
jardim, tratamos das flores e
regamos.
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Movimento, música e drama
Educação física
Estamos de volta, amigos !!

Espero que tenham tido saudades das nossas atividades...

Na creche fizemos jogos com balões.

No Pré-Escolar fizemos jogos lúdicos

ÁREA DA
INFÂNCIA E
JUVENTUDE

como o lenço da botica e saltos no
minitrampolim

No 1 ciclo abordámos a modalidade

ÁREA DA
INFÂNCIA E
JUVENTUDE

de Atletismo.

No Lar Residencial fizemos jogos com o paraquedas colorido.

No Lar de Idosos fizemos as nossas
caminhadas.
Até para o próximo mês !!

LAR
RESIDENCIAL

Olá, olá…
Outro mês cheio de sol e com
muitas novidades…
Nasceram 7 leitõezinhos e uns
patinhos muito amorosos que
dão vida e alegria a quem visita a Quinta.
No dia 25 de Abril, a fim de
assinalar o Dia da Liberdade, a
Quinta

Pedagógica

esteve

aberta à comunidade com
atividades diversas. Às 10H30
houve uma aula de ginástica
ao ar livre e esteve patente no
pavilhão multiusos uma expo-

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

sição de cartazes alusivos à
efeméride .
Por agora é tudo, divirtam-se!
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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.

Marcações:
Avenida Zeca
Afonso, Urbanização
dos Mochos
2955-220 PINHAL
NOVO
Telef: 21 2362302
Fax: 21 2387741

