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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
Cá estamos uma vez mais… desta vez em… 2020!!!
Iniciámos um novo ano, um novo mês, um novo Plano de Atividades
todos eles recheados de novas atividades e desafios aos quais vamos
com certeza estar à altura.
Temos uma nova temática anual, pois a nossa escolinha já faz 40
anos… está crescida! E para isso vamos fazer uma festa especial, carregada de novidades para podermos partilhar com todos, crianças, pais,

Desfrute do prazer de contar

comunidade e muita mais gente.

histórias,

Neste mês comemorámos o Inverno, o Dia de Reis e o Dia Mundial da

mergulhando

no

universo fantástico da história

Paz. A nossa amiga Luana fez 1 aninho e estava muito feliz com a co-

“Se só houvesse uma letra” -

roa de aniversário.

Poemas sobre a tolerância,
da autoria de Inês Pupo com
ilustração de Nuno Feijão que
nesta edição iremos disponibilizar em pequenos excertos.

Adorámos brincar com arcos, bolas, túneis, bolinhas de sabão e ouvir
histórias… portamo-nos super bem! Ficámos atentos do principio ao
fim.
Nas sessões de movimento, musica e drama, explorámos instrumentos musicais, tais como maracas, paus de chuva, guizos e muitos outros. Beijinhos e abracinhos!!!
Por este mês terminamos aqui em fevereiro chega o

Livro recomendado pelo Plano

Carnaval, bora lá...

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

CRECHE
2º Berçário
Olá amigos!
2020 chegou e com ele várias atividades muito giras!
Começámos o nosso mês de janeiro com a realização de um cartaz
alusivo ao Dia da Paz, construindo também as nossas coroas do Dia
de Reis, que levámos para a nossa casa, e a pintura de uma coroa

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

para expor na nossa sala, utilizando uma esponja!
Ao longo do mês realizámos ainda atividades direcionadas para outras temáticas tais como o Inverno, realizando um cartaz alusivo a
esta estação do ano, a pintura com cotonetes de um pinguim e também a construção um mobile para pendurar na nossa sala.
Para além destas atividades foram realizadas diversas brincadeiras
livres e orientadas. Onde as interações entre pares foram muito ricas,
foram cantadas canções e contadas histórias, nomeadamente apoiadas pelo painel dos animais da quinta e diversos ficheiros com imagens reais de outros animais, construídos pela equipa de sala.
Fevereiro está a chegar, brevemente teremos novidades! Fiquem
atentos!
Muitos beijinhos!
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Creche

III

Olá Amiguinhos!

Começou um novo ano, o Ano 2020, com ele esperamos que cheguem muitas alegrias para todos nós! No primeiro dia do ano comemorou-se o dia mundial da paz e na sala realizámos um cartaz
alusivo ao tema. Ainda no mês de janeiro comemorámos o dia de
reis, decorámos bolos-rei e fomos reis e rainhas muito animados
por um dia. Elaborámos também trabalhos alusivos ao Inverno
com pintura de peças de roupa, guarda-chuvas, nuvens com chuva
e a construção de um cartaz com uma receita de Inverno.
Fomos ao CRE/Mediateca ouvir histórias e explorar livros.
Na nossa sala brincámos muito uns com os outros e brincar ao faz
de conta é a brincadeira da qual gostámos mais, agora cuidamos
muito bem dos nossos bonecos dando comidinha à boca e tratando dos seus cabelos.
No próximo mês traremos mais novidades para
vos contar!
Beijinhos com miminhos!

CRECHE
SALA Heterogénea
Olá, Amiguinhos!
Iniciámos o mês de janeiro, com um trabalho sobre o Dia Mundial
da Paz. Depois fomos reis e rainhas, com a elaboração e decoração
de coroas.
Realizámos atividades sobre a temática do Inverno com a pintura
com esponja, com o cotonete e com o decalque da mão e do dedo.
De modo, a abordar algumas características do Inverno (frio, neve,
chuva, roupa quente…).
Iniciámos a exploração do projeto sobre as profissões, com histórias e pinturas.
Demos continuidade, às sessões de Movimento/Música/Drama e
as sessões de “Música para bebés”. Temos assistido ao Cinema COI
e temos ido à Mediateca.
Voltamos no próximo mês com as novidades do mês de fevereiro.
Beijinhos e portem-se bem...
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CRECHE
SALA

I

VILA
e

BELA

II

Olá a todos! Aqui estamos nós para partilhar convosco as novidades sobre o nosso mês de janeiro.
Logo a iniciar comemorámos o Dia de Reis, com a elaboração de
coroas para as rainhas e reis da nossa sala.
O restante mês de janeiro foi dedicado a atividades sobre o Inverno. Reproduzimos um globo de neve com um boneco de neve, a
partir da pintura do pé. Elaborámos luvas com o decalque das nossas mãos e iniciámos um trabalho em que a nossa mão representa
um guarda-chuva e pintámos flocos de neve.
Já no final do mês começámos a organizar-nos para preparar as
comemorações do Carnaval.
Para além destas atividades demos continuidade às sessões de
Música para Bebés e em sala desenvolvemos atividades e promovemos experiências para desenvolver os sentidos e o desenvolvimento motor.
No próximo mês voltamos com mais novidades.
Ate lá, beijinhos e abracinhos!

CRECHE VILA
SALA III

BELA

Olá a todos!
Iniciámos o mês de janeiro com a celebração do Dia dos Reis –
onde estampamos as nossas mãos de cores diferentes para representar cada um dos reis.
Agora que também estamos todos mais crescidos e já somos
capazes de fazer mais coisas, construímos um mapa de presenças
para podermos identificar quem veio à escola e quem ficou em
casa.
Neste mês, também iniciámos técnicas de rasgagem e começamos pelas revistas. Também já somos capazes de estar sentados
durante largos minutos à espera que nos distribuam as águas.
Por fim, neste mês também demos as boas vindas ao inverno.
Para tal estampámos as nossas mãos dentro de uma luva e decorámos a nossa sala. Fizemos bonecos de neve com as nossas caras e preenchemos com algodão e pintamos com o pincel as gotas da chuva.
Tem sido um encanto ver como crescemos.
Beijinhos e abraços a todos e brinquem muito!
… e a história continua...

Lengalengas
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CRECHE
SALA V

.

Gato maltês

VILA

BELA

Olá Amiguinhos!

Era uma vez
Aqui estamos nós com as notícias do mês de janeiro.

Um gato maltês.
Que tocava piano

Iniciámos com as festividades do Dia de Reis – ouvimos a história

E falava francês.

dos Reis Magos através de imagens. Elaborámos as nossas coro-

Queres que te conte outra
vez?

as de reis e rainhas com carimbos e colagem de estrelinhas.
Explorámos o tema do Inverno, dialogando sobre algumas das

Era uma vez

suas caraterísticas. Com o decalque da mão/ antebraço e pintura

Um gato maltês.

com

Saltou-te às barbas

(individualmente).

E não sei o que te fez.
Queres que te conte outra

cotonete

elaborámos

a

árvore

do

Inverno

Através da história: “A Teresinha e o Inverno” ficámos a conhecer o vestuário que utilizamos nesta estação do ano para nos

vez?

protegermos do frio. Elaborámos camisolas, gorros e luvas com
digitinta e decalque das mãos.

Era uma vez
Um gato maltês.

Conhecemos a canção “A Chuva ” e colorimos um chapéu-de-

Que tocava piano

chuva com lápis de cor e colagem de bolinhas de papel.

Falava francês
As novidades ficam por aqui. Até ao próximo mês!

E a dona da casa
Chamava-se Inês.
O número da porta era o
trinta e três!
Queres que te conte outra

CRECHE VILA
SALA VI

BELA

Olá Amiguinhos!

vez?
Era bonito

Feliz Ano Novo!

Uma galinha perchês

No mês de janeiro, conhecemos os três reis e elaborámos um

E um galo francês.

trabalho individual com o decalque da mão, em que utilizámos

Eram dois

várias tintas e por fim colámos estrelas e algodão! Também fize-

Ficaram três…

mos as coroas e comemos o bolo rei.

Queres que te conte outra
vez?

Abordámos ainda o Inverno, com a exploração da história “O
sapo no Inverno” e começámos a elaborar a roupa que vestimos
nesta estação. Pintámos livremente o céu, com o pincel e com a

Um, dois, três,
quatro
Um, dois, três, quatro.

técnica de digitinta fizemos os gorros.
Também pintámos as camisolas, mergulhando os legos na tinta.
Foi mesmo engraçado, utilizar os nossos brinquedos para pintarmos.

A galinha mais o pato
Fugiram da capoeira
Foram ter com a cozinheira
Que lhes deu com um sapato.
Um, dois, três, quatro!

No fim disto tudo, ainda brincámos, dançámos e ouvimos músicas sobre o inverno.
Fiquem à espera das próximas notícias!
Até breve!

Vamos cantar…
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PRÉ-ESCOLAR

I

Olá a todos!

A Canoa Virou

Estamos de volta para vos contar as novidades do mês de janeiro.
No dia 6 comemorámos o Dia de Reis com a realização de uma
coroa individual que levámos para casa. Neste dia em conjunto

A canoa virou
Pois deixaram ela virar

com as salas realizámos um lanche de Reis, onde comemos bolorei e batata doce.
Para assinalarmos a chegada do Inverno realizámos uma ativida-

Foi por causa da Maria

de individual e um painel coletivo.

Que não soube remar.

Iniciámos o Projeto “À Descoberta das Profissões” através da
exploração de diferentes histórias, diálogos e da construção de

Se eu fosse um peixinho
E soubesse nadar

um ficheiro das diferentes profissões.
Iniciámos, também, a exploração dos algarismos e o número 1 foi
o primeiro.

Eu tirava a Maria

Nas sessões de iniciação ao Inglês explorámos as temáticas

Do fundo do mar!

“Toys” e “Numbers”.

Siri pra cá,
Siri pra lá
Maria é bela
E quer casar...

Continuamos com as sessões no Centro de Recursos Educativos/Mediateca , Movimento, Música e Drama e Educação Física.
Ainda este mês recebemos um novo amigo na nossa sala. Bem
vindo Pedro.
No dia 1 de janeiro a Bianca fez 4 anos. Muitos Parabéns! Por
agora é tudo.
Com um grande beijinho nos despedimos e até para o mês que
vem.

PRÉ-ESCOLAR

Um, Dois, Feijão
Com Arroz

II

Olá a todos!
Voltamos uma vez mais com notícias fresquinhas das
nossas explorações e descobertas.
Durante o mês de janeiro, explorámos a chegada da nova estação

Um, dois
Feijão com arroz.

do ano (Inverno), através do conto, da expressão musical com a
canção da ”Chuva” e da expressão plástica com o decalque e decoração de um boneco de neve.
O vestuário também fez parte das atividades realizadas este mês,

Três, quatro

sendo explorado através da pintura, do recorte e da colagem. No

Feijão no prato.

Dia de Reis elaborámos coroas e realizámos um lanche convívio

Cinco, seis
Falar em inglês.

com outras valências da Fundação. Demos continuidade à exploração das profissões, onde realizámos jogos, visionámos livros e filmes. Fizemos a decoração de um polícia onde juntámos a aquisição dos conhecimento relativos ao esquema corporal.
Foi com bastante interesse e motivação que conversámos sobre os

Sete, oito
Comer biscoito.

animais e seus habitats. Continuámos a explorar a língua Inglesa
através dos números e dos brinquedos.
Este mês tivemos duas amigas a comemorar aniversário. Parabéns
para a amiga M. e para a amiga L. E por agora ficamos por aqui

Nove, dez
Comer pastéis .

com a promessa de regressar para o próximo mês. Beijinhos dos
Exploradores.

Brinca
pintando...
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III

Olá! Cá estamos nós com notícias fresquinhas das novas aventuras!
Janeiro foi um mês muito frio em temperatura, mas muito quente
em aprendizagens!
Foi de tesouras nas mãos que recortámos os Reis Magos e os
transformámos em puzzles!
Foi a ouvir a Lenda do Bolo Rei que descobrimos a origem desse
bolo e elaborámos um marcador de livros!
Foi com muito carinho e orgulho que mostrámos uns aos outros os
trabalhos sobre as profissões dos nossos pais!
Foi de ouvidos bem abertos, olhos esbugalhados e com as mãos
mergulhadas em tinta, enterradas na terra e por baixo de uma
lupa que realizámos alguns trabalhos sobre as profissões!
E foi… com muita, muita vontade de ver, fazer e aprender participámos em mil aventuras que nos permitiram descobrir “novas
águas” e das quais vos deixamos aqui uma pequena amostra!
Saudações navegantes para todos vós!

1ºCICLO

DO

ENSINO

BÁSICO

Olá amigos e amigas…
As férias de Natal já terminaram e com o início de um novo ano é
tempo de iniciar o 2.º período.
Os amigos do 1.º ano de escolaridade irão continuar a aprendizagem das consoantes e dos números. Os restantes alunos irão, ao
longo do 2.º período, rever, consolidar e aprender novos conteúdos
nas diferentes áreas curriculares disciplinares.
No mês de janeiro, em expressões artísticas, realizámos trabalhos
alusivos ao Dia de Reis e Inverno e ouvimos lendas.
Ainda neste mês iniciámos uma nova rotina a implementar quinzenalmente nas aulas de Matemática: o Jogo Didático; “Pensa, Calcula e Responde”. Com a implementação deste jogo iremos abordar
estratégias de cálculo mental e realizar operações.
No próximo mês trazemos mais novidades…
Desejamos a todos um excelente Ano.
E, claro, contamos com a vossa companhia no próximo mês!

CURIOSIDADES
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Olá a todos, o ano de 2020 chegou e com ele veio janeiro.
No mês de Janeiro comemorámos o dia de Reis e fizemos um trabalho coletivo para assinalar este dia.
Brincámos muito, mas quase sempre dentro de
portas, pois choveu e fez muito frio durante
este mês.

Os cinco sentidos
Ouves, vês, cheiras, tocas
e tomas o gosto a coisas.

O inverno definitivamente fez-se sentir.
Assim sendo, aproveitámos e fizemos em conjunto, um placar alusivo ao inverno.

São estes os cinco senti-

Como fez muito frio, decidimos fazer luvas e

dos.

gorros para toda a gente no Centro de Ativida-

Os teus ouvidos, olhos,

des de Tempos Livres.

nariz, boca e pele enviam

É tudo por agora, daqui a um mês teremos

constantemente mensa-

mais novidades.

gens para o teu cérebro.

Beijinhos e abraços!

Dizem-te como é o mundo ao teu redor, e o que
está a acontecer contigo.
São os órgãos dos senti-

MOVIMENTO,

dos.

MÚSICA

E

EDUCAÇÃO
No Pré-Escolar
realizámos exercícios de perícia e manipulação de objetos.
No 1º Ciclo realizámos jogos prédesportivos.
No CAO realizámos exercícios da modalidade Natação.
Na Residência de Idosos realizámos
exercícios de destreza.

DRAMA
FÍSICA
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Olá amiguinhos...

Um novo ano e um novo
mês com muitas atividades
desenvolvidas e objetivos
concretizados!
Depois do mau tempo e
dos ventos sentidos nos
finais do mês de dezembro,
foi tempo de concertar tudo o que ficou danificado e
organizar todo o espaço
para se iniciarem as visitas
à Quinta Pedagógica.
Durante o mês de janeiro
tivemos a visita de duas
turmas do Pré-Escolas do
Centro Social de Palmela.
Todos se divertiram e adoraram o contacto direto
com os animais e com a
natureza.
Os trabalhos e os cuidados
para com a fauna e a flora
da Quinta Pedagógica são
prioridades que os trabalhadores da Quinta não deixam descurar.
Também se andou a tratar
da manutenção e limpeza
de paredes e telhados das

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

casas dos animais e da Casa
Caramela (Museu).
Por agora é tudo em fevereiro há mais novidades!
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.
Sinal de 40% para a reserva.

Marcações:
Avenida Zeca Afonso,
Urbanização
dos Mochos

2955-220 PINHAL NOVO

Telef: 21 2362302
Fax: 21 2387741

