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Atividades

Brincar…
Olá a todos os nossos leitores!

Gostaria de desejar a quem continua connosco e
a quem frequenta a Fundação COI pela primeira
vez, um bom ano letivo.

O Traquinas estará, uma vez mais, disponível
para todos os leitores, trazendo mensalmente
notícias sobre o trabalho que é desenvolvido em
cada sala.

Trabalhos de
Expressão Plástica

Para toda a equipa que contribui para a
execução deste jornal digital é um prazer poder
contar com o vosso interesse, pois é para vós
que o Traquinas existe.

A todas as crianças desejamos um bom ano
letivo recheado de brincadeiras, descobertas,
aprendizagens e afetos.

ESTIMULAÇÃO À
LEITURA E À ESCRITA
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CRECHE
SALA I—

1

Berçário

Olá Amiguinhos!
O mês de setembro foi um mês repleto de muitas surpresas…
reencontrámos os nossos amigos depois do período das férias e
ficámos a conhecer novos amigos, e, entre algumas lágrimas de
saudade dos nossos papás, caminhadas de gatas, “tem-tens “
acrobáticos, metemos “mãos” no trabalho e fizemos muitas,
muitas coisas giras!
Divertimo-nos a pintar as pontas dos dedinhos na folha do
outono, a construir uma árvore de folhas palmares coloridas; um
Desfrute do prazer de contar
histórias, mergulhando no
universo fantástico da história
“Adivinha quanto eu gosto de
ti” de Sam McBratney, que a
partir
de
hoje
iremos
disponibilizar em pequenos
excertos mensais.

pequeno ouriço caixeiro de castanho vestido; a colorir com
esponja a pera amarela; a elaborar a nossa lagartinha dos
aniversários; a decorar a nossa cama com o identificador
individual; a “arranjar” a capa para guardar os nossos trabalhos, a
brincar, gatinhar, saltar de rabo “fraldado” e a dormir algumas
sonecas… pois nesta idade ainda temos que dormir alguns
soninhos!
Enfim, foi um mês cheio de novas conquistas e muitos, muitos
miminhos!
Por agora é tudo… beijoquinhas doces!

Os meus Animais
Livro

Recomendado

pelo

CRECHE
SALA I—

2

Berçário

Plano Nacional de Leitura

Olá Amiguinhos!

1 a 2 anos.

O mês de setembro foi um mês repleto de muitas surpresas…

Leitura em voz alta/contado

reencontrámos os nossos amigos depois do período das férias e

pelos pais ou educadores.

ficámos a conhecer novos amigos e… depois de alguns abraços,

O livro “Os Meus Animais”

beijinhos, dentadinhas e algumas lágrimas de saudade dos nossos

dirige-se particularmente aos

papás metemos “mãos” no trabalho e fizemos muitas, muitas

mais pequeninos, uma vez que

coisas giras!

a sua perceção inicial das

Divertimo-nos a pintar com lápis de cor grossos e lápis de cera; de

formas é estimulada através de

mãos pintadas de muitas cores construímos o nosso mapa de

grandes contrastes.

aniversários com flores fofinhas e passarinhos carinhosos;

O cão, a girafa, a rã, o gato,

recebemos o outono com pintura de carrinhos e legos para fazer

etc., aparecem, branco sobre

um lindo ouriço caixeiro e umas folhinhas esvoaçantes; cantámos

fundo negro ou negro sobre

algumas canções e dançámos algumas músicas; explorámos o

fundo branco, com pequenas

nosso espaço exterior e… muitas, muitas coisas mais que

pinceladas de cor em algumas

tornaram os nossos dias super divertidos e dizem os entendidos,

páginas, todas interligadas por

super pedagógicos!

uma janelinha redonda. A
elegância gráfica e a sedução

Por agora é tudo…

das formas são fatores que

Beijoquinhas babadas!

distinguem este livro.
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CRECHE
SALA 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 III somos um grupo de dezoito crianças: nove meninas e
nove meninos. A nossa Educadora é a Mara e as nossas Auxiliares
são a Aida e a Manuela.
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. Foi
muito divertido!
Como sabem no dia 21 de Setembro chegou uma nova estação do
ano – o Outono. Realizámos algumas atividades sobre esta estação
(apanha de folhas no jardim, colagem, rasgagem e pintura livre).
Continuamos as nossas sessões de Movimento, Música e Drama
com o Professor João Coelho. Têm sido momentos muito
divertidos.
Outro dos nossos momentos preferidos é a brincadeira no jardim. E
enquanto o sol espreitar vamos aproveitar!
Nos dias 16 e 23 os nossos amigos Gonçalo e David fizeram três
anos. Muitos Parabéns aos dois!
Por agora é tudo. Com um grande beijinho nos despedimos e até
para o mês que vem.

CRECHE
SALA

I

VILA
e

II

BELA
–

1º

Berçário

OLÁ!!!

Ano novo, vida nova!!!
Mais um ano que aí vem, com muitas surpresas, aquisições,
brincadeiras, choros, conquistas e descobertas!
Somos pequeninos, alguns muito pequeninos, mas sabemos que
podemos contar com as nossas amiguinhas crescidas, para nos
ajudarem.
Foi um mês difícil, com algumas angústias, lágrimas, mas que de
certa forma foram compensadas com beijinhos, abracinhos e
miminhos.
Já fizemos algumas aquisições, ao nosso ritmo, e imaginem só,
algumas actividades. Fizemos também uma surpresa para a
reunião de pais.
Prometemos aparecer no próximo mês com mais novidades boas
e fresquinhas.

In “Os meus
animais”
Xavier Deneux

No próximo mês há mais…

Até para o próximo mês!
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CRECHE VILA
SALA III
Mais uma
Canção…

CANÇÃO INFANTIL

BELA

Olá Amiguinhos!

Nós somos os meninos e meninas da Sala III. Este ano estamos
mais crescidos e, por isso transitámos para outra sala: com mais
espaço para brincarmos, com diferentes brinquedos, jogos,

"Regresso às aulas"

livros…até temos mesas e cadeiras para nos sentarmos durante a
realização de brincadeiras e atividades.

De segunda a sexta-feira

Foi um mês de descoberta e exploração… de muito convívio e

Vou à Escola trabalhar

brincadeira… ouvimos histórias, músicas, cantámos e dançámos.

Mas ao sábado e ao domingo

E, a pouco e pouco, fomos conhecendo o espaço que nos

Fico em casa a descansar.

envolve e adaptámo-nos a novas rotinas e novas regras.
Iniciámos experiências de expressão plástica com atividades

Na Escola, todos juntos,

alusivas ao Outono – elaboração da árvore com decalque dos pés

Aprendemos a crescer.

e decalque das mãos, utilizando cores alusivas á estação do ano.

Nunca ninguém sabe tudo

As novidades ficam por aqui, voltaremos no próximo mês…

Todos temos que aprender.

Até lá, já sabem… brinquem muito!

Aprendemos Matemática
Um e dois e três e quatro
E até representamos
Uma peça de teatro.

Aprendemos a ouvir
Quando alguém está a falar;
Para pedir a palavra
Pomos o dedo no ar.

Desenhamos e cantamos
No recreio temos bola.
Somos todos muito amigos;
É tão bom andar na Escola!

CRECHE
SALA V

VILA

BELA

Olá amiguinhos!
Mais um novo ano começou
Um…dois…três…
com ele o nosso jornal voltou
com novidades outra vez.
Encontrámos com saudades
os amigos do ano passado,
agora vamos aprender mais
juntos lado a lado.
No mês de Setembro
no jardim fomos brincar,
explorámos a nossa sala
brincando e a cantar.
Os primeiros dias custaram um pouco
mas foi o momento de adaptação,
surgiram algumas lágrimas e birrinhas
para exprimir o que nos ia no coração.
Foi um mês diferente e animado
gostámos da nova sala explorar,
e de certeza que no próximo mês
traremos mais novidades para contar.

Até ao mês que vem! Beijinhos com carinho …

(Música da canção "Pombinhas da
Catrina")

CANTINHO DA
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EXPRESSÃO PLÁSTICA

PRÉ-ESCOLAR
SALA VERTICAL

DE

TRANSIÇÃO

Olá, Amiguinhos!
Estamos de volta para mais um ano letivo.
O mês de Setembro foi para adaptarmo-nos a uma nova sala e
novas “professoras”, agora estamos no pré-escolar. Exploramos
os brinquedos e os materiais e o espaço livremente. Realizamos

ATIVIDADES DIVERTIDAS

jogos de encaixe e puzzles.
Iniciamos

as

aulas

de

Ed.

Física

e

a

sessão

de

Movimento/Música/Drama com o professor João.

Estampagem com folhas

Abordamos o tema do Outono com a elaboração de uma árvore
do Outono (pintamos as folhas com lápis de cor e a árvore com o
rolo). Pintamos as cores do Outono (amarelo, castanho, cor de

Esta é uma simples atividade
para se fazer com crianças

A ideia é pedir às crianças para
uma

folha

engraçados, colamos a folha da árvore e fizemos a cabeça, os
braços e as pernas.

desde o pré-escolar.

pintarem

laranja) com o balão. Fizemos uns bonequinhos do Outono muito

com

diversas cores, de forma, a

Por agora é tudo, no próximo mês voltamos com mais novidades.
Até à próxima!
Beijinhos!

cobrir toda a sua superfície.
Assim que estiver coberta,

PRÉ-ESCOLAR

I

imprimem a folha num papel
branco.

Olá amigos

Um novo ano começou, salas novas, amigos novos, educadoras e
auxiliares novas... enfim muitas coisas novas.
Nós pertencemos à sala pré escolar I que é ocupada por 25
crianças de idades compreendidas ente os 3 e os 4 anos.
Para explorar-mos a sala e os materiais novos, brincámos
livremente na sala, depois de termos estabelecido as regras para
a sala e para o exterior.

Está a ser emocionante... temos tantas coisas para vos mostrar.
Então, aqui deixamos algumas fotos

Beijinho e até o próximo mês.

Esta é a nossa salinha. É acolhedora e quase sempre bem
arrumadinha. beijinhos
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DATAS
PRÉ-ESCOLAR

COMEMORATIVAS

II

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

5 de

outubro

Este ano estamos mais crescidos, temos amigos novos, a sala
também é nova e até a auxiliar é nova… hihihi.

O mês começou com a receção aos meninos novos e a todas as

Proclamação da República

alterações que aconteceram: conhecer e explorar a sala e os
Desde a sua fundação, Portugal

brinquedos, conhecer as regras e a rotina da sala.

sempre fora governado por reis.

Foi um mês muito ocupado e divertido. Claro que houve alguns

Mas seria essa a melhor maneira

choros mas foram muito “passageiros” e agora queremos é

de governar um país?

brincar e aprender.

Começou a crescer o Movimento

Com toda esta azáfama ainda houve tempo para comemorarmos a

Republicano, que considerava

chegada da nova estação: o outono e iniciarmos a nossa

que o ideal era eleger um

aprendizagem das formas geométricas. Este mês «trabalhámos» o

Presidente da República. Assim,

círculo e o triângulo.

o povo podia escolher quem

Esperamos que gostem.

melhor o representasse.

Beijinhos e até novembro…

No dia 5 de outubro de 1910
terminou,

através

revolução,

a

de

uma

PRÉ-ESCOLAR

monarquia

III

portuguesa.
O último rei; D. Manuel II, seguiu

Bem vindos!

para o exílio, em Inglaterra.
Na varanda da Câmara Municipal
de Lisboa, José Relvas fez a
proclamação

da

República

e

hasteou uma bandeira vermelha e
verde, com as cores do sangue e
da

esperança.

As

cores

da

República substituíram o azul e o

Iniciámos um novo ano letivo, por isso necessitámos integrar-nos
num novo grupo.
Qual o melhor elemento facilitador para essa integração?
BRINCAR, sendo que brincar é também uma aprendizagem de
relacionamento com quem nos rodeia.
Para podermos estabelecer esse laço de comunicação e relação,

branco da monarquia.

decidimos criar o nosso correio de sala de forma a extravasarmos

Foi também escolhido o novo

os nossos sentimentos e afetos através de pequenas mensagens e

hino nacional, “A Portuguesa”,

desenhos.

que ainda hoje se canta.

Como já realizámos alguns trabalhos tivemos que fazer e decorar
as nossas pastas de modo a poder arrumar e melhorar quando
quisermos os nossos trabalhos realizados.
Para criarmos uma melhor dinâmica em sala decidimos em grupo
as nossas regras de estar em sala. Registámos no mural as regras e
decorámos.
Até breve!
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O JOGO
O Jogo desenvolve a criatividade,

CATL

os conhecimentos e o raciocínio.

Olá todos, bem-vindos a um novo ano letivo!
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.

Em Setembro, foi um mês de adaptação para as crianças que
constituem o CATL.
Foi o momento de conhecerem novos amigos e de reencontrarem
os amigos do ano letivo anterior.
As crianças conheceram as novas rotinas da sala, desenvolveram
atividades livres e personalizaram as capas onde irão guardar os
trabalhos que executarem ao longo do ano.

Jogo do Caracol

Iniciaram também as aulas de educação física, uma atividade
onde todos participam dinamicamente.
A equipa do CATL gostaria de desejar a

Material: Pequenas pedras e

todas as suas crianças um bom ano

giz.

letivo, com sucesso escolar.

Terreno: Plano e limpo.
Número de
participantes: Indefinido.

Para o próximo mês voltaremos com

Objetivo: Chegar ao centro do

mais notícias.

caracol;
Como se joga: Desenha-se um
caracol grande no chão.
No início do caracol, o primeiro
jogador lança uma pedra; de
seguida, ao pé cochinho, vai
empurrando essa pedra até
conseguir alcançar o centro do
caracol, sem que esta saia do
caracol. Caso a pedra saia do
interior do caracol, passa a vez
de jogar a outro jogador e assim
sucessivamente.

1º Ciclo do
Ensino Básico
Querido amigos,
Estamos de regresso para mais um ano letivo. Este ano a nossa
turma é composta por três rapazes e oito raparigas e continuamos
com a nossa professora, que se chama Inês.
As férias passaram a correr, mas já estávamos com saudades da
escola.
Dia 13 começaram as aulas e viemos carregados de novidades.
Como temos alunas novas do 1º ano, os mais velhos explicaram as
regras e as rotinas da sala.
A professora também explicou algumas novidades: este ano
temos aulas até às 16h e vamos ter muitos livros para ler durante
o ano.
Depois lá tivemos que arregaçar as mangas e começar a trabalhar.
O 1º ano já está a descobrir a magia das letras e dos números. O
2º ano já andou a explorar os sólidos geométricos e o geoplano. O
3º ano já recordou os números até 10 000. E o 4º ano já andou a
falar de ossos e músculos!
Na expressão plástica festejámos a chegada
do Outono. Antes que a chuva nos
apanhasse de surpresa, apanhámos
algumas folhas e paus no recreio e demos
asas à nossa imaginação.

Esperamos que este ano letivo corra muito
bem e que nos acompanhem todos os
meses.

Beijinhos dos amigos da turma do 1º ciclo do ensino básico
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ÁREA DA
I N FÂ N C I A E
JUVENTUDE

Movimento, musica e drama
Educação física
Olá amigos !!

Depois das maravilhosas férias de verão cá estamos nós
para mais um ano de grande satisfação.
Já todos tínhamos muitas saudades das aulas, mas
felizmente já começámos a fazer umas das coisas que mais
gostamos, a atividade física!!

Na creche recebemos alguns amiguinhos novos e fizemos
alguns jogos de deslocamentos.

No Pré-escolar fizemos exercícios de transposição de
obstáculos com e sem corrida.

No 1º ciclo abordamos o Andebol e as suas formas de jogar,
onde nos divertimos muito e aprendemos as regras do jogo
e como se joga.

LAR
Na Residência de Idosos fizemos a nossa ginástica localizada
ao ritmo da música e fomos passear à Feira Sénior.

RESIDENCIAL

No Lar Residencial temos feito as nossas caminhadas e os
nossos jogos de coordenação e no dia mundial da
alimentação celebrámos com um lanche no parque.

Para o mês que vem estamos de volta com mais notícias, até
lá...

Divirtam-se muito!!!

RESIDÊNCIA
DE IDOSOS
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Olá amiguinhos…
Cá estamos nós de volta com
mais novidades sobre a nossa
Quinta.
Chegou o outono

e os dias

ficaram mais curtos e mais
frescos. As folhas e frutas, já
estão bem maduras e começam a
cair no chão.

A mãe porca quando ainda
estava grávida dos seus
filhotes.

Os frutos que vão amadurecendo
são colhidos para fazer compotas

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

e geleis deliciosas e também para
dar aos animais que vivem na
Quinta.
No mês de outubro nasceram uns
lindos leitõezinhos, eram muito
pequeninos mas a cada dia que
passa ficam maiores e mais
brincalhões. Também temos uns
pintainhos muito engraçados e

A mamã mais os filhotes!

barulhentos.
Por agora é tudo, e até à
próxima…..

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
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Campo de Férias 2013

Foi proporcionado às crianças e jovens
um conjunto de diferentes vivências,
através

de múltiplas

caracter

lúdico,

atividades

social,

cultural

de
e

ecológico. Incidindo em vários domínios
como o desportivo, o científico, o
artístico e o tecnológico.
Todos os participantes ponderam
usufruir de todo o espaço natural
envolvente

e

de

ótimas

experiências

através

de

extraordinários

momentos

de

aventura!!

