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Olá!

Música, coreografia, originalidade e muita animação foram as palavras que
deram mote às Marchas Populares da Fundação COI apresentadas nas Festas Populares de Pinhal Novo.

No mês de junho, o Pré-Escolar e o 1.º Ciclo do Ensino Básico visitaram a
Quinta Pedagógica dos Olivais. Conheceram animais, frutos e fizeram um
piquenique. Foi uma grande viagem!

Neste mês participámos na Festa de Encerramento das Atividades da Fundação COI, cada sala preparou uma apresentação e entre dança, música e
dramatização finalizámos mais um ano letivo.

No mês de julho fomos a banhos! Gostámos tanto dos dias de praia...

Desejamos a todos umas excelentes férias de Verão!

Contamos com a vossa companhia no

próximo ano letivo...

COI

ESTIMULAÇÃO À
LEITURA E À ESCRITA

2
CRECHE
1º Berçário
Olá, Amiguinhos!
Estamos de volta com as novidades do mês de Junho e Julho, antes
de irmos de férias.
Primeiro fizemos um trabalho sobre o Dia Mundial da Criança, com
os nossos dedos pintámos o desenho de uma menina e de um menino.

Desfrute do prazer de contar
histórias,

mergulhando

no

universo fantástico da história
“Uma flor chamada Maria” da
autoria de Alves Redol com

Depois comemorámos os Santos Populares com o decalque da
mão para fazer um manjerico e lanternas para decorar a sala.
Chegou o Verão e com o decalque da mão fizemos o mar e com os
dedos pintámos uns peixinhos.

ilustração de José Miguel Ri-

No final participámos na festa de encerramento das atividades,

beiro que nesta edição iremos

onde dançámos com as nossas famílias.

disponibilizar em pequenos
excertos.

Por agora é tudo voltamos no próximo ano letivo com mais novidades.
Beijinhos e boas férias.

CRECHE
2º Berçário
Olá, Amiguinhos!
No mês de Junho realizámos atividades relacionadas com o Dia da
Criança. Comemorámos os Santos Populares com um desenho de
um manjerico e com a elaboração de sardinhas com papel de revista e ainda umas lanternas que ficaram muito giras.
Recebemos o Verão com a pintura do cotonete num desenho de
um gelado e com lápis de cor pintámos um desenho de um balde
da praia.
Livro Recomendado pelo Plano Nacional de Leitura 1º Ano de escolaridade.

Ensaiámos e participámos na festa de encerramento das ativida-

Leitura Autónoma e Leitura com Apoio

des, com a música “Gargalhadas”.

dos Professores ou Pais.

Explorámos os brinquedos e o espaço da sala,
“- Queres viajar, Maria Flor?
Viajar é correr mudo, voar mais alto
que os pássaros ou pisar o chão da
Terra ou as ondas do Mar Alto… É ver
bichos de muitas cores e feitios, mon-

assim com o espaço do jardim.
Voltamos no próximo ano letivo com mais novidades.

tanhas, rios e ribeiros e pessoas e
lugares… Conhecer e descobrir, inventar e duvidar sabendo cada vez mais,
sem nunca pensar que basta o mundo
que se conhece. E alargá-lo com amor
dentro de nós e dos outros.»

Beijinhos e boas férias.
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CRECHE
SALA Heterogénea
Olá amigos!

Estamos quase de férias… é verdade FÉRIAS!!!
Foi um ano muito graaaaande, com muitas aprendizagens, muitas
conquistas e muitos ensinamentos, também!
Fizemos anos, aprendemos coisas novas, deixámos as chuchas e as
fraldas… resumindo! CRESCEMOS!
Alguns de nós no próximo ano letivo darão um passo maior, pois
passam para o pré-escolar e por isso desejamos as maiores felicidades e que conquistem sempre tudo e todos!
Estes últimos meses, fizemos a nossa Festa de Encerramento das
Atividades, comemorámos os Santos Populares, fomos à praia e
brincámos muito… como sempre.
Agora é hora de despedidas e por isso, voltamos
em Setembro para mais novidades fresquinhas.
Até lá, boas férias!!

CRECHE
SALA III
Olá Amiguinhos!
O nosso mês de Junho foi dedicado aos Santos Populares e à chegada do Verão! Para comemorar construímos cartazes e fizemos
trabalhinhos individuais alusivos aos temas.
Os meninos da nossa sala finalizaram a etapa de creche este ano
por isso receberam um pequeno diploma, para o ano rumam todos
para o pré-escolar.
Durante o mês brincámos muito na nossa sala, cantámos canções,
explorámos instrumentos musicais, ouvimos histórias e fizemos
pequenas brincadeiras com água.
Foi um ano cheio de aventuras e agora aproximam-se as férias!
Beijinhos com miminhos e boas
férias!
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CRECHE
SALA

I

VILA
–

1º

BELA

Berçário

Olá a todos! Aqui estamos nós para vos contar as
novidades dos meses de Junho e Julho.
Junho é o mês dos Santos Populares e cada um de nós pintou um
manjerico para comemorar esta efeméride.
No início do mês recebemos duas amigas: a Catarina e a Inês. Sejam bem-vindas.
Para comemorarmos a chegada do Verão cada um de nós realizou
uma pintura com o pé alusiva a esta estação do ano.
No final de Junho terminámos as nossas sessões de “Música para
Bebés”.
No dia 29 Junho o nosso amigo Afonso fez um ano: Muitos Parabéns!
No dia 6 Julho realizou-se a nossa Festa de Encerramento das Atividades, em que participámos com as nossas famílias. Foi muito divertido!
Nos dias 12, 17 e 24 de Julho os nossos amigos Santiago, Gabriel e
Ariana completam um ano.
O mês de Julho foi de muita brincadeira e boa disposição.
Por agora é tudo.
Com um grande beijinho nos despedimos.
Boas férias e até Setembro.

CRECHE VILA
SALA III

BELA

Olá a todos! Aqui estamos nós para vos contar as novidades dos
meses de Junho e Julho.
Junho é o mês dos Santos Populares e cada um de nós pintou um
manjerico para comemorar esta efeméride. Nos dias 13, 24 e 29
celebrámos os dias de S. António, S. João e S. Pedro, com a realização de uma pintura individual alusiva a cada um dos Santos.
Para comemorarmos a chegada do Verão cada um de nós realizou uma pintura com o pé alusiva a esta estação do ano.
No final de Junho terminámos as nossas sessões de Música para
Bebés e “Movimento, Música e Drama”.
No dia 6 Julho realizou-se a nossa Festa de Encerramento das
Atividades, em que participámos em conjunto com as crianças
das outras salas da Creche Vila Bela. Foi muito divertido!
O mês de Julho foi de muita brincadeira e diversão.
Por agora é tudo.
Com um grande beijinho nos despedimos.

5
.

CRECHE
SALA V

VILA

BELA

Olá Amiguinhos!
Estamos de volta, desta vez com as últimas novidades deste ano
… porque estamos prestes a ir de férias.
Para os festejos dos Santos Populares realizámos uma atividade
de expressão plástica, pintando o vaso com lápis de cor e colagem de círculos para completar um manjerico.
Com a chegada da nova estação do ano, o Verão, ficámos a conhecer algumas das suas caraterísticas e realizámos algumas
atividades de expressão plástica: decalque dos dois pés e pintaram com pincel e tinta.
E, antes de finalizar mais um ano letivo, fomos conhecer as instalações da nossa escola nova onde iremos iniciar em Setembro.
Ficámos encantados com tanta novidade, mas o que mais nos
encantou foi o espaço exterior.
E, terminámos com a realização da nossa festa de encerramento
das atividades deste ano letivo onde a
temática desenvolveu-se em torno do
circo.
As novidades ficam por aqui.

PRÉ-ESCOLAR

I

Olá amigos e leitores do nosso jornal, regressámos para
vos contar as últimas novidades deste ano letivo.
O mês de Junho foi dedicado à preparação da Festa de
Encerramento das Atividades. A temática era o Circo, por isso na
nossa sala cantámos e dançámos a canção do Palhaço Palha-deaço. Foi uma festa alegre, colorida e muito divertida.
Durante o mês também decorámos um manjerico alusivo aos
Santos Populares e pintámos lanternas. Apendemos também que
para cheirar o majerico temos que utilizar a nossa mãe e não o
podemos cheirar diretamente.
Vistámos ainda o Centro de Frutologia da Compal onde aprendemos muito sobre a fruta e os sumos.
Em Julho a principal atividade foi a praia. Da nossa sala fomos
dezanove amigos e durante duas semanas brincámos muito na
areia, demos passeios pela beira-mar e demos muitos mergulhos
no mar.
Foram duas semanas bastante divertidas e que todos adorámos.
Agora chegou a hora da despedida. Estamos quase, quase a ir de
férias. Precisamos de descansar para começar o novo ano cheios
de força, energia e motivação.
Por isso, a equipa da sala de Pré-escolar I deseja a
todas as nossas crianças e às suas famílias umas
ótimas férias! Beijinhos e até setembro!
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PRÉ-ESCOLAR

II

Olá amigos;

É com muita pena nossa que vos vamos contar as últimas notícias da nossa sala, porque para o ano já vamos para outra sala.
Durante os meses de Junho e Julho, preparámos a festa de final
de ano letivo e realizámos a atividade da praia.
Desejamos boas férias e um bom verão, cheio de alegria e divertimento.
Por agora é tudo.
Beijocas grandes e até ao próximo ano
letivo.

PRÉ-ESCOLAR

III

Olá!

Cá estamos nós com notícias fresquinhas das novas aventuras!

Junho e Julho… estamos quase de férias!
Junho foi um mês especial onde comemorámos o NOSSO DIA, o
Dia de Camões e de Portugal, os santos Populares e fizemos uma
visita super interessante à Quinta Pedagógica dos Olivais!

Em Julho fizemos a nossa Festa de Encerramento de Atividades
e fomos a mergulhos, mergulhos e brincadeiras na Praia da Figueirinha!

E agora… agora vamos de férias com as nossas famílias!

Saudações especiais para todos vós e até SETEMBROOOOO!

Vitória, vitória acabou-se a história!

Lengalengas…
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1ºCICLO

Lengalenga do
Coelho Alberto

DO

ENSINO

BÁSICO

Olá amigos e amigas,
Entre brincadeiras e aprendizagens
chegámos ao último mês do ano letivo

O coelho Alberto disse ao
neto
que era perigoso andar a
passear
pois lá na floresta há crocodilos
e os coelhinhos são um
bom jantar.

2017/2018, como passou rápido!
Neste mês participámos nas Marchas
Populares da Fundação COI uma atividade desenvolvida nas Festas Populares do Pinhal Novo.
Trabalhámos e recordámos conteúdos das diferentes áreas curri-

Passo a passo o crocodilo
avança
abre a boca e depois…

culares disciplinares e realizámos as fichas de avaliação trimes-

O coelhinho não quis saber
e foi para a floresta passear
deu de caras com um crocodilo
e por pouco não foi o seu
jantar.

Quinta Pedagógica dos Olivais. Que divertido!

Passo a passo o crocodilo
avança
abre a boca e depois…
Hoje o coelhinho já diz
aos outros
que é perigoso andar a
passear
pois lá na floresta há crocodilos
e os coelhinhos são um
bom jantar.

trais relativas ao 3.º período.
E terminámos o mês, em grande, com uma Visita de Estudo à

Em Julho vamos comemorar as férias com a realização de atividades lúdico pedagógicas e, claro, com muitos mergulhos na água
da praia da Figueirinha.
Até ao próximo mês!

CATL
Cent ro de Ati vi da des de Tem pos L iv res
Féeeeeerias!
Férias da escola e quase férias totais!
Nestes meses de Junho e Julho, temos trabalhado… para as férias!
Fizemos a nossa Festa de Encerramento das Atividades, onde nos
despedimos dos amigos que vão para o 2º Ciclo, com a certeza
de que nos levam no coração e de que fizemos parte do seu cres-

Passo a passo o crocodilo
avança
abre a boca e depois…

cimento e das suas aprendizagens.
Fomos à praia… onde o tempo esteve como quis! Mas mesmo
assim não deixámos de nos divertir e de aproveitar as duas semanas com muitos banhos e brincadeiras.
Para o ano há mais, por
agora nos despedimos e…
BOAS FÉRIAS!

CURIOSIDADES
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MOVIMENTO, MÚSICA E DRAMA

Os
is
Anima
O que são animais vertebrados
São os seres vivos que possuem o organismo mais avançado em nosso planeta.
Eles possuem como característica principal: medula espinhal e coluna vertebral
(formada por vértebras).
Muitos animais como os
anfíbios, répteis, aves e
mamíferos, inclusive o
homem fazem, parte deste
grupo.

Repteis
São animais de sangue frio.
Dependem do sol ou do calor
ambiente para manterem a
sua temperatura.
Anfíbios
Podem viver na água e em
terra. Normalmente poem
ovos na água mas costumam
viver fora dela.
Mamíferos
Quase todos eles têm a pele
coberta de pelo, para se protegerem do frio. As mães
cudam das crias e
dão-lhes de mamar.
Aves
Têm a pele coberta de penas
e têm asas. A maioria voa.
Todas as aves têm bico e não
têm dentes.
Peixes
Vivem na água. Respiram o
oxigénio dissolvido na água e
fazem-no fluir através de uns
órgãos equivalentes aos nossos pulmões:
as brânquias
ou guelras.

EDUCAÇÃO FÍSICA
Olá amigos
Este mês realizámos uma aula aberta com os Encarregados de Educação da Creche
e do Pré-Escolar. Foi uma aula muita divertida e dinâmica, onde colocámos em
prática exercícios que fazemos nas aulas durante o ano letivo.
O Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência, participou no Torneio de
Futsal Adaptado promovido pela CERCI, Moita-Barreiro, tendo subido ao pódio
em 2º lugar.
Por agora é tudo, depois das férias há mais…
Boas Férias!
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Olá…
Mais dois meses cheios de
atividades e de muito trabalho…
Com os dias mais quentes e
compridos não há mãos a
medir.
Cuidar dos animais e mante
-los frescos e bem hidratados é uma das prioridades.
Assim, aproveita-se o fresquinho da manhã para os
colocar a pastar na erva
verdinha para que possam
saltar e correr à vontade.
A horta também tem sido
muito bem tratada, pois
todas as semanas temos
tido uma grande produção
de: couves, feijão-verde ,
batatas, cebolas, alfaces,
coentros, salsa, meloa, melão, maçã riscadinha…
Recebemos a visita de vá-

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

rios grupos de crianças das
Escolas do Concelho.
Por agora é tudo…
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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

