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Olá!
O início de um novo ano traz consigo a implementação de novas atividades e uma nova temática para o Plano de Atividades.
O Plano Transversal de Atividades da Fundação COI tem como tema:
“Fundação COI: 40 anos muitas vidas e muitas histórias”.
A partir desta temática serão desenvolvidas várias atividades que
iremos divulgar mensalmente no nosso jornal.
Ao longo deste ano iremos, também, desenvolver atividades comemorativas dos 40 anos da Fundação COI.
Mas não ficamos por aqui! Pois as diferentes salas irão desenvolver
o tema: “Profissões” no âmbito do Projeto Socioeducativo da Câmara Municipal de Palmela.
O mês de janeiro fica, ainda, marcado pela comemoração do Dia de
Reis e do Inverso em que cada sala elaborou um trabalho alusivo ao
tema.
Desejamos a todos um excelente Ano e contamos com a vossa companhia!
Até ao próximo mês...

COI

ESTIMULAÇÃO À
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LEITURA E À ESCRITA

CRECHE
1º Berçário
Mais um mês, mais conquistas e desafios pela frente.
Estamos cada vez mais crescidos mais espertalhões.
Brincámos muito ao Carnaval, mascaramo-nos alusivos à temática
dos anos 60 e brilhámos, desfilámos e encantámos.
Fizemos muitos trabalhos alusivos ao Carnaval, coletivos, individu-

Desfrute do prazer de contar
histórias,

mergulhando

no

universo fantástico da história
“Se só houvesse uma letra” Poemas sobre a tolerância,
da autoria de Inês Pupo com
ilustração de Nuno Feijão que

ais e ainda comemorámos o Dia dos Amigos com um lindo presente para levarmos para casa.
Brincámos com arcos, bolas, túneis, bolinhas de sabão e ouvimos
histórias… portamo-nos super bem!
Nas sessões de movimento, musica e drama, explorámos instru-

nesta edição iremos disponibi-

mentos musicais, tais como maracas, paus de chuva, guizos e mui-

lizar em pequenos excertos.

tos outros. Beijinhos e abracinhos!!!
Por este mês terminamos aqui, prometemos voltar em março com

Livro recomendado pelo Plano

mais novidades.

Nacional de Leitura para as
idades: dos 8 aos 11 anos.

CRECHE
2º Berçário
Olá amiguinhos!

Fevereiro chegou, e com ele a magia do amor e da amizade, e
também a folia do Carnaval.

Este livro aborda a
tolerância e o respeito de
forma dinâmica e
pedagógica.

No decorrer deste mês fizemos várias atividades alusivas a estas
temáticas, nomeadamente um boneco para oferecer a um amigo
da sala e a pintura de corações com berlindes para expor na nossa
sala, mostrando todo o amor que temos pelos nossos amigos.
Entretanto o Carnaval chegou, e não podemos deixar de colorir a
nossa sala com uma pintura de um palhaço!
O bom tempo também chegou e com ele podemos fazer mais
brincadeiras no exterior.
Foi um mês tão divertido...
Em breve daremos mais novidades!
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CRECHE
Creche

III

Olá Amiguinhos!
No mês de fevereiro explorámos diferentes temáticas na nossa
sala nomeadamente: o Inverno, o dia dos amigos e o Carnaval!
Explorámos o tema do Inverno na sala, fazendo uma pintura mágica de flocos de neve, decorando patins que deslizam no gelo e
sentindo a textura de pedras de gelo. Decorámos corações, pintando-os com rolhas de cortiça, elaborámos um cartaz e trocámos
medalhas entre nós para comemorar o dia dos amigos. Para assinalar o Carnaval decorámos algumas máscaras e construímos um
cartaz para enfeitar a nossa Instituição.
Participámos nas atividades de Carnaval desenvolvidas pela Fundação e desfilámos pelos corredores mascarados com vestuário
típico dos anos 80.
O nosso mês foi atarefado mas não fizemos só trabalhos, também
ouvimos histórias, explorámos instrumentos musicais, cantámos,
dançámos e brincámos muito!
Beijinhos com miminhos e até ao próximo mês!

CRECHE
SALA Heterogénea
Olá, Amiguinhos!

Temáticas abordadas
na obra:

No mês de fevereiro comemorámos o Dia dos Amigos com uma
pintura (técnica do berlinde), para fazer corações. Levámos para
casa um coração feito com dobragem e pintado com esponja.

Tolerância e compreensão;

No Carnaval, fomos Hippies (década de 70), onde participámos no



Interculturalidade;

máscara.



Versus;

Continuámos a explorar o espaço e os materiais as sessões de



Bullyng, linguagem de
ódio, intolerância, racismo e xenofobia.



desfile até ao salão e estivemos a dançar e a brincar com serpentinas. Com o contorno das nossas mãos fizemos um palhaço e uma

Movimento/Música/Drama e continuámos, a explorar alguns instrumentos musicais e a cantar canções nas sessões de “Música
para bebés”. Temos assistido ao Cinema COI e explorado o Centro
de Recursos/ Mediateca.

Voltamos no próximo mês com muitas novidades do mês de Março.
Beijinhos e portem-se bem.

Vitória, vitória, acabou-se a história...

Criar a pintar…
CRECHE
SALA

I

VILA
e

BELA

II

Olá amiguinhos, voltámos neste mês para vos
contar tudo o que fizemos durante o mês de
fevereiro.
A começar o mês realizámos algumas atividades sobre o Dia dos
Amigos. Fizemos digitinta e pintura através do decalque das mãos.
Através destas pinturas colaborámos para a Árvore dos Afetos
coletiva da Creche, realizámos um trabalho individual e ainda levámos um pequeno miminho para casa.
O restante mês de fevereiro foi dedicado à preparação e comemoração do Carnaval. A nossa sala recriou os anos 20, e em sala foram elaborados fatos e vestidos muito elegantes utilizando plástico, jornal e tecido. Embora sejamos pequenos, também participámos nas comemorações do Carnaval e os nossos papás estiveram
presentes e participaram na Festa.
Durante o mês alguns de nós começámos a andar, o que foi uma
grande conquista!
Ao longo do mês explorámos os brinquedos da sala, participámos
nas sessões de Música para Bebés e recebemos muitos beijinhos,
abracinhos e miminhos. Nós adoramos!
Até ao próximo mês.

CRECHE VILA
SALA III

BELA

Olá a todos! Chegou fevereiro. Estamos mais crescidos e já experimentámos algumas texturas e este mês explorámos plasticina
(comestível). Tivemos uma reação muito boa e todos nós quisemos mexer várias vezes.
Durante este mês fomos muitas vezes brincar no parque, brincar
com os amigos das outras salas, fazer bolas de sabão, explorar a
relva, a terra e o parque infantil. Adorámos claro. Todos os dias
pedíamos para ir à rua.
Este mês tivemos mais vitórias entre elas aprender a comer sem
ajuda do adulto, ser capaz de fazer uma roda para dançar com
amigos e dar a mão ao amigo para ir almoçar. Os nossos pais e
adultos responsáveis ficaram tão orgulhosos.
Este mês festejámos o Dia dos Amigos com uma árvore coletiva
da creche e a nossa sala fez um coração com a estampagem dos
pés. Para festejar o Carnaval fizemos um trabalho onde nos mascaramos de palhaços. Para além disso festejámos o Carnaval com os amigos das outras salas.
Até ao próximo mês!
Beijinhos e abraços a todos e brinquem muito!
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Lengalengas
.
O que está na
gaveta?
O que está na gaveta?

Uma fita preta.
O que está na varanda?
Uma fita de ganga.
O que está na panela?
Uma fita amarela.
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CRECHE
SALA V

VILA

BELA

Olá Amiguinhos!

Estamos de volta com as notícias do mês de Fevereiro.
Iniciámos este mês com as festividades do dia dos Amigos: ouvimos a história “Quente demais para abraçar e
realizámos atividades de expressão plástica através de
pintura com balão e colagem. Elaborámos uma pequena
lembrança para levar para casa e em conjunto com as crianças das
outras salas construímos a “Árvore dos Afetos”.
Na semana do Carnaval, elaborámos um palhaço que colorimos

O que está no poço?
Uma casca de tremoço.

com lápis de cor e colagem de papelinhos.

O que está no telhado?
Um gato malhado.

60. Os Pais e Famílias colaboraram com a elaboração dos fatos e, na

O que está na chaminé?
Uma caixa de rapé .
O que está na rua?
Uma espada nua.
O que está atrás da
porta?
Uma vara torta.
O que está no ninho?
Um passarinho

Recuámos no tempo e vestimo-nos com roupa da época dos anos
sala construímos alguns acessórios. Participámos num desfile no
espaço exterior em conjunto com as crianças das diferentes salas e
onde alguns Pais e Familiares também estiveram presentes. Realizou-se também um baile de máscaras onde nos divertimos em conjunto com todas as salas. As novidades ficam por aqui. Voltamos no
próximo mês. . Até lá… brinquem muito!

CRECHE VILA
SALA VI

BELA

Olá Amiguinhos!
Estamos de volta, para mais um mês cheio de atividades!
No mês de Fevereiro, explorámos a história dos “Miminhos, Miminhos”, alusivo ao dia dos namorados/amigos, e pintámos os

Deixa-o no morno.
Dá-lhe pãozinho.
Vamos ver se ele pia?
Piuuuuuuuuuuuuuu!

corações com o plástico de bolhas. E em conjunto com as outras
salas, elaborámos a árvore dos afetos.
Elaborámos os adereços para o desfile de carnaval, e uma vez
que, a nossa sala mascarou-se de Hippies (dos anos 70), pintámos os lenços brancos com tinta de tecido, para colocarmos na
cabeça e também elaborámos o símbolo da paz, para colocarmos
ao pescoço.

Sape Gato
No dia 21 de Fevereiro, festejamos o carnaval, com o desfile no

Sape gato
Lambareiro,

recreio, onde as nossas famílias estiveram presentes para brincarem connosco. Atirámos papelinhos, fitas e dançámos. Foi muito
divertido!

Tira a mão
Do açucareiro.
Tira a mão,
Tira o pé,
Do açúcar
E do café!

Fizemos ainda para o carnaval, um palhaço, com o decalque da
mão e com lápis de cera, assim como, colámos
papelinhos à volta.
Até ao próximo mês.
Beijinhos!

Vamos cantar…
Eu perdi o dó da
minha viola
DO
Eu perdi o DO da minha viola
Da minha viola eu perdi o DO
DORMIR é muito bom, é muito bom
(bis)
É bom camarada, é bom camarada
É bom, é bom, é bom
(bis)
É bom!
DO, RE
Eu perdi o RE da minha viola
Da minha viola eu perdi o RE
REMAR é muito bom, é muito bom
(bis)
É bom camarada, é bom camarada
É bom, é bom, é bom
(bis)
É bom!
DO, RE, MI
Eu perdi o MI da minha viola
Da minha viola eu perdi o MI
MIAR é muito bom, é muito bom
(bis)
É bom camarada, é bom camarada
É bom, é bom, é bom
(bis)
É bom!
DO, RE, MI, FA
Eu perdi o FA da minha viola
Da minha viola eu perdi o FA
FALAR é muito bom, é muito bom
(bis)
É bom camarada, é bom camarada
É bom, é bom, é bom
(bis)
É bom!
DO, RE, MI, FA, SOL
Eu perdi o SOL da minha viola
Da minha viola eu perdi o SOL
SONHAR é muito bom, é muito bom
– bis
É bom camarada, é bom camarada
É bom, é bom, é bom
É bom!
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PRÉ-ESCOLAR

I

Olá a todos!
Estamos de volta para vos contar as novidades do mês de fevereiro.
No dia 14 assinalámos o Dia de S. Valentim com a confeção de
biscoitos alusivos à efeméride que cada um de nós levou para
casa num saquinho decorado. Ainda, alusivo a este tema elaborámos um painel coletivo com o titulo, “O que é o Amor?”.
Este mês festejámos o Carnaval e no dia 21 realizou-se o desfile
pelas ruas do Pinhal Novo. A temática escolhida foi os anos 80.
Continuámos o Projeto “À Descoberta das Profissões” através da
exploração de imagens reais e da identificação de diferentes profissões através dos seus instrumentos.
Continuámos a exploração dos algarismos com a abordagem ao
número 2.
Nas sessões de iniciação ao Inglês explorámos a temática “Food”.
Continuamos com as sessões no Centro de Recursos Educativos/
Mediateca e de Movimento, Música e Drama e Educação Física.
Ainda este mês recebemos um novo amigo na nossa sala. Bem
vindo Davi!
Por agora é tudo. Com um grande beijinho nos despedimos e até
para o mês que vem.

PRÉ-ESCOLAR

II

Olá a todos!
Regressámos cheios de aventuras e explorações divertidíssimas.
Ao longo do mês de fevereiro, explorámos o Carnaval, o Dia de São
Valentim, a Importância da Floresta e dos recursos que a água nos
oferece. A temática referente às Profissões continuou a fazer parte
das nossas atividades mensais. No Carnaval, realizámos os adereços
para os nossos fatos que foram referentes aos anos 70, trabalhos co-

DO, RE, MI, FA, SOL, LA
Eu perdi o LA da minha viola
Da minha viola eu perdi o LA
LAVAR é muito bom, é muito bom
(bis)
É bom camarada, é bom camarada
É bom, é bom, é bom
(bis)
É bom!

letivos e outras atividades como a pintura, o desenho, a colagem, etc,
Para o dia de São Valentim, realizámos um presente para oferecer ao
nosso amigo da sala e uma pintura de corações onde explorámos a
cor e os tamanhos. A Floresta e a preservação da água foram exploradas através de um diálogo e do visionamento de um filme. Para finalizar, decorámos um desenho. As profissões que explorámos este mês
foi o médico, o cozinheiro e o pasteleiro.

DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI

Foi com bastante entusiasmo, interesse, diversão e motivação que

Eu perdi o SI da minha viola

explorámos a língua Inglesa através dos alimentos.

Da minha viola eu perdi o SI

Em fevereiro, tivemos um amigo a comemorar aniversário. Parabéns

SILÊNCIO é muito bom, é muito
bom
(bis)
É bom camarada, é bom camarada
É bom, é bom, é bom

para o amigo D.C.
Ficamos por aqui com a vontade de regressar para o próximo mês
para vos podermos contar mais novidades.
Beijinhos dos Exploradores.

O que precisa saber
e fazer,
para prevenir o
contágio...

7
PRÉ-ESCOLAR

III

Olá!
Cá estamos nós com notícias fresquinhas das novas aventuras!
Fevereiro foi um mês pequenino em dias mas grande em afetos!
Foi com salpicos em spray de cargas de canetas que salpicámos
folhas de papel e recortámos pequenos corações!
Foi de coração cheio que fizemos alguns trabalhos sobre o “Dia
dos Amigos”!
Foi com as mãos na massa que confecionámos lindas, pequenas,
saborosas e cheirosas bolachas!
Foi ao som da música que dançámos e nos divertimos a comemorar mais um Carnaval e foi com cor, alegria, risos e gargalhadas
que elaborámos palhaços, palhacinhos e nos vestimos aos Anos
20!
E foi… com muita, muita vontade de ver, fazer e aprender que
participámos em mil aventuras que nos permitiram descobrir
“novas águas” e das quais vos deixamos aqui uma pequena amostra!
Saudações navegantes para todos vós!

Afinal o que é o Coronavírus, Covid-19?

Na escola começámos a ouvir falar, de um tal coronavírus, o que será?
Nesta fase é muito importante conversar com as crianças, explicando-lhes com uma linguagem simples e clara que se trata de
uma doença e que todos precisamos de ter muitos cuidados para
evitar ficar doentes.
Aqui fica uma sugestão do SNS para partilhar com as suas crianças!

Flyer CAPIC COVID-19 – O COVID-19 Explicado às Crianças
https://www.inem.pt/category/documentacao/brochuras/

CURIOSIDADES
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Olá a todos,

Após um mês de janeiro que
parecia não ter fim, veio fevereiro que
passou a voar.
O mês de fevereiro é muito apreciado pelas crianças, não só por
poderem “vestir” a pele dos seus heróis e/ou ídolos, mas por todo
um ambiente de festa que se instala nesta época festiva, tanto

O que são vírus

nas crianças como em muitos adultos.

Um vírus é o ser vivo mais

Assim, e como já é tradição, realizámos um Desfile de Carnaval

pequeno.

subordinado ao tema dos anos 80 pelas ruas do Pinhal Novo. Fize-

São partículas com um diâmetro de uma milionésima
parte de um centímetro.
De fato, um vírus não tem

mos ainda um trabalho coletivo para assinalar esta época festiva.
Neste mês celebrámos também o dia de S. Valentim, desta feita,
na cozinha, fazendo bolachas em forma de coração.
É tudo por agora, daqui a um mês teremos mais novidades.
Beijinhos e abraços!

sempre vida.
Volta à vida só quando
entra numa célula viva de

MOVIMENTO,

um animal, planta ou bac-

que a célula produza mais

No Pré-Escolar realizámos exercícios de
equilíbrio e coordenação com objetos.

vírus.

No 1º Ciclo realizámos a modalidade de

Isto provoca muitas doen-

voleibol.

ças, entre as quais as constipações, gripes, o saram-

No CAO participámos na Liga das Oportunidades.

po, a papeira e a varicela.
Os vírus estão presentes
no ar, na água e na terra.

Nota:
Os antibióticos só servem
para tratar as infeções causadas por bactérias.

E

EDUCAÇÃO

téria.
Mais tarde, o vírus faz com

MÚSICA

Na Residência de Idosos realizámos
exercícios de mobilidade.

DRAMA
FÍSICA
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Olá a todos os amiguinhos
da Quinta!
O mês de fevereiro foi um
mês pequeno , mas com
muitas atividades e visitas.
Os cuidados para o bem
estar dos animais continuou a ser o ponto alto do
dia.
É logo bem cedo que começam as atividades relacionadas com os animais, primeiro procede-se à limpeza, alimentação e a outros
cuidados adjacentes. Depois, e sempre que o tempo
o permite, os animais são
levados para a pastagem.
Na horta também há muito
para fazer, desde mondar
as ervas daninhas, plantar
ou semear novos produtos
e fazer a manutenção dos
espaços verdes e das plantações.
Este mês recebemos vários
grupos de crianças das Escolas do Ensino Básico de
Zeca Afonso, Alberto Valente e Salgueiro Maia.
Todos

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

vivenciaram

com

satisfação esta nova experiência no âmbito da Educação Ambiental e da preservação da Cultura Local.
Até março...
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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

