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Atividades

Bem-vindos leitores do Traquinas.

Regressámos novamente para vos dar a conhecer as
várias atividades desenvolvidas nas diversas respostas sociais da Fundação COI.

No mês de maio as várias salas realizaram atividades
de acordo com o Plano de Atividades e o Plano de
Atividades Transversais.

Celebraram-se as datas festivas do Dia da Mãe com a
Início das atividades da

“Feira do Livro”

elaboração de lembranças e o Dia da Criança com
atividades abertas às famílias.

De 30 de maio a 05 de junho

Ainda no âmbito das comemorações do Dia da Criança realizou-se entre o dia 30 de maio e 5 de junho a
Feira do Livro que incluía a hora do conto, com diversos convidados, envolvendo deste modo escola, família e comunidade.

Para o próximo mês voltamos com mais novidades.
Adeus!!

Brincar ao ar livre
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ESTIMULAÇÃO À
LEITURA E À ESCRITA

CRECHE
SALA I

—

1º

Berçário

Olá amiguinhos

Iniciámos o mês de maio a abordar o tema das profissões como
forma de comemorar o dia do trabalhador.
Assim, colorimos um desenho com a profissão dos nossos pais!

Realizámos um móbil sobre os direitos das crianças e com a ajuda
das nossas famílias um mural sobre os nossos direitos.
Desfrute do prazer de contar
histórias, mergulhando no universo fantástico da história
“Elmer” de David Mckee, que
a partir de hoje iremos disponibilizar em pequenos excertos
mensais.

Para o Dia da Criança pintámos uma t-shirts. A partir da impressão das nossas mãos surgiram umas lagartinhas e um sol.

Até breve amiguinhos!

CRECHE
SALA II

—

1º

Berçário

Olá Amiguinhos!
O mês de maio foi um mês cheiinho de muitas brincadeiras, atividades, novas descobertas e brilhantes aventuras!
Livro recomendado pelo
Plano Nacional de Leitura
Aconselhado para o 1º Ano de
escolaridade

Iniciámos o mês com brincadeiras de descoberta entre as crianças
e os adultos no espaço de sala… no meio de jogos de carinhos e
mimos!
De dedos pintados e sobre uma flor de terracota ajudámos os
adultos a construir um pequeno e bonito porta-chaves para oferecer às nossas mães, nesse dia tão especial!
Para alegrar e embelezar a nossa sala fizemos a pintura palmar
representativa da mãe e… ficaram verdadeiras rainhas!
A terminar o mês, demos início aos nossos trabalhos relacionados
com “O Dia da Criança”.
Bom, por agora é tudo! Beijoquinhas doces
cheias de

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

babinha!
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CRECHE
SALA I

—

2º

Berçário

Olá Amiguinhos!
O mês de maio foi um mês carregadinho de muita brincadeira e
afectos…
Iniciámos o mês com a elaboração da prenda para a Mãe que
consistiu num lindo porta-chaves feito em terracota e trapilho…
ficou muito, muito giro!
Para comemorar o dia do trabalhador explorámos ficheiros de
imagens e colorimos algumas imagens relativas a algumas profissões com que nos deparamos no nosso dia-a-dia…
De mão na massa e de ideias na cabeça divertimo-nos a brincar
com a massa de cores, que fizemos com farinha e corante alimentar!
Para finalizar o mês, construímos um móbil com imagens relacionadas com os Direitos das crianças, na medida em que se aproxima a grandes passos esse Dia especial!
Enfim, foi um mês cheio de novas conquistas, 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 maio. Sendo o Dia da Mãe um dos dias mais
importantes do ano, elaborámos um caderno de receitas para as
mamãs apontarem os seus melhores cozinhados e desenhámos,
também, as nossas mães!
Para comemorar o Dia Internacional da Família pedimos a colaboração dos nossos pais e realizámos a árvore genealógica de cada
um de nós. Como o sol espreitou durante alguns dias, aproveitámos e explorámos as tinas de água no nosso jardim. Foi muito
divertido e nós gostámos muito.
Ainda durante este mês explorámos blocos lógicos e realizámos
pintura de pincel com a boca. E sabem? Foi um bocadinho difícil,
mas nós conseguimos.
Continua...

Nos dias 8 e 11 as nossas amigas Matilde e Inês
fizeram 3 anos. Muitos Parabéns!
E assim nos despedimos… Um grande beijinho e
até para o mês que vem.

In
“Elmer”
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CRECHE
SALA

Mais uma
Canção…

I

e

VILA
II

–

BELA
1º

Berçário

Olá amiguinhos!

As cores

No mês de maio, comemorámos a chegada do dia da
mãe com a decoração de sabonetes bem cheirosos.
Comemorámos o dia do sol e o dia da família, com a construção
de uma “árvore” com casas decoradas pelas nossas famílias!

São tantas as cores que estão à

Exploramos ainda o tema, direito ao brincar, com fotografias alusivas ao nosso dia-a-dia.

nossa volta
Azul, amarelo, rosa e o castanho para acabar

Explorámos as tinas de água e a piscina de bolas, estávamos radiantes.

É como um arco íris, que está
sempre a girar
Misturando tudo novas cores
vai formar.

Elaborámos um cartaz alusivo aos direitos das crianças e um placard com uma das músicas que faz parte da nossa rotina diária,
com o respetivo animal (todos os patinhos sabem bem nadar).

Se eu fosse o amarelo, o sol ia
pintar
Se eu fosse o verde, às árvores

Muitos beijinhos e sorrisos!

ia trepar
Se eu fosse azul, este céu era
tão grande, que o mar ia
Chegar.

CRECHE VILA
SALA III

BELA

Olá Amiguinhos!
São tantas as cores que estão à
nossa volta
Azul, amarelo, rosa e o
castanho para acabar
É como um arco íris, que está
sempre a girar

Aqui estamos nós com as novidades do mês de maio.
Iniciámos com a elaboração da lembrança para oferecer às nossas mamãs e, algumas atividades de expressão plástica alusivas
ao Dia da Mãe, utilizando a rasgagem e colagem de papel de
seda.

Misturando tudo novas cores

Para assinalar o Dia da Família foi solicitada a colaboração dos

vai formar.

Pais/ Encarregados de Educação/ Famílias na elaboração de um
pequeno trabalho alusivo ao tema.
Em conjunto com nossos amiguinhos da sala IV fomos para o
espaço exterior brincar com as tinas de água onde podemos explorar livremente, utilizando diversos brinquedos e contatar com
diferentes sensações.
Para além destas atividades, diariamente ouvimos histórias, cantamos canções, ouvimos música, dançamos
e brincamos livremente pelo espaço da
sala.
As novidades ficam por aqui. Voltamos no
próximo mês.
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CANTINHO DA
EXPRESSÃO PLÁSTICA

CRECHE VILA
SALA IV

BELA

Olá Amigos, como estão? Este mês foi muito atarefado!
Comemorámos o Dia da Reciclagem com pintura com rolo, explorámos as cores, entre as quais o Amarelo – a cor da Banana! Realizámos uma prendinha para o dia da Mãe e um cartaz com recortes de
revistas de cor vermelha.
Dedicámo-nos à temática dos direitos humanos, explorando dois

“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.”

direitos muito importantes: o direito ao amor, segurança e compreensão e o direito à prestação de cuidados. Neste sentido, fizemos
uma casinha a representar o primeiro direito e que assinalou o dia
Mundial das Famílias. Para o segundo direito trabalhámos o faz-de-conta com bebés na sala, ao
tratarmos bem deles, como podem ver na imagem
o bebé tem um penso na cabeça porque caiu!
Continuámos a trabalhar as regras de saber estar, adequando as
várias posturas às atividades: fazer legos no tapete, fazer puzzles na

ATIVIDADES DIVERTIDAS

mesa, brincar no exterior, fazer trabalhos coletivos/individuais, deslocar-se em fila para o refeitório/para a sala, conviver com os amigos da sala, acarinhando-os.

Desenho em Papel
Amarrotado

Despedimo-nos com um grande Abraço!

CRECHE
SALA V
Material:
Papel e lápis de cor.

VILA

BELA

Olá amiguinhos!
Cá estamos mais uma vez para vos contar o que fizemos este mês…
Foi um mês divertido, explorámos uma nova cor, a cor rosa, para isso

Objectivos:
Desenvolver a imaginação e a
criatividade.

pintámos corações com gelatina de morango e provámos algodão
doce que estava mesmo saboroso!
No dia da família levámos um postal para casa, desenhámos a nossa
família e trouxemos uma fotografia de verdade da nossa casa para

Técnica:

construir o mural das famílias da sala V.

Amarrotar uma folha de papel.

Fomos brincar e passear no jardim da creche, aproveitámos alguns

Abri-lo.

dias cheios de sol para comer bolachinhas de manhã e para lanchar

Com as linhas feitas do papel

de tarde, gostámos muito de fazer os nossos pequenos

amarrotado descobrir objectos,

“piqueniques” ao ar livre. Brincámos também com a tina de água,

figuras, seres nele presentes e
delineá-lo.

com água e diferentes objetos.
Porque se estava a aproximar o dia da criança decorámos as nossas
bonitas t-shirts e participámos numa festinha onde alguns dos nossos familiares vieram brincar connosco! Decorámos também meninos e meninas como nós para construir o nosso cartaz alusivo ao Dia
da Criança.
Esperamos que gostem das nossas novidades e das
nossas fotografias!
Até ao próximo mês!

7

CURIOSIDADES

CRECHE VILA
SALA VI

SOBRE O

BELA

Olá amiguinhos!

PLANETA TERRA

Mais um mês,mais novidades!
Este mês assinalámos o Dia do Trabalhador colorindo livremente
várias profissões.

Sabes
quando se
formou a

Fizémos uma uma prenda para oferecer à Mãe, uma linda
moldura com material de desperdício.

?

Comemorámos o Dia da Família, com a ajuda das familias, que

Terra

contribuíram com trabalhos lindos para o mural (muito obrigado
pela colaboração).

A terra formou-se há

Também provámos algodão doce (adorámos esta delícia),

cerca de 4.600 milhões

pintámos corações com gelatina de morango e explorámos vários

de anos, na nuvem de

instrumentos musicais.

gás e pó que se condensou para formar o Sol e

Aprendemos canções novas, ouvimos histórias e brincámos
muito!
Por este mês é

todos os planetas. Grãos

tudo, muitos

de rocha juntaram-se na

beijinhos e até

nuvem, formando, final-

ao próximo mês.

mente, uma bola de rocha,

incandescente

e

líquida a principio, que

PRÉ-ESCOLAR
SALA VERTICAL

DE

TRANSIÇÃO

Olá amiguinhos!

mais tarde arrefeceu e

Trazemos as novidades do mês de maio!

endureceu.

Iniciámos este mês com o desenho sobre o fim-de-semana.
Elaborámos uma prenda para oferecer no Dia da Mãe e realizámos
um trabalho individual com a técnica da pintura com o dedo ainda
com o mesmo tema.
Fizemos um trabalho individual em que desenhámos os elementos
da nossa família, com lápis de cor, para comemorar o Dia Mundial
da Família.
Preparámos a nossa atuação e participámos no projeto Fantasiarte.
Continuámos a exploração das tinas de água, que desta vez foi
relativa à quantidade.
Realizámos um trabalho coletivo sobre o livro, com a técnica da
pintura com esponja.
Fizemos um trabalho sobre a diferença de género, reconhecendo
e desenhando meninas e meninos e brincando com eles.
Elaborámos uma prenda para nós, de modo a festejar o Dia Mundial da Criança.
Continuámos as aulas de educação física,
movimento/música/drama e inglês.
Por este mês é tudo.
Beijinhos!
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O Jogo

PRÉ-ESCOLAR

I

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

Olá amiguimhos, cá estamos de novo para mais noticias
noticias da nossa sala.

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

Este mês aprendemos muitas coisa novas e brincámos muito no
jardim.

fantasia e a projeção simbólica de conteúdos afetivos.

Demos continuidade ao trabalho de diálogos, de trabalho de grupo e de interajuda.
E querem saber? Obtivemos resultados magníficos e ficámos mui-

A câmara lenta

to contentes, estamos a entender-nos melhor e a ajudar quem de
nós necessita.

É um jogo em que se valoriza
a capacidade de controlar o

Foi um mês de grande progressos e de muito

movimento corporal para se

desenvolvimento.

deslocar rapidamente.

Até para o próximo mês e boa viagem no mun-

1. Um dos jogadores fará de

do da fantasia.

condutor do jogo. Os outros
participantes

encostam

as

costas a uma parede da sala e
esperam o sinal do condutor.
2. Ao sinal combinado, os jogadores começam a avançar o
mais lentamente que conse-

PRÉ-ESCOLAR

II

Olá Pais,

guem em direção à parede do
outro extremo da sala.

O mês de Maio foi muito divertido, com muitas festas e muita

Devem gesticular como se

alegria.

corressem a grande velocidade
e estivessem a ser filmados em

Este mês comemorámos o dia da família e o dia da mãe, onde
realizámos algumas atividades e diálogos sobre os diversos tipos

câmara lenta.

de família e a importância de celebrarmos o dia da mãe.
3. O condutor certificar-se-á
de que nenhum jogador fique

Este mês também participámos no fantasiarte. Ensaiámos a dan-

quieto; se isso acontecer, será

ça sobre a diferença entre as crianças: o amigo descolorido. Está-

eliminado

vamos muito nervosos mas muito, muito bonitos e divertidos.

da

competição.

Também tenta fazer acelerar
os

jogadores,

incitando-os

como se se tratasse de uma
corrida normal.
4. Ganha o último a chegar à
parede oposta da sala.

Para finalizar, quase todas as semanas deste mês saímos ao exterior: fomos ao parque ao
pé da estação dos comboios.
A Vitória esteve a ensinar-nos
as regras de segurança para andarmos na rua.
Abraços e até ao próximo mês.
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LENGALENGAS

AMANHÃ (HOJE) É DOMINGO
Hoje é Domingo
pés a caminho
galo assado
quartilho de vinho.
O galo é francês
pica na rez
a rez é mansa
vai pr'a França
Se ela voltar
volta a picar
Pica na burra,
a burra é de barro
Pica no jarro
o jarro é fino
Pica no sino
o sino é de oiro

PRÉ-ESCOLAR

III

Bem vindo!
Este mês de maio desenvolvemos as
atividades de acordo com o festejo do Dia da Mãe, a preparação e
actuação na Festa do Fantasiarte.
Mais uma vez exprimimos oralmente as nossas ideias e realizámos o que tinhamos planeado. Assim, valorizámos a atividade de
expressão plástica, musical e corporal, como privilegiámos a criatividade e a imaginação.
Para a festa do Fantasiarte elaborámos em cartão ”Mundos”, que
identificarão o mundo em que vivemos. Após uma escolha de
diversos trechos musicais escolheram uma música que lhes tocou
particularmente pela melodia, como pelo significado que lhes foi
explicado. Os direitos das criança a terem direito à paz, ao amor e
não à guerra e à fome.
Também elaborámos a prenda para o dia da mãe, um lindo colar
de penas. Para que as mães possam desfrutar, usar e se sentirem
vaidosas pelo lindo adereço que os seus filhos fizeram.

Pica no toiro
o toiro é bravo

Até o próximo jornal!

Pica no fidalgo
o fidalgo é valente
mete três homens
na cova de um dente.

1º Ciclo do
Ensino Básico
Olá amigos e amigas,
Chegou o mês de maio e com ele o Dia da Mãe. Na aula de Português preparámos uma surpresa: um cartão com um poema.

1,2,3
1,2,3
Acerta o passo Inês
Damos meia volta
Damos outra vez
Damos outra vez
Ó menina Carlota
1,2,3
Damos todos meia volta

Neste mês também tivemos muitas visitas da sala do lado, isto é,
dos nossos amigos da sala do pré-escolar III que para o próximo
ano letivo vão para o 1º ano. Durante estas visitas explicámoslhes as regras, o que estávamos a fazer e ainda tiveram oportunidade de trabalhar connosco.
O dia do Fantasiarte finalmente chegou! Tivemos oportunidade
de dançar com os Fantas, de ver algumas apresentações de outras escolas e de apresentar a nossa peça “A diferença no amor”.
Estávamos um bocadinho nervosos!
Quanto às atividades transversais participámos na pintura com a
técnica “Cadavre Exquis”.
Para terminar, no último dia do mês festejámos o Dia da Criança.
Pintámos um azulejo, participámos em jogos tradicionais e ainda
demos asas à nossa criatividade com
pinturas faciais.

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!
Regressámos neste novo mês para vos dar
notícias fresquinhas sobre as atividades que temos realizado no
CATL.

Qual é coisa, qual é ela,
que atravessa todas as portas
sem nunca entrar
nem por elas sair?
R: A fechadura.

Durante o mês de maio desenvolvemos o Atelier de Teatro. Durante este atelier as crianças e jovens realizaram jogos de expressão dramática de modo a “brincar” com o seu corpo, posturas,
sentimentos.
Para além disso as crianças e jovens elaboraram em conjunto uma
peça de teatro.
Durante este mês comemoraram também o Dia da Mãe elaboran-

Qual é coisa, qual é ela,
que respira sem pulmões
e tem pés mas não anda?
R: As plantas.

do uma lembrança para oferecer a esta mulher tão especial.
Comemorámos ainda o dia Mundial da Criança, no dia 30 de maio,
com várias atividades no espaço exterior da Fundação com a participação das nossas famílas.
Como habitual, continuámos as aulas de inglês e educação física.
Para o próximo mês voltamos com mais novidades.

CAO
Centro

de

Atividades

Ocupacionais

Olá amiguinhos!
Que têm andado a fazer durante o mês de Maio? Nós fizemos
diversas atividades e divertimo-nos imenso!
Temos andado a fazer os cenários para a nossa peça de teatro
que vamos apresentar na Festa de Final de Ano. Usámos materiais reciclados, como tecidos e cartão. Está a ficar tudo muito giro!
Depois irão ver a nossa apresentação.

Neste mês também fizemos
um passeio! Fomos visitar a
Quinta Pedagógica “Caramela”

Agora vamos contar-vos o que andamos a fazer na nossa Horta
Urbana. Estivemos a plantar feijão em algodão e a cuidar todos os
dias das nossas plantações que cresceram!

e gostámos muito!! A Vanda

No Atelier de Artesanato acabámos os porta-chaves de massa de
modelar – cada um de nós fez sozinho ou com ajuda 2 portachaves e pintou de cores alegres.

leite à vaca e vimos a horta.

Para o próximo mês traremos notícias sobre as atividades que
fazemos e mais fotografias que somos nós que tiramos – estamos
a tornarmo-nos grandes fotógrafos!

mostrou-nos a quinta, alimentámos os animais, vimos tirar o

Queremos lá voltar!

10
Movimento, música e drama
Educação física
Olá amiguinhos !!
Estamos aqui de novo para vos dar novidades do mês de maio...
Na creche fizemos jogos de coordenação na escada e fizemos des-

ÁREA DA
INFÂNCIA E
JUVENTUDE

locamentos com os cones.
No Pré-Escolar aproveitámos o bom tempo e fizemos jogos no
espaço exterior.
No 1º ciclo abordámos o Futebol e marcámos muitos golos.

LAR
RESIDENCIAL/
RESIDÊNCIA
AUTÓNOMA E
CAO

No Lar Residencial/Residência Autónoma e CAO fizemos jogos
lúdicos.
No Lar de Idosos aproveitámos o bom tempo para fazer as nossas
caminhadas e fizemos jogos de coordenação.

Para o mês que vem cá estaremos
para mais noticias !!

RESIDÊNCIA DE
IDOSOS

Olá, olá…
Aqui estamos nós com mais
notícias da quinta Pedagógica.
No mês de maio duas turmas
do 1º Ano do 1º Ciclo da escola Alberto Valente fizeram
uma visita de estudo à Quinta,
onde as crianças puderam
interagir com a natureza e
vivenciar os valores da cultura
Caramela.
O CAO, também foi visitar a
Quinta. Foi uma manhã muito
animada e divertida! Participaram nas atividades rurais e

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

interagiram com os animais.
Por agora é tudo, para o mês
que vem cá estaremos 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

