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Olá!
O tempo passa a correr e já chegámos ao último mês do
ano!
Neste mês, as salas prepararam trabalhos alusivos ao
Natal e as apresentações para a Festa de Natal.
Cada Resposta Social elaborou diversas Árvores de Natal para enriquecer a
decoração da Fundação que é de todos, demonstrando assim um trabalho
unificador e representativo do espírito natalício.
No âmbito do plano de Atividades Transversal, foram realizadas as atividades de “ Concurso de Poesias” e a exposição de “Postais de Natal” que esteve patente no Mercado Municipal e na Biblioteca Municipal de Pinhal
Novo.
Na Festa de Natal viajámos por Portugal Continental e pelas ilhas e trouxemos as tradições e o melhor de cada lugar.
Teremos uma nova temática para o Plano de Atividades de 2019, intitulada
“ A Filantropia e Cultura Mundial” como culminar do Projeto Educativo que
esteve em vigência durante os anos letivos de 2016/2019.
Prometemos voltar, no próximo ano, para divulgar as atividades desenvolvidas na Fundação COI e os trabalhos realizados nas diferentes salas.
Desejamos a todos Boas Festas!!!

COI

ESTIMULAÇÃO À
LEITURA E À ESCRITA
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CRECHE
1º Berçário
Olá a todos,
Mais um mês… mais novidades!!!
Passado o Natal… e que trabalheira já ganhamos fôlego para vos
contar tudo o que fizemos. Então cá vai: uma prenda para oferecer
às nossas famílias, muitos trabalhos de pintura para decorar a nossa sala e os corredores da Instituição. Uma grande Festa de Natal

Desfrute do prazer de contar
histórias,

mergulhando

no

onde pudemos mostrar a todos o que fazemos e o gosto com que
o fazemos, somos uma grande família com um propósito muito

universo fantástico da história

importante: FAZER AS CRIANÇAS FELIZES e proporcionar um cresci-

“A

mento integral e saudável. Por isso agradecemos a presença de

Magia

do

Pequeno-

Almoço” da autoria de Ana
Maria Magalhães e Isabel Alçada com ilustração de Ana

todos nesta festa que é de todos e para todos.
Continuamos com a nossa rotina e com as atividades de música

Gini que nesta edição iremos

para bebés que tanto apreciamos, não só, ouvir musica variada,

disponibilizar em pequenos

como experimentar abanar os instrumentos musicais que temos.

excertos.

Por agora ficamos por aqui, no próximo mês cá estaremos de novo…
Até lá… Beijinhos e abracinhos.

Livro Recomendado pelo Plano Nacional de Leitura 1º e 2º Anos de escolaridade.

CRECHE
2º Berçário

Leitura Autónoma e Leitura com Apoio
dos Professores ou Pais.

Livro que abordada o tema da

Olá Amiguinhos!
Chegou o mês de Dezembro… o mês mágico do Natal.

alimentação saudável, nomeadamente o pequeno almoço
equilibrado.

O mês foi dedicado a decorar a nossa sala com motivos natalícios
e a elaborar presentes para oferecer às nossas famílias.

Construímos um cartaz alusivo ao Natal, pintámos botinhas, escrevemos uma carta ao Pai Natal e durante todo o mês dinamizámos um calendário do advento cheio de renas.
Como não poderia faltar participámos na festa de Natal da Fundação.

Ao longo do mês também cantámos canções, ouvimos histórias,
ouvimos música, dançámos e brincámos muito na nossa sala.

Beijinhos com miminhos e até ao próximo mês!
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CRECHE
SALA Heterogénea
Olá coleguinhas!
Este mês foi cheio de diversão onde não faltou
alegria e brincadeiras. Ao longo do mês realizámos várias atividades alusivas ao Natal, onde criámos presentes e cartões, pintámos
bolas de Natal com a técnica da pena, decorámos botas para colocarmos na porta da sala e outros mais.
Como no mês de dezembro também tivemos a festa de Natal ensaiámos bastante a música para a apresentação, mas aprendemos
outras canções alusivas a esta quadra.
Para além de todas estas atividades que realizámos na nossa sala
também explorámos vários materiais que temos disponíveis na
sala, dançámos muito, ouvimos histórias e fizemos vários desenhos.
Esperem pelas novidades do próximo mês, estamos ansiosos para
vos contar tudo.
Abracinhos.

CRECHE
SALA III
Olá, Amiguinhos!
No mês de dezembro comemorámos o Natal. Elaborámos enfeites
(Pinheirinhos) de Natal para decorar a Instituição e a sala.
Realizámos uma prenda para oferecer às nossas famílias. Com o
contorno das mãos e pintura com o dedo fizemos uma rena, colámos pedacinhos de papel num desenho de um pinheirinho e com o
cotonete pintámos o desenho de uma estrela de Natal.
Ensaiámos e participámos na festa de Natal com as nossas famílias.
Continuámos, as sessões de Movimento/Música/Drama, e com as
sessões de “Música para bebés”. Assistimos ao Cinema COI e explorámos livros na Mediateca.
Voltamos no próximo mês com as novidades do Dia de Reis e do
Inverno.
Beijinhos.

CRECHE
SALA

I

VILA
e

BELA

II

Olá a todos!
Estamos de volta para vos contar o que andámos a fazer durante o
mês de dezembro.
Assim, no dia 4 quando regressámos do fim de semana a nossa
Instituição estava linda toda decorada com enfeites natalícios.
Para comemorar esta época do ano elaborámos uma lembrança
para as nossas famílias. Um enfeite de natal (estrela) em massa de
modelar e um postal.
Ainda alusivo ao Natal cada um de nós pintou uma árvore de natal
com as mãos.
Continuámos com as nossas sessões de Música para Bebés, que
este mês foram dedicadas ao Natal. Gostámos muito!
No dia 24 a Educadora Mara e no dia 30 a Auxiliar Fátima comemoraram o seu aniversário. Muitos Parabéns.

Por agora é tudo.
Com um grande beijinho nos despedimos e até para o mês que
vem.

CRECHE VILA
SALA III

BELA

Olá a todos!
Assim chega ao fim o mês de dezembro
e o ano 2018, e a Sala III vem contar as
suas novidades.
Neste mês de dezembro realizámos várias atividades alusivas ao
Natal, sempre com muita música e animação na nossa sala.
Como já é hábito realizámos as sessões de “Movimento, música e
drama” e “Música para bebês”, nas quais pudemos explorar inúmeros movimentos que os nossos corpos já são capazes de fazer.
De modo a dar as boas vindas ao Natal decorámos o exterior da
nossa sala com Pais Natais aos quais demos uma barba de algodão.
Para alguns de nós foi uma tarefa divertida, no entanto nem todos gostámos da textura, diferente, do algodão.
Como lembrança para os pais, com ajuda da equipa da sala, pintámos com os nossos dedos um ornamento para a nossa árvore
de Natal.
Assim nos despedimos do mês de dezembro e do ano 2018 com
muita alegria e grandes aprendizagens que nos fazem crescer a
cada dia, desejando a todos, um excelente 2019.

… e a história continua...
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Lengalengas
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CRECHE
SALA V

.
SE TU VISSES O QUE EU VI…

VILA

BELA

Olá Amiguinhos!
Estamos de volta, desta vez com as novidades do mês de dezem-

Se tu visses o que eu vi
havias de te admirar:
uma cadela com pintos,
uma galinha a ladrar.

bro.
Este mês, as atividades realizadas foram dedicadas especialmente à quadra Natalícia onde elaborámos árvores de natal, utilizando materiais recicláveis/ desperdício. Cantámos canções e explorámos a história: “História de Natal”. A nossa lembrança foi uma

Se tu visses o que eu vi
lá no alto do lameiro
um macaco a bater sola
a fazer de sapateiro.

estrela feita com massa de modelar, que pintámos com tintas e
decorámos com purpurinas e, decorámos o postal através de
colagem de enfeites natalícios.
Participámos na festa de natal onde atuamos com a dramatização da canção “Linda noite de Natal”.

Se tu visses o que eu vi
na serra de Guimarães
uma minhoca com pintos
e uma bezerra com cães.
Se tu visses o que eu vi

No final deste mês percebemos que os dias estavam mais frios
porque chegou o Inverno e, começámos a explorar esta estação
do ano.
As novidades ficam por aqui. Até ao próximo mês.
Até lá… brinquem muito!

na feira de Vimioso
sete frades em camisa
a cavalo num raposo.

CRECHE VILA
SALA VI

BELA

Olá a todos!
Se tu visses o que eu vi
No buraco da parede
a cobra a dançar o vira

O mês de dezembro foi recheado de espírito natalício!
No início do mês demos as boas vindas a dois amiguinhos novos.

e o lagarto a cana verde.
Alice Vieira

Com a aproximação da nossa Festa de Natal fizemos coroas de
natal e ensaiámos uma música para cantarmos e dançarmos na
nossa festinha.
Para celebrar a chegada do Natal elaborámos as nossas lembran-

VACA ESTRELINHA
Lá vai a vaca
chamada Estrelinha

ças de Natal para as nossas famílias.
Assim, pintámos a nossa mão numa estrela branca feita em feltro e fizemos um enfeite para a árvore lá de casa.

metade é tua
e metade é minha.
Ela é malhada
dá-me leitinho

Ficaram muito engraçados!
No final enfeitámos o papel de embrulho através da pintura com
esponja, com as cores verde e vermelho.

eu bebo-o todo
devagarinho...

Foi um mês espetacular! Não percam as
novidades do próximo mês!

Vamos cantar…
A Foca
Quer ver a foca
Ficar feliz?
É por uma bola
No seu nariz.
Quer ver a foca
Bater palminha?
É dar a ela
Uma sardinha.
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PRÉ-ESCOLAR

I

Olá!
Cá estamos nós com notícias fresquinhas das novas
aventuras!
Dezembro foi um mês quentinho em afetos, bonito em cores,
rico em sentimentos e cheio de aromas, cheiros e partilha!
Foi com muita alegria que escrevemos a carta ao Pai Natal e lhe
demos a conhecer os nossos sonhos e os nossos desejos!
Foi com pozinhos brilhantes e papeis reluzentes que decorámos
pequenas bolas e as transformámos em enfeites de Natal para

Quer ver a foca
Comprar uma briga?
É espetar ela
Na barriga!

oferecer às nossas Famílias!
Foi com lápis de cera, lápis de cor e tintas que plantámos em folha de papel manteiga, lindos e vistosos pinheiros!
Foi com empenho, dedicação e profissionalismo que atuámos na

Lá vai a foca
Toda arrumada
Dançar no circo
Para a garotada.

Festa de Natal da fundação COI e demos a conhecer a música de
Natal do nosso Alentejo “Eu hei-de dar ao menino…”!
Foi… com muita, muita vontade de ver, fazer e aprender que participámos em mil aventuras que nos permitiram descobrir novos

Lá vai a foca

poderes e das quais vos deixamos aqui uma pequena amostra!

Subindo a escada

SUPER Saudações para todos vós!

Depois descendo
Desengonçada.
Quanto trabalha,

PRÉ-ESCOLAR

II

A coitadinha,
Para garantir

Olá amigos leitores do nosso jornal,

Sua sardinha.

estão todos bem?
Esperamos que o vosso Natal tenha sido bom e em família e que

Alecrim
Alecrim, alecrim aos molhos

tenham entrado no novo ano da melhor forma possível!
Muda-se o ano mas a tradição de vos contar as nossas novidades
mantém-se!

por causa de ti

Pois bem, o mês de Dezembro foi em grande parte dedicado ao

choram os meus olhos!

Natal. Realizámos decorações para a nossa Instituição e trabalhos
individuais em sala, elaborámos a prenda para levar para casa e

Ai meu amor
quem te disse a ti
que a flor do monte
era o alecrim!

ensaiamos muito para a nossa festa!
Temos a certeza que os nossos papás adoraram a nossa atuação
sobre o Ribatejo na Festa de Natal.
Gostaríamos ainda de agradecer a todas as famílias que enviaram
decorações de Natal para colocarmos na árvore da nossa escola.

Alecrim, alecrim doirado

Durante o mês, dois dos nossos amigos comemoraram o seu ani-

que nasce no monte

versário, por isso parabéns ao Artur e ao Andrei por mais um ano!

sem ser semeado!

Com a chegada do novo ano termina a interrupção letiva e iremos
com certeza retomar as atividades de E.F., M.M.D. e Inglês cheios

Ai meu amor
quem te disse a ti,
que a flor do monte
era o alecrim?

de energia!
Até ao próximo mês!

Ideias para pintar…
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PRÉ-ESCOLAR

III

Olá amiguinhos, cá estamos de novo para vos contar mais
notícias da nossa sala.

O mês de dezembro foi um mês bastante Filantrópico
onde realizámos diversas atividades sobre a Filantropia e partilhámos
afetos e carinhos.

Tendo em conta a temática do Natal, da Família e da Filantropia partimos à descoberta.
Foi então que fizemos uma decoração para a porta da nossa sala, o
presente para a família, decorámos uma rena com pintura de chocolate, decorámos uma bota para colocar na chaminé, explorámos a língua
inglesa através da pintura e colagem da estrela de natal, entre outros.
Tendo em conta a temática para a decoração da nossa escola, Pinheiros
de natal, elaborámos algumas árvores de natal com material de desperdício.
A Hora do conto e a expressão musical também fazem parte das nossas
rotinas diárias. Aprendemos a canção, “É natal, há uma estrela a brilhar”, que apresentámos na nossa Festa de Natal.

É com mil beijinhos que nos despedimos de vós, até para o próximo
mês.

1ºCICLO

DO

ENSINO

BÁSICO

Olá amigos e amigas,

Estamos no mês de dezembro e prontos
para finalizar o 1.º período.
Entre aprendizagens e brincadeiras viajámos pelo mundo dos
números e, também, das letras.
Neste mês realizámos as fichas de avaliação sumativa das diferentes áreas curriculares disciplinares e comemorámos uma época que para nós é especial! – O Natal!
Mas não ficámos por aqui! Fomos à Biblioteca do Pinhal Novo
assistir à Animação de Natal: “O Natal das três Fadas” e participámos na grande Festa de Natal da Fundação que este ano teve
lugar nos Bombeiros de Pinhal Novo.
Desejamos a todos um Feliz Natal e um excelente Ano Novo!
E, claro, contamos com a vossa companhia no próximo ano!

CURIOSIDADES
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Livros

Olá a todos…
O mês de dezembro foi um mês
muito completo
e cheio de trabalho. Demos continuidade aos trabalhos de casa com o apoio ao estudo, mas também
nos divertimos... e muito…
Fizemos uma rena com espuma de barbear, um floco de neve

Os primeiros livros eram
raros e preciosos. Eram fei-

esponjado e muitas árvores e decorações de Natal para enfeitar
os corredores da Fundação.

tos à mão, o que demorava

Realizámos fichas de grafismo com associação de números/ obje-

muito tempo. Mas, há cerca

tos e picotagem.

de quinhentos anos, Guten-

Ensaiámos para a Festa de Natal onde represen-

berg inventou uma máquina

tamos a região dos Açores com a tradição do

de imprimir. A imprensa

“Menino Mija” e executamos os cenários para a

tornou possível fazer muitas

representação.

cópias de cada livro. Hoje, a

Por agora é tudo para o próximo há mais novida-

maioria dos livros é feita de

des.

papel e cartão e impressos

Beijinhos e até ao próximo mês!

em grande número em má-

QUINTA PEDAGÓGICA

quinas muito rápidas.

Olá meninos e meninas…

como

Chegou o último mês do ano, cheio de
coisas ainda para fazer e organizar!
Para além das atividades do dia-a-dia, tais
como: tratar dos animais, da horta, dos
espaços verdes e de todas as áreas adjacentes, ainda houve tempo para se avançar num novo projeto.
Agora, na Quinta, temos um espaço reservado onde está uma incubadora. Este
equipamento serve para chocar ovos artificialmente, permitindo maior sucesso na
criação de aves.
Para proteger as plantas mais sensíveis ,
construiu-se uma pequena estufa para as
proteger do frio e da geada.
Para alegrar o Natal no dia 21 de dezembro nasceu um lindo bezerrinho cheio de
vida e muito comilão.
Ainda nesse dia, ocorreu o Jantar de Natal
da Fundação COI. A Quinta estava toda
decorada e iluminada com pequenas
lanternas ao longo do percurso pedonal.
Foi uma festa de convívio e de partilha
que fez jus, à quadra em que nos encontrávamos.

contos ou

Por agora é tudo, até para o ano...

Sabes qual foi o primeiro
livro a ser impresso
O primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia.
Nos livros podes descobrir e
aprender

muitas

coisas

acerca dos animais, de máquinas, das ciências, descrições históricas, ou encontrar

relatos

imaginários,

histórias.
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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

(linha reta de parentesco).

Adultos extra – 4€ (inclui
visita à Quinta Pedagógica
com café).

Não é permitido trazer comida/ bebida para a festa.

lúdicas e de
educação

Quinta Pedagógica

Marcações:
E spaço de preservação dos
valores culturais

E spaço de Educação Ambiental – Eco-educação

Avenida Zeca Afonso,
Urbanização
dos Mochos
2955-220 PINHAL NOVO

