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ACTIVIDADES
Mais um mês a acabar, e nós com muitas novidades para
Educação Física

dar.
Acabado o Natal, época de muito trabalho, mas também
de muita satisfação, queremos agradecer aos Pais e dar os
parabéns aos meninos de todas as salas, pelas brilhantes
actuações na Festa de Natal da Fundação. Actuaram todos
com muito brilho e empenho.
E agora mãos à obra, pois o trabalho contínua, e o nosso
Amigo Palhaço Verde está ansioso por nos continuar a
ensinar.

Este mês vamos dar início a um novo projecto que irá
decorrer até ao final do mês de Março, intitulado “Vamos
ao Circo com o Palhaço Verde”. O Palhaço Verde pretende
transportar-nos a um mundo de magia, de fantasia mas
também

de

sentimentos

e

afectos,

através

do

conhecimento das personagens que trabalham no circo,
como os domadores, mágicos, trapezistas, acrobatas,
dançarinas e equilibristas, e onde o Palhaço exerce a
principal função. É ele que, com suas palhaçadas, faz o
público adulto esquecer os problemas do dia-a-dia e as
crianças viajarem por mundo de sonhos, sorrisos e
gargalhadas.

E assim nos despedimos, fiquem atentos às novidades, que
estão sempre a surgir.
Beijinhos e gargalhadas, até ao próximo mês.

ESTIMULAÇÃO À LEITURA E À
ESCRITA

CRECHE
SALAI—

1º

Berçário

Olá Amiguinhos!!!

No mês de Dezembro houve muitas actividades bonitas.
Fizemos a prenda de Natal, os enfeites de Natal e ainda os
instrumentos musicais para a nossa participação na Festa de
Natal.
Papás e mamãs estiveram na nossa salinha para o grande ensaio,
foi muito divertido e correu tudo muito bem.
Desfrute do prazer de contar
histórias, mergulhando no
universo fantástico da história
“O Palhaço Verde” de Matilde
Rosa Araújo, que a partir de
hoje iremos disponibilizar em
pequenos excertos mensais.

A nossa participação na Festa de Natal foi em conjunto com os
nossos papás, tivemos muitos aplausos e sorrisos…

Beijinhos…

CRECHE
SALA I
O Palhaço Verde

–

2º

Berçário

Olá amiguinhos!
No mês de Dezembro, começámos a festejar o Natal, que é uma

E o Palhaço entrou. Que circo

quadra que gostamos muito.

bonito! Dó! Ré! Mi! Fá! Sol!

Continuámos a preparar a nossa festa de Natal e fizemos as

Era de lona já velha, com

prendinhas para os nossos pais, que ficaram muito giras.

muitos remendos, mas bonito.

Realizámos pinturas sobre o Natal, utilizando os nossos dedos e

Quem olhasse para aqueles

ouvimos e cantamos canções.

remendos

Foi um mês de muito trabalho, mas de muito divertimento e

diria:

«Isto

foi

tempo que passou, já se
deram,

aqui,

brincadeira.

muitos

espectáculos».

Beijinhos e até à próxima!

Pareciam mesmo dizer: «Já
houve aqui muita alegria. Já
muitos

olhos

de

meninos

brilharam aqui».

CRECHE
SALA II
Olá Papás e Mamãs,
O mês de Dezembro passou muito rápido e nós trabalhámos

A um canto, uma rapariga

imenso. Decorámos a nossa sala com os nossos trabalhos de

vestida de cor-de-rosa, com

Natal, tais como a estrelas de papel crepe, os anjinhos feitos com

uma saia pequenina de muitos

as nossas mãos e a árvore de natal com os rolos de papel . No

folhos, apertava um sapatinho

entanto o que nós gostámos mais de fazer foi ensaiar para a

de cetim.

nossa festa de natal a canção «O Natal dos Pintainhos» e de levar

A seu lado estava um cavalo

a carta ao Pai Natal.

branco.

As aulas de Movimento, Música e Drama também são muito

- Esta é a Juju – disse o Senhor

divertidas e nós gostamos muito de fazer as actividades com o

Forças – E aquele o seu

Professor Vicente.

cavalinho «Luar».

Até ao próximo mês. Abraços.

Juju sorriu olhando o Palhaço.
E o cavalinho levantou uma

CRECHE
SALA III

pata e poisou-a no chão, firme,

Olá a todos novamente, voltámos para vos dar a conhecer o que

como quem diz: «Bom dia,

fizemos na nossa sala durante o mês de Dezembro.

Amigo!»
Eu disse só que Juju sorriu,

Como não poderia deixar de ser, o mês de Dezembro foi

mas posso acrescentar que

especialmente dedicado à comemoração do Natal. Pintámos a

quando Juju sorriu foi como se

nossa Árvore de Natal feita de cortiça, fizemos várias decorações

dentro do circo nascesse o Sol.

para os corredores da Fundação e para a sala cada um de nós

Tão lindo o sorriso e tanto lhe

pintou um Pai Natal, um Pinheirinho de Natal, uma Rena entre

brilhavam os olhos.

outros trabalhos relacionados com o Natal. Também ensaiámos

«Linda, linda menina! – pensou

muito para a Festa de Natal que correu muito bem e que

o Palhaço. – Que seja boa

esperámos que todos tenham gostado.

também…»
E riu: Dó! Ré! Mi! Fá! Sol!

Até à próxima!

Juju riu com um sol maior no
riso e no olhar. E depois ficouse, de repente, muito séria, e
continuou a atar o sapatinho.

CRECHE
SALA I

VILA
e II

BELA
– 1º

O Palhaço foi andando guiado
pelo Senhor Forças.

Olá amiguinhos e papás!

Conheceu a senhora do Senhor
Forças, a Dona Esperancinha,

Aqui temos novidades

que trazia uma saia amarela

Todas bem fresquinhas,

muito franzina e um xailezinho,

Alguns dos nossos trabalhinhos

sobre os ombros, amarelo

E até as nossas brincadeirinhas.

também.

Estamos num novo ano

- Bom dia, menino – disse ela.

Mais um que vai ser especial,

- Repara que já é um senhor,

Passou a época das festas

Esperancinha. É agora o nosso

E o tempo do Natal.

Palhaço – corrigiu o Senhor

Chegou o Inverno

Forças, delicadamente.

Uma estação nova e fria,

-

Seja

bem-vindo,

Senhor

Com muita chuvinha

Palhaço, a esta sua casa! –

Mas com muita alegria.

emendou Dona Esperancinha.

Esperamos que gostem de ver
As nossas fotografias,
Para o próximo mês
Falaremos dos nossos novos dias…

Beijinhos mágicos

No próximo mês há mais…

Berçário

DECLARAÇÃO

CRECHE VILA
SALA III

BELA

DOS

DIREITOS DA CRIANÇA

Olá!
Como foram as festas?

Aqui na nossa sala fizemos coisas muito giras! Conhecemos a
nova estação do ano – o Inverno e, já em Janeiro fizemos as
A Criança deve
beneficiar da
Segurança Social

coroas de reis. Já sabemos “marcar” as presenças e estar com
atenção a ouvir histórias e canções! Somos uns “piratinhas”
muito crescidos!

Beijinhos

PRINCÍPIO 4º

A criança gozará os
benefícios da previdência
social.
Terá direito a crescer e criarse com saúde; para isto,
tanto à criança como à mãe,

CRECHE VILA BELA
SALA IV e VI – Transição
Olá Amigos!
O mês de Dezembro foi um mês de muito trabalho, pois o Natal

serão proporcionados

exige muita dedicação e empenho.

cuidados e protecção

Preparámos a nossa apresentação da Festa de Natal, fizemos

especial, inclusive adequados
cuidados pré e pós-natais.

alguns trabalhos de expressão plástica para decorar a nossa sala
e ainda as nossas prendinhas para levar para a nossa casa.
Também brincámos muito e tivemos actividades de Movimento,

A criança terá direito a
alimentação, recreação e
assistência médica adequada.

Música e Drama.
Beijinhos, até ao próximo mês.

O Inverno

CRECHE
SALA V

VILA BELA
– Transição

Durante o mês de Dezembro realizámos algumas actividades
relacionadas com o Natal.
O Inverno é a estação do

Preparámos uma prenda para oferecer aos nossos pais. Fizemos

ano mais fria.

uma estrela em barro que ficou muito bonita.

Tem

início

a

22

de

Dezembro e termina no dia
21 de Março.
O

céu

A nossa sala também teve que ser decorada a rigor e com a ajuda
dos nossos pais criámos a nossa Árvore de Natal. Ficou muito
bonita!
Realizámos ainda uma árvore, um sino e uma estrela para

costuma

estar

cinzento faz vento, chove

decorarmos a nossa sala e entrada da nossa Creche.
No mês que vem teremos mais novidades!

frequentemente e por vezes
há trovoadas. Quando não
chove

os campos ficam

cobertos

de

geada.

No

Inverno cai neve, nas terras
mais altas, como na Serra da
Estrela. Nesta estação do
ano

vestimos

quentinhas,
exemplo,
blusas

de

lã,

I

roupas

como
casacos

PRÉ-ESCOLAR

por
fortes,
botas,

cachecóis, luvas, gorros.

Olá amiguinhos!

Este mês vamos contar-vos aquelas coisas que mais gostámos de
fazer durante o mês de Dezembro.

No Inverno festejamos o
Natal, o Ano novo, o Dias de

Como o mês de Dezembro foi dedicado ao Natal, fizemos muitas
actividades para explorar este tema.

reis e o Carnaval.

As actividades que mais gostámos de trabalhar foram; os contos,
Nesta época do ano, como

as canções, os jogos…Para que este tema fosse bem explorado

está, muito frio, é bom

começámos por explicar as diferentes religiões e crenças de

comer e beber alimentos

modo a que as crianças percebessem que nem todos aceitamos

quentinhos e muitas laranjas

ou pertencemos aos mesmos grupos religiosos.

e tangerinas que contêm

As actividades de expressão plástica foram aquelas pelas quais

vitamina

nos deliciámos.

C

para

nos

proteger das gripes.
Bom agora vamos ter que nos despedir. Vamos realizar mais
actividades para depois vos contar.

Beijinhos e abracinhos grandes!!!

Poemas

O

PRÉ-ESCOLAR

contacto

criança

precoce

com

a

da

poesia

provoca nela o despertar da
sensibilidade e favorece o
questionamento

de

pressupostos e a troca de
ideias, uma vez que a poesia
para crianças se aproxima
muito

do

seu

próprio

imaginário.

II

Olá, Amiguinhos!
Estamos de volta com mais novidades!
Durante este mês trabalhamos a temática do Natal.
Escrevemos a carta ao Pai Natal com os nossos pedidos para o
Natal e fomos aos correios colocar a carta. Pintamos e decoramos
alguns desenhos alusivos ao Natal (estrela, pinheirinho, anjo, pai
natal) para decorar a nossa sala. Ensaiamos e participamos na
festa de Natal, com uma dança. E elaboramos a prenda para
oferecer aos nossos papás: colamos massa numa bola e numa
estrela e depois pintamos.
Por agora é tudo, para o próximo mês voltamos com mais
novidades e mais actividades.
Beijinhos!

PRÉ-ESCOLAR

III

Olá Amiguinhas e Amiguinhos!
Aqui estamos nós para vos contar as novidades do mês

Inverno
O Inverno começou

de Dezembro.
Como este mês é dedicado ao Natal, desenvolvemos
muitas actividades alusivas a esta época: observamos revistas;

tudo molhou…
o vento soprou…

realizamos trabalhos de recorte e colagem; desenhos; carimbos e
colagem de diversos materiais. Também participámos na

o frio chegou…
a mãe me agasalhou
com um camisolão
as botas, o gorro

elaboração dos nossos fatos e adereços para a Festa de Natal e,
realizámos ensaios para estarmos bem preparados para a nossa
actuação.
Fomos convidados a assistir a uma animação de Natal na

e um blusão.

Biblioteca Municipal, organizada pelos alunos da Escola
Mas eu, mesmo assim,
fiquei constipado
tive que ficar
em casa deitado.

Secundária. E, é claro, não faltámos!
Na Festa de Natal fizemos uma pequena dramatização
intitulada: “O Pastorinho Dorminhoco” onde mostramos o nosso
talento para a Área das Expressões (cantar, dançar e dramatizar).
E, na nossa Festa tivemos uma grande surpresa … para além do

O senhor Inverno
traz o frio à noite
e por culpa dele
eu fiquei doente!

Pai Natal, também o Palhaço Verde esteve presente, animando
com as suas acrobacias e brincadeiras.
Bem amiguinhos, por agora as novidades são estas.
Voltamos para o próximo mês.
Até lá, já sabem … brinquem muito!

PRÉ-ESCOLAR

IV

Olá a todos!

Mais uma
Canção…

O GUARDA-CHUVA
Tenho um guarda-chuva
Branco e azulinho,
Levo-o pela rua
Com muito jeitinho.

Quando vou abri-lo
Fica todo assim:
Como o cogumelo que está
no jardim.

Guarda-chuva, meu amigo,
Eu não me quero constipar.
Deixa-me ir no teu abrigo

Mais um mês passado cheio de trabalho e muitas novidades.
Como calculam o mês de Dezembro é sempre o mais esperado
do ano! Assim, concluímos o Mini-Projecto “O Palhaço Verde
Sorri à Solidariedade” e explorámos as várias tradições
relacionadas com a época natalícia! Decorámos a nossa sala e
construímos adereços para decorar a nossa Instituição!
Ainda durante o mês de Dezembro fomos assistir a uma peça de
teatro à Escola Secundária do Pinhal Novo, realizada pelos
alunos, e chamada “A Estrelinha Mágica”! Também, fizemos uma
visita ao Auditório Municipal para assistir a uma Festa de Natal,
realizada pelos alunos da Escola Secundária. Foram momentos
muito divertidos. Nós gostámos muito!
No dia 19 participámos na Festa de Natal da Instituição e
declamámos várias frases sobre o Natal e o que ele significa!
Sabem…durante a festa tivemos a presença do Pai Natal e do
nosso amigo “Palhaço Verde”! Nós adorámos e divertimo-nos
bastante!
Continuando a desenvolver a linguagem e o nosso vocabulário
este mês explorámos a letra”E”. Assim, fizemos uma lista de
palavras que começam por esta letra.
Este mês o nosso amigo Diogo fez cinco anos. Muitos Parabéns!

E assim nos despedimos…Um grande beijinho e até para o mês
que vem.

Até a chuva passar.

PRÉ-ESCOLAR
RIO FRIO

O meu guarda-chuva

Olá a Todos!!!

V

e

VI

Parece uma onda
Varetas brilhantes

Aqui estamos nós com notícias novas e fresquinhas.

E copa redonda.

Já passou um mês muito atarefado, muitos trabalhos, muita
brincadeira, um teatro, bolos e prendas… muitas prendas!!!

Leve dançarino,

Enfeitamos a árvore de Natal da Fundação, com bolas e moinhos

Se o vento soprar

de vento pintados por nós. Fizemos uma prenda para levar para

Fica viradinho

casa, um anjinho para pendurar na árvore, uma árvore de Natal

De penas para o ar.

em miniatura e um teatro.

O nosso teatro chamava-se “ O Circo do Palhaço Verde”,
estávamos muito giros e portamo-nos muito bem, a festa foi um
sucesso. Parabéns a todos!

Agora é altura de descansar e meter mãos ao trabalho, temos
muita coisa para continuar a aprender e descobrir…

CANTINHO DA
EXPRESSÃO PLÁSTICA

CATL

Olá, olá meninos e meninas!

Tinta para os dedos

O Natal já passou e um novo ano entrou, o CATL deseja a todos
um ano cheio de magia e fantasia, alegria e muita harmonia!
Neste novo ano ao Palhaço Verde vamos brincar, com o seu
Moinho de Vento vamos voar…

Vamos construir os nossos fatos e representar, mas os nossos
jogos e trabalhos vão continuar, vamos deixar-vos alguns para
vos deliciar…

Material:
Duas chávenas de água fria;
duas colheres de sopa de
farinha Maizena; corante
(guache ou anilina).

Procedimento:
1. Misturar

a

farinha

Maizena com a água e

1º

Ciclo

do

Ensino

Básico

levar ao lume (a realizar
por um adulto).

Olá amigos,

2. Deixar ferver e engrossar,
mexendo sempre para que

No mês de Dezembro, com o final do 1º período, lá tivemos que

não crie grânulos.

enfrentar as fichas de avaliação sumativa. Mas como estudámos

3. Verter a papa em pratos

muito, as notas não foram nada más.

rasos, juntar o corante, até
se atingir a cor desejada.
Atenção: Esta tinta deve ser
usada imediatamente, pois
em poucas horas deixa de
ser cremosa, passando a
gelatinosa.

Sabiam que gostámos muito da Festa de Natal? Pois é! Tínhamos
ensaiado tanto e os adereços foram todos feitos por nós.
Antes de acabar o 1º Período acabámos o projecto de sala sobre
as profissões do circo: pesquisamos nos computadores e em
revistas e no fim fizemos uns desenhos muito belos e artísticos
com tintas de água.
Depois das férias de Natal, regressámos cheios de energia.
Estamos muito entusiasmados com a participação no concurso da
Festa do Leite Mimosa.
Esperem por novidades em breve…

