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Olá a todos…

Declaração dos Direitos da
Criança

PRINCÍPIO 1º
A criança gozará todos
os direitos enunciados
nesta Declaração.
Todas
as
crianças,
absolutamente
sem
qualquer
excepção,
serão credoras destes
direitos, sem distinção
ou discriminação por
motivo de raça, cor,
sexo, língua, religião,
opinião política ou de
outra natureza, origem
nacional
ou
social,
riqueza, nascimento ou
qualquer
outra
condição, quer sua ou
de sua família.

Cá estamos outra vez para lhes mostrar o que
fazemos na escolinha…
Todos os dias temos muitas actividades e
brincadeiras para fazer.
O Projecto, “Pequenos Picassos - A Magia pelas
mãos” já terminou, agora demos início ao
Projecto “1,2,3 Acção… A arte de representar”.
Da próxima vez cá estaremos para contar como
está a correr as actividades do novo Projecto.
Até breve…
Abraços!!!
CRECHE
SALAI—

1º

Berçário

No mês de Dezembro, continuámos a festejar o
Natal, que é uma época que gostamos muito.
Realizámos pinturas sobre o Natal, utilizando as
nossas mãos
brincámos

e dedos; ouvimos canções;

com

bolinhas

de

sabão,

e

adorámos; e terminámos as prendinhas para os
nossos pais, que ficaram muito giras.

CRECHE
SALAI—

2º

Berçário

Durante o mês de Dezembro, os meninos da
sala I, 2ºBerçário andaram muito atarefados
com os preparativos para a Festa de Natal.
Também não se esqueceram das prendas,
nem da decoração da sala. Cada criança deu
o seu contributo e mostrou a suas evoluções.

CRECHE
SALA II

–

2º

Berçário

Olá a todos novamente!
Durante o mês de Setembro dedicámos as nossas
actividades ao Natal. Fizemos os postais e
prendas de Natal, fizemos decorações para a
Árvore

de

Natal

da

Instituição

e

ainda

preparámos a nossa actuação para a Festa. No

Inverno

dia, estivemos um pouco nervosos e com alguma
vergonha, mas foi um dia de festa.

O

Inverno

é

a

estação mais fria do
Ano.
Começa a 21 de
Dezembro e termina
no dia 21 de Março.

No Inverno
festejamos o Natal, o
Ano Novo, o Dia de
Reis e o Carnaval.

Até o próximo mês.
CRECHE
SALA III

–

2º

Berçário

Olá Amiguinhos!
O nosso mês de Dezembro foi muito divertido,
explorámos, rimos e brincámos muito nas áreas
da sala, fizemos construções e muitos
trabalhinhos.
Pintámos de varias maneiras, árvores de Natal
com caixinhas, digitinta com gelatina, colagens
com papéis e dos lápis de cera usámos as
raspinhas.
Como é o mês dos presentes e da árvore de
Natal enfeitar, uma prendinha com um postal
aos papás quisemos dar.
Chegou o Inverno e pintámos um boneco de
neve branquinho usando cartão como stencil
tinta fresca e uma esponjinha.
Tivemos Movimento, Música e Drama com o
professor Hugo a ensinar, fomos à Mediateca
com a Carla, a Angélica e a Aida ver filmes e
livros folhear…
Participámos numa linda festinha de Natal onde
cantámos com os amiguinhos, para o próximo
mês contaremos mais novidades!
Agora mandamos os nossos beijinhos!
CRECHE
Rio Frio

O mês de Dezembro foi um mês muito agitado,
pois tivemos a preparar a nossa festa de natal. E
muito importante, fizemos também as prendinhas
de natal.
Foi um mês de muita amizade, carinho, alegria e
muita brincadeira. Explorámos várias técnicas de
expressão plástica e dançamos bastante.

CRECHE
SALA I

VILA
e II

BELA
– 1º

Berçário

Olá, queridos amiguinhos…
O mês de Dezembro foi um mês muito especial,
porque foi dedicado à temática do Natal.

Trava-línguas e
lengalengas

Assim, para além das actividades que fazem
parte da rotina da creche, realizámos outras que
nos permitiram mexer nas tintas, na massa de

São muito utilizados
para desenvolver a
expressão oral, a
memória e a
articulação verbal.

modelar, amachucar papel celofane, pintar com
esponja, com laços de prendas, com o esfregão
da mãe lavar a loiça, cantarmos canções, vimos
os

adultos

da

sala

a

fazer

pequenas

dramatizações, mas gostámos mesmo muito, foi
de participar na Festa de Natal, onde, imaginem
só, fomos cantar uma canção ao colinho dos
nossos Encarregados de Educação e da Equipa
do Berçário.
Mas a nossa festa não ficou por aqui, porque a
Ritinha comemorou o seu primeiro aniversário e a
Tão balalão
Cabeça de cão
Cozido e assado
No caldeirão.
Tão balalão
Cabeça de cão
Orelhas de gato
Não tem coração.

Acabou-se a papa
doce.
Quem comeu
arregalou-se

Auxiliar Sandra também fez anos e querem saber
mais?
O Ivan cresceu tanto e sabe andar tão bem, que
já passou para a sala da Educadora Sofia, sim,
porque ele já não é bebé, é um crescido!
Como já escrevemos muito e está na hora da
nossa papinha, resta-nos desejar um feliz 2010.

CRECHE VILA BELA
SALA III – 1º Berçário

Olá amiguinhos!
Este mês tivemos muito atarefados com o Natal,
fizemos estrelinhas, renas, botinhas vermelhas e

Um, dois, três, quatro
Quantos pêlos tem o
gato?
Um, dois, três, quatro.

um pai natal muito grande, fizemos coisas muito
giras. Recebemos um novo amigo na sala um
peixinho muito bonito, mas ainda estamos a
decidir o nome, pode ser que para o próximo
mês o nosso peixinho já tenha nome.
Até lá…
Beijinhos dos meninos e meninas da Sala III

CRECHE VILA
SALA IV e V

BELA
– Transição

Olá! Nós, as crianças das salas V e VI da Creche

Poema

Vila Bela, neste mês de Dezembro fizemos
actividades muito giras, no âmbito do projecto

Os poemas, servindose de metáforas,
despertam a
imaginação e a
fantasia

“Pequenos Picassos – a magia pelas mãos”.
Assim, fizemos vários trabalhinhos sobre o Natal,
como por exemplo, a nossa árvore de natal, as
lembranças

que

levámos

para

casa

e

a

exposição dos postais de natal que fizemos com
as famílias. Também participámos na festa de
natal, com o apoio da família e vestidos com as
Já o vento me leva

bonitas

camisolas

que

pintámos!

Gostámos

muito!

pelo ar, coradinha da

Fizemos também exploração de massa de

cor da romã.

modelar que no final se transformou nesta

Pé aqui, pé ali, pé
além,

escultura!
Em Janeiro voltaremos com mais novidades da
nossa sala… até lá!

Dá-me os teus

PRÉ-ESCOLAR

braços, ó meu lindo

Olá Amiguinhos! Aqui estamos nós novamente

bem.

para vos contar algumas das coisinhas que

I

fizemos no mês de Dezembro. Como é um mês
dedicado ao Natal realizámos muitas actividades
Ó que praias tão

alusivas a este tema: escrevemos a carta ao Pai

lindas, tão belas,

Natal,

Onde eu ia passear,

realizamos

pintura

e

de revistas, fomos ao Circo e por fim, fizemos a
nossa

sozinha,

dramatizamos

conchinhas do mar.

de

colagem, escolhemos e recortámos brinquedos

Sentadinha na areia,

A apanhar as

actividade

actuação

na
a

Festa

de

Natal

canção:"É

onde
Natal".

Este mês as novidades são estas. Voltaremos em
Breve. Até lá, brinquem muito!

Canção

As canções são
fundamentais para se
trabalhar a expressão
musical e o ritmo, se
encontram
indelevelmente
associadas ao
movimento, ao equilíbrio e
à coordenação motora, à
expressão oral e à
audição.

PRÉ-ESCOLAR

II

"Olá amiguinhos. Cá estamos nós para vos contar
as nossas aventuras durante o mês de Dezembro.
Como sabem, este é sempre um mês especial...
Continuámos o Projecto "Pequenos Picassos - A
Magia pelas Mãos" com a elaboração de uma
pintura e de uma escultura de Joan Miró para
apresentar na nossa exposição final.
Com a chegada do Natal elaborámos enfeites
para decorar a nossa sala e, desta vez, pedimos
ajuda às nossas famílias. Assim, cada uma
elaborou/decorou uma bola de Natal!! Ficaram
todas muito giras e iluminaram a nossa sala.
Ainda durante o mês andámos muito atarefados
com a nossa Festa de Natal!!
Dramatizámos a peça de teatro "A Estrelinha
Cintilante". Elaborámos os adereços e algum
vestuário. Correu muito bem e nós gostámos
muito, principalmente porque estava lá o Pai
Natal!!
Aproveitamos para desejar a todos um Feliz 2010
recheado de sonhos e magia. Um grande
beijinho e até ao próximo mês.

Cai neve,
PRÉ-ESCOLAR

Cai neve,

III

Olá amiguinhos…

Cai neve no jardim.

Em Dezembro continuámos a ser “Picassos” e

Branquinha cobre o

exploramos novas técnicas de Expressão Plástica
e de escultura para comemorar o Natal!!!

chão

Beijinhos…

E então
Tudo é
assim!

branquinho

PRÉ-ESCOLAR

IV

Olá Amiguinhos;
Cá estamos nós outra vez para vos contar
algumas notícias da nossa sala.
Durante este mês de Dezembro, realizamos
actividades referentes à época natalícia, onde
desenvolvemos dramatizações, actividades de
expressão plástica e musical.
No mês de Dezembro, recebemos 3 amigas
novas que são gémeas, são elas a Concha, a
Bianca e a Maria do Mar e têm 4 anos.
O nosso amigo Wilson perdeu um dente.
Por agora é tudo, um bom ano para todos.
Até à próxima…

PRÉ-ESCOLAR

V

e

VI

Olá amiguinhos:
Cá estamos nós de novo para contar as notícias
deste mês.
Realizámos actividades alusivas ao Natal, a
prenda de Natal e realizámos os ensaios para a
nossa festa.
A nossa festa foi muito bonita, correu muito bem,
parecíamos uns verdadeiros anjinhos!
Por agora é tudo e até para a próxima!
Beijinhos
A Empresa LactoAçores
ofereceu a todas as

1º Ciclo
CATL

do

Ensino

Básico

"Olá a todos.

crianças a frequentar o
1º

Ciclo

do

Ensino

Na sala do Ensino Básico, durante o 1º Período

Básico e o CATL da

recebemos os novos colegas do1º ano. Iniciámos

Fundação COI, um livro
de Histórias, “Os dentes

os

nossos

projectos

de

grupo

sobre

a

Alimentação.
Trabalhámos no Magalhães. O 1º ano explorou

da bruxa Riucha”.

materiais lúdicos como o tangram, os blocos

Deste modo, a obra irá

lógicos e o geoplano durante as aulas de

ser trabalhada nas salas

Matemática.

tal como as que se têm
vindo a trabalhar e se

Tirámos fotografias com os nossos amigos para o
Projecto Anual
construímos

"Preto

molduras

no Branco" e
para

as

ainda

colocarmos.

encontram

Com plasticina ou cartolinas, usando a nossa

referenciadas no Plano

imaginação, fomos pequenos escultores por um

Nacional de Leitura, a

dia, construindo e decorando alguns sólidos

fim

de,

dar

continuidade

às

práticas pedagógicas e
a

outras

Picassos - a Magia pelas mãos".
Trabalhámos
aprendemos

actividades

que estimulam o prazer
de ler.

geométricos no âmbito do projecto "Pequenos

Até à próxima."

muito,
muito

mas
uns

principalmente

com

os

outros.

