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ACTIVIDADES
Movimento, Música e Drama

Olá a todos…

ACTIVIDADES
Educação Física

Cá estamos outra vez mais para vos mostrar o que fazemos na
escolinha…

O Projecto “Vamos ao Circo com o Palhaço Verde” está a
decorrer às mil maravilhas com muitos jogos e muita música à
mistura.

Estamo-nos a preparar para o desfile de Carnaval que aí se
aproxima. O desfile carnavalesco vai ser subordinado ao tema o
Circo e os Palhaços.
Esperamos surpreender-vos!

Da próxima vez cá estaremos para partilhar convosco como
correu a festa de Carnaval e a continuação do decorrer das
actividades do nosso Projecto Trimestral.

Até breve…

Abraços!!!

ESTIMULAÇÃO À LEITURA E À
ESCRITA

CRECHE
SALAI—

1º

Berçário

Olá amiguinhos e papás….

Durante o mês de Janeiro andámos a pintar o nosso circo dos “
Jogos de Descoberta” e pintámos o nosso Palhaço Verde com
jogo de texturas e de cores.
Também brincámos muito e ouvimos música!

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.

O Palhaço Verde

Beijinhos…

CRECHE
SALA I

–

2º

Berçário

Dona Esperancinha era gorda

Olá amiguinhos!

com o ar meigo e repousado

No mês de Janeiro, festejámos o Dia de Reis com os nossos

de ser mãe de muita gente.

amigos.

Assim como certas árvores que

Fizemos vários trabalhos sobre o Inverno, utilizando várias

dão muita sombra. A própria

técnicas de pintura.

voz era repousada e meiga

Foi um mês de algum trabalho, mas de muita brincadeira.

também.
A seu lado estava um cão
castanho e fininho e ela

Beijinhos e até à próxima.

apresentou-o:
- «Zero», fale ao Senhor
Palhaço!
E «Zero» ladrou, abanou a
cauda: - Béu! Béu! Béu!, como
se risse. E o palhaço riu
também: Dó! Ré! Mi! Fá! Sol!
Dona Esperancinha, muito
bondosa, riu também,
estremecendo e aconchegando
o xailezinho de franjas contra o
peito, toda inclinada.
Igual a uma árvore que um
vento manso tocasse.
E o Palhaço foi, acompanhado
pelo Senhor Forças, até que
este parou e disse, contente:

CRECHE
SALA II
Olá Papás,

O mês de Janeiro acabou e nós fizemos muitos trabalhinhos:
comemorámos a chegada do Inverno, começámos a trabalhar as
cores (Amarelo) e realizámos uma nova técnica de pintura
(pintura com giz molhado em água). Como esteve uns dias tão
bonitos, fomos lanchar na rua, visitámos a parque dos meninos
do pré-escolar e fizemos um bailarico. Foi um mês muito
divertido !!!

Adeus e até ao próximo mês.

- Senhor Palhaço, tem aqui o
seu quarto! Venha ver!
Era um pequeno espaço, por

CRECHE
SALA III
Olá amigos…

detrás de um biombo, com
uma cama de ferro branca,

Agora que já chegámos ao ano de 2011 todos nós da Sala III de

coberta com manta de

Creche queremos desejar um Bom Ano a todos vós. Para começar

bocadinhos de chita e muitas

o ano da melhor maneira, fomos pequenos pasteleiros e com

cores, todos unidos a ponto

alguma ajuda fizemos Bolos-reis que levámos para casa no Dia de

miúdo por Dona Esparancinha.

Reis para partilhar com a nossa família. Estavam muito bons!
Usámos as nossas coroas que pintámos com os nossos dedos e
fomos Príncipes e Princesas.
Como pequenos artistas que somos fizemos muitos desenhos e
pinturas com tintas, esponjas, pincéis e lápis de cor.
Celebrámos ainda o aniversário de um amiguinho da nossa sala.

Beijinhos a todos!

CRECHE
SALA I

VILA
e II

BELA
– 1º

- Ih! Que lindo! – disse o
Palhaço. – Parece um campo

Olá amiguinhos!

de flores!

No mês de Janeiro

Que importava ter só aquela

o Circo foi o tema a explorar,

cama de chita se para o

fizemos muitos trabalhos

Palhaço ela era mesmo um

e podemos brincar.

campo de flores? Flores que

Pintámos a tenda de um circo,

nasceram dos dedos pacientes

pintámos com lápis de cor,

de Dona Esperancinha para

explorámos bem os lápis

alegrar quem as olhasse.

e de alguns sentimos o sabor.

- Ih! Que lindo! – repetia o

Tocámos música divertida

Palhaço.

usando instrumentos musicais,

E aquele quarto pareceu-lhe

brincámos aos palhacinhos

um mundo. Pareceu-lhe e era

com perucas bem especiais.

mesmo: o seu mundo onde se

Com alegria e amizade

deitaria a sonhar.

Cá nos vamos despedir,

In “Palhaço Verde”
Matilde Rosa Araújo

Com Beijinhos mágicos
E o rosto a sorrir!

No próximo mês há mais…

Berçário

DECLARAÇÃO

CRECHE VILA
SALA III

DOS

BELA

“Olá! Como estão?

DIREITOS DA CRIANÇA
Por aqui temos algumas novidades para contar!
Abordámos os cinco sentidos e tivemos experiências muito giras!

Fizemos umas lembranças para as famílias sobre o Dia dos
Amigos e ainda decorámos a nossa sala como se fosse um circo e
fizemos uns trabalhos e actividades no âmbito do projecto
mensal.

Vestimo-nos de palhacinhos e tirámos muitas fotografias.”

PRINCÍPIO 5º

A

criança

mental

e
Beijinhos e até à próxima!

fisicamente deficiente ou que
sofra de alguma diminuição
social, deve beneficiar de
tratamento, da educação e
dos

cuidados

requeridos

pela

CRECHE VILA BELA
SALA IV e VI – Transição

especiais
sua

Olá amigos!

particular condição.
O mês de Janeiro foi bastante frio, para aquecermos brincámos
muito, dançámos, fizemos jogos de movimento e decorámos as
nossas salas com os nossos trabalhos sobre o Inverno.

Podíamos mostrar-vos muitas fotografias, mas decidimos
escolher algumas que tirámos com os instrumentos musicais que
construímos, assim como algumas do dia em que fizemos pintura
em simetria.

Beijinhos, até Fevereiro

Poemas

CRECHE
SALA V

VILA BELA
– Transição

Olá amiguinhos…
O contacto precoce da
criança com a poesia
provoca nela o despertar da
sensibilidade e favorece o
questionamento de

No mês de Janeiro comemorámos o Dia dos Reis com a
elaboração de umas coroas que ficaram muito bonitas,
parecíamos uns autênticos Reis! Pintámos e decorámos também
um desenho de uma coroa.

pressupostos e a troca de
ideias, uma vez que a poesia
para crianças se aproxima
muito do seu próprio
imaginário.

Para comemorar a chegada da nova estação do ano, o Inverno,
realizámos flocos de neve e gotas de água.
Durante este mês abordámos ainda o tema do corpo humano e
das profissões do circo.
Para expormos os nossos trabalhos realizámos um circo.

Beijinhos…

Os dedinhos
PRÉ-ESCOLAR

I

Um dedinho faz assim:
chiu, chiu,…

Um dedinho faz assim:

Olá amigos cá estamos nós uma vez mais.
Preparados?????????????????????
Aqui vai

vem cá…

Actividades livres no recreio

Os afectos

Dois dedinhos fazem dois
beijinhos…
que o meu amigo me dá.

Um dedinho faz assim a

Pintura com limite

flor…

O pezinho faz assim na
bolas…

Quatro dedos são os meus
As danças a pares

aninhos…
Já posso ir para a escola!

Um pic-nic no jardim

Educação Física

Adivinhas

PRÉ-ESCOLAR

II

Olá, Amiguinhos!
As Adivinhas são um dos
elementos que, uma vez
trabalhados no ensino préescolar, favorecem a
oralidade e uma futura
literacia e gosto pela
literatura.

Estamos de volta com mais novidades!
Este mês fomos reis e rainhas. Pintamos uma coroa com lápis de
cera e decoramos com bolinhas de papel celofane. Ao lanche
comemos bolo-rei.
Iniciamos o projecto mensal “Vamos ao Circo com o Palhaço
Verde”, com a identificação das profissões existentes no circo e o
qual a profissão que gostaríamos de ter no circo.
Também, falamos das figuras geométricas (quadrado, triângulo,
rectângulo e circulo) e construímos um palhaço com essas figuras
e decoramos outro palhaço.
Por agora é tudo. No próximo mês voltamos com mais novidades.
E até lá portem-se bem.
Beijinhos

Vê se consegues
adivinhar…
PRÉ-ESCOLAR

III

Olá Amiguinhas e Amiguinhos!
Cerobico, bico, bico,
Não tem rabo nem tem bico,

Estamos de volta, desta vez com as novidades do mês de Janeiro.

mas quem sai do cerobico

Iniciámos com as Comemorações do Dia de Reis: ouvimos a

Tem rabo, penas e bico.

história dos Três Reis Magos; fizemos desenhos e elaborámos as

O que é o cerobico?

nossas coroas (colagem de diversos materiais).
Ficámos a conhecer que quando chove, está muito frio e cai neve
significa que estamos no Inverno. E, por isso, temos de vestir
roupa quentinha, casacos, gorro, cachecol, luvas, botas… e não
esquecer o guarda-chuva para nos protegermos da chuva.
Realizámos trabalhos de recorte, colagem de diversos materiais,
pintura com cotonete, digitinta e grafismos.
Continuámos com a história do “Palhaço Verde” onde

Não me podem pôr na rua,

conhecemos novas personagens e adquirimos algumas ideias

Vento ou frio não me

sobre algumas das profissões do circo. Uma delas é a “Juju” e a

importa,

sua profissão é ser bailarina; pintámos a “Juju” e o seu cavalo

Moro em casa sem janelas,

“Luar” com aguarelas.

Nunca passo além da porta.
Bem amiguinhos, as novidades terminam por aqui. Voltamos
para o próximo mês.

Até lá, já sabem…brinquem muito!

PRÉ-ESCOLAR

IV

Olá mais uma vez!

Mais uma
Canção…

Aqui estamos para vos contar as novidades do mês de Janeiro.
O Natal passou, mas no dia 6 comemorámos o Dia de Reis. Fizemos
umas coroas que pintámos com giz e purpurinas! Sentimo-nos uns
verdadeiros Reis e Rainhas!

Canções infantis
Portuguesas

Iniciámos o Projecto “Vamos ao Circo com o Palhaço Verde”. Assim,
explorámos as profissões relacionadas com o Circo e elaborámos um
ficheiro para a nossa Biblioteca. Ainda relacionado com este Projecto
realizámos um painel colectivo com o tema “O Que Quero Ser Quando

Fui ao jardim da Celeste

Crescer…” e um desenho alusivo às Profissões das nossas famílias. Foi
muito divertido!

Fui ao jardim da Celeste,
giroflé, giroflá,
fui ao jardim da Celeste,
giroflé, flé, flá.

Ainda durante o mês de Janeiro relembrámos algumas características da
estação do ano “Inverno” e decorámos a nossa sala!
Continuando a explorar a linguagem e o nosso vocabulário este mês
explorámos a letra”I”. Assim, fizemos uma lista de palavras que
começam por esta letra.
Este mês o nosso amigo Rodrigo fez cinco anos e a nossa amiga Diana

O que foste lá fazer?

seis. Muitos Parabéns!

giroflé, giroflá,
O que foste lá fazer?
giroflé, flé, flá.

E por agora é tudo…
Um grande beijinho e
até para o mês que vem.

Fui lá buscar uma rosa,
giroflé, giroflá,
Fui lá buscar uma rosa,

PRÉ-ESCOLAR
RIO FRIO

V

e

VI

Olá a todos!!!

giroflé, flé, flá.
Ano Novo, Brincadeiras novas.
Para quem é essa rosa,
giroflé, giroflá,

Pois é gostamos muito de brincar, mas não pensem que não
trabalhamos, porque também trabalhamos e MUITO!!!

Para quem é essa rosa,

Pois é, este mês comemoramos o Dia de Reis com umas coras

giroflé, flé, flá.

muito bonitas e coloridas, fizemos trabalhos do livro de grafismos
e mais importante de tudo, despedimo-nos dos nossos amigos

É para a menina (Ana),
giroflé, giroflá,
É para a menina (Ana),
giroflé, flé, flá.

Rodrigo e Gabriela Lopes. Eles foram morar para uma casa nova
com uma Mana mais velha, ficamos muito felizes por eles.
Iniciamos um novo projecto “Vamos ao circo com o Palhaço
Verde”, onde estamos a falar sobre as profissões do Circo.

Por este mês é tudo,
beijinhos e abraços,
até ao próximo mês!!!

CANTINHO DA
EXPRESSÃO PLÁSTICA

CATL

Olá meninas e meninos, cá estamos para vos dar as notícias boas
e fresquinhas de mais um mês que passou!

Tinta vegetal

O Palhaço Verde, andamos a trabalhar com jogos e expressões,
muitas brincadeiras e algumas complicações…nada que no CATL
não se resolva com harmonia e amizade.
Nestes dias frios as brechas de calor são poucas, por isso os
desenhos e jogos de sala são actividades diárias e comuns no
nosso dia-a-dia. A música também está sempre presente, com
jogos musicais e alguns jogos de relaxamento, porque brincar e
descontrair faz bem!
Material:

Agora vamo-nos despedir porque a Páscoa está aí e há muito

Beterraba, cenoura,

trabalhinho para fazer, mais música, jogos e arte plástica, tudo

espinafres.

isto com a ajuda do
nosso amigo

Procedimento:

Palhaço Verde!

1. Misturar com água, com
a

ajuda

de

um

liquidificador,

as

1º

Ciclo

do

Ensino

Básico

beterrabas, para obter a
cor vermelha, as cenouras,

Olá a todos.

para obter a cor laranja, e

Durante o mês de Fevereiro demos asas à imaginação e

os espinafres, para obter a

começámos a construir as nossas máscaras de Carnaval. É

cor verde.

segredo, mas podemos já dizer que é muito colorida e engraçada.

2. Coar

cada

preparados,

um

dos

Na hora do Estudo do Meio temos aprendido muitas coisas sobre

fazendo-os

os seres vivos. Decalcámos folhas em barro, fizemos pesquisas na

passar através de um pano.

Internet e o 1º ano construiu uma maqueta.

3. Guardar as tintas em

Em área de projecto tivemos a oportunidade de visitar a

frascos de vidro e tapar

Mediateca da escola e pesquisar livros com informações sobre

bem.

animais do circo. Também trabalhámos nos computadores da
sala e nos Magalhães.

Atenção: esta tinta poderá

Sabiam que os colegas do 1º ano já começaram a dar os

ser

papéis

primeiros grandes passos na leitura? Gostamos muito de livros e

espessos, utilizando diversos

neste mês lemos todas as 6 feiras, na hora do conto, o livro

tipos de pincéis, algodão,

“Tobias e o Anjo”, de Susanna Tamaro.

esponjas

de

No âmbito do projecto “Vamos ao circo com o Palhaço Verde”,

desodorizante vazios, tido

ouvimos músicas de circo, dançámos e desenhamos ao ritmo

tipo spray, por exemplo.

circense.

usada

ou

sobre

frascos

as

Até ao próximo mês ;)

