
Folar de Páscoa
  

Na semana que antecedeu a páscoa, mais concretamente no dia 27 de março, confecionámos um folar na nossa sala,
para partilhar com as nossas famílias.

Começámos bem cedo a preparar a massa, pois esta, depois de bem amassada, precisa de “descansar” um bocadinho,
para o fermento fazer o seu trabalho e a massa levedar e crescer!

À tarde, antes do nosso lanche, moldámos um pedaço da massa, dando-lhe uma forma redonda, ligeiramente achatada.
Depois colocámos um ovo cozinho no topo e, com mais dois pedaços de massa, fizemos duas tiras para manter o ovo
bem seguro ao folar. Estando a nossa parte concluída, levámos os folares para o forno, onde cozinharam durante cerca
de 30 minutos e de lá saíram com um cheirinho delicioso!

Para que o folar fosse transportado devidamente, já tínhamos também decorado um papel de embrulho e feito um cartão
para os identificarmos. Como sabemos que vocês gostam muito dos nossos cozinhados, partilhamos aqui a nossa receita
para que possam fazer também em casa!

  
Folar da avó Bete:

1kg de farinha
 35g de fermento padeiro

 100g de açúcar
 5dl de leite

 3 ovos
 250g de margarina (ou banha)

 Sal; erva doce; canela qb
  

Dissolve-se o fermento em leite morno com 200g de farinha.

E guarda-se bem tapado.
  

Mistura-se a restante farinha com os ovos o açúcar e o leite.

Por fim junta-se os restantes ingredientes.
  

Amassa-se até despegar das mãos e deixa-se levedar entre 2 a 3 horas. Molda-se o folar e vai ao forno cerca de 30 min.
  

Bom apetite!
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Projeto “As Abelhas”
  

Durante a semana que passou, iniciámos o projeto “As Abelhas”. Este projeto surgiu
na sala por proposta do Tomás Cosme, que já sabia algumas coisas sobre este inseto,
mas estava interessado em descobrir mais coisas. Deste modo, com ajuda de todos
fomos descobrindo muitas coisas acerca das abelhas!

  
O que já sabemos:

 “As abelhas picam.” (Beatriz)
 “Têm ferrões. Quando as abelhas picam dói muito. Elas vivem na colmeia.” (Tomás

C.)
 “A cor delas é amarelo e uma cor escura.” (Afonso)

 “Fazem mel.” (Leonor)
 “Quando picam faz uma borbulha.” (Beatriz)

 “As abelhas são da família das vespas.” (Tomás C.)
 “As abelhas gostam de mel.” (João P.)

 “Elas vão buscar mel às flores.” (Beatriz)
 “As abelhas gostam muito de tirar pólen das flores.” (Nicole)

  
O que queremos saber:

 “Porque é que as abelhas picam.” (Beatriz)
 “Porque é que as abelhas têm medo da água.” (Tomás C.)

 “Porque é que elas gostam de pólen.” (Matilde F.)
 “Como é a rainha.” (Tomás C.)

 “Como é que elas constroem a colmeia.” (Beatriz)
 “Como é que as abelhas fazem o mel.” (Nicole)
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Algumas das nossas descobertas já se encontram escritas e afixadas no placar que
está junto aos cabides da sala. Queremos agradecer a preciosa contribuição que o
João Maria nos trouxe: um trabalho que o seu pai Marco realizou enquanto esteve na
universidade a estudar.

Também queremos agradecer à Raquel, mãe da Sofia que veio ler o livro “O Ciclo do
Mel”, da autoria de Cristina Quental e Mariana Magalhães, que é uma interessante
proposta de leitura!

 

 

No período da tarde ainda realizámos algumas fichas de trabalho no âmbito deste
projeto… fizemos um jogo com palavras que rimam com abelha e com colmeia,
aprendemos como se escreve a palavra abelha e construímos dois jogos (jogo da
memória e um jogo com palavras relacionadas com esta temática) para a nossa área
dos jogos. E, todos fizemos abelhas em três dimensões e desenhámos uma abelha no
início do projeto quando ainda não sabíamos bem como ela era e, outra depois de
fazermos a nossa investigação, podendo deste modo comparar e observar as
aprendizagens realizadas.

 

    

 

Ah, e ainda confecionámos um delicioso bolo de mel!



“Nova Iorque em Pijamarama”
  

No dia 18 de fevereiro, no âmbito do projeto que estamos a realizar em parceria com
os pais, a mãe do Hugo, a Cláudia veio à Sala Amarela ler o livro “Nova Iorque em
Pijamarama” da autoria de Michaell Leblond, editado pela Kalandraka.

«“Nova Iorque em Pijamarama” é um livro lúdico e interativo, onde são usadas
imagens com uma técnica denominada ombrocinéma, desenvolvida em França no
século XIX e, que consiste em colocar uma grelha em acetato por cima de cada
imagem estriada do álbum, de forma que, sempre que aquela é deslocada, se cria uma
surpreendente ilusão ótica de movimento. Em meados do século XX este sistema foi
utilizado para desenvolver pequenos brinquedos, tendo sido também aplicado a
livros.»

Este livro conta-nos a história de um menino que tem vestido um pijama às riscas.
Sendo que “a hora de ir para a cama se transforma na desculpa ideal para empreender
uma grande aventura: visitar Nova Iorque com olhar de pássaro. Vestido com o seu
pijama às riscas, o protagonista da história sobrevoa a cidade: autoestradas, tráfego
de veículos, ruas iluminadas e cheias de gente, ladeadas por arranha-céus que
contrastam com as árvores do Central Park, bulício de sons que se plasmam por meio
de onomatopeias e jogos tipográficos.”

No final, a Cláudia trouxe algumas folhas e canetas de acetato e propôs que naquelas
folhas especiais desenhássemos um sonho que tivéssemos tido, ou que fizéssemos a
ilustração da história do livro. Foi muito interessante podermos experimentar uma
forma diferente de registo gráfico.

 

   

 

Obrigada Cláudia pela partilha do livro e pela sugestão!

 

Dia de S. Valentim
  

No dia 14 de fevereiro comemora-se o dia de S. Valentim. Conta a lenda que o
imperador Cláudio II acreditando que os solteiros eram melhores combatentes,
proibiu o casamento durante as guerras. O bispo Valentim lutou contra as suas ordens
e continuou a celebrar casamentos. A prática foi descoberta e Valentim foi preso e
condenado à morte. Enquanto esteve na prisão, teria recebido muitas mensagens de
encorajamento e flores das pessoas que acreditavam no amor.

Durante a prisão, Júlia, filha do seu carcereiro e cega de nascença, visitava-o com
alguma frequência, levava-lhe comida e conversava com ele. Diz a história que
Valentim, sensibilizado com o problema de Júlia, implorou diariamente a Deus para
que a fizesse recuperar a visão. Certo dia, durante uma das suas visitas, uma luz
iluminou a cela e Júlia começou a chorar e… a ver. Perante este milagre, toda a sua
família se converteu ao Cristianismo. Cláudio II acabou por condená-lo à morte que
se deu a 14 de Fevereiro de 269 d.C..
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S. Valentim passou a ser considerado o mártir protetor dos namorados.

 

  

 

Para celebrarmos este dia em parceria com as famílias, decidimos criar o “correio da
amizade”. Neste correio todos que quisessem podiam escrever e enviar uma
mensagem de amor, carinho ou amizade para um amigo especial, um familiar, um
colega, um educador/professor… e, no dia 14, o carteiro Paulo viria às salas entregar
o correio correspondente.

Foram muitas as crianças que na sala quiseram enviar mensagens aos seus familiares
e amigos, mas também foi muito bom podermos receber e partilhar as mensagens
especiais que os pais/crianças escreveram aos seus filhos/educadores.

 
 

Quero ser o teu amigo.
 Nem demais e nem de menos.

 Nem tão longe e nem tão perto.
 Na medida mais precisa que eu puder.

 Mas amar-te sem medida e ficar na tua vida,
 Da maneira mais discreta que eu souber.

 Sem tirar-te a liberdade, sem jamais te sufocar.
 Sem forçar tua vontade.

 Sem falar, quando for hora de calar.
 E sem calar, quando for hora de falar.
 Nem ausente, nem presente por demais.
 Simplesmente, calmamente, ser-te paz.
 É bonito ser amigo, mas confesso é tão difícil aprender!

 E por isso eu te suplico paciência.
 Vou encher este teu rosto de lembranças,

 Dá-me tempo, de acertar nossas distâncias...

 
Fernando Pessoa

             

 
Um grande obrigado a todos vocês por nos terem proporcionado este momento de
amizade, carinho e amor!

“O Corpo Humano” – Visita da Rita (Aparelho Circulatório) e da Susana
(Os Dentes)

  
A Sala Amarela tem estado a realizar o projeto “O Corpo Humano”. Este tem sido
um projeto um pouco longo, pois os temas que quisemos abordar foram muitos.
Contudo, de forma a enriquecermos ainda mais este projeto, temos vindo a ter a
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preciosa ajuda de alguns pais: a Rita, Mãe da Mariana veio falar-nos do aparelho
circulatório e a Susana, mãe da Leonor trouxe-nos muitas informações novas acerca
dos dentes e dos cuidados que devemos ter com eles.

Visita da Susana:

 

    

 

Visita da Rita:

 

  

  





As Janeiras
  

“Cantar as Janeiras é uma tradição em Portugal que consiste no cantar de músicas pelas ruas por grupos de pessoas
anunciando o nascimento de Jesus, desejando um feliz ano novo. Esses grupos vão de porta em porta, pedindo aos
residentes as sobras das Festas Natalícias. A tradição geral e mais acentuada, é que grupos de amigos ou vizinhos se
juntem, com ou sem instrumentos (no caso de os haver são mais comuns os folclóricos: pandeireta, bombo, flauta,
viola, etc.). Depois do grupo feito, e de distribuídas as letras e os instrumentos, vão cantar de porta em porta pela
vizinhança.

Terminada a canção numa casa, espera-se que os donos tragam as janeiras (castanhas, nozes, maçãs, chouriço,
morcela).”

Sendo as Janeiras uma das nossas tradições e, como forma de transmitir às crianças alguns costumes do nosso país, no
passado dia 22 de janeiro estava previsto irmos cantar as Janeiras ao centro de dia de Vanicelos. Contudo, como
teríamos de fazer o percurso até lá a pé e, estava a chover, não foi possível realizar esta atividade.

No entanto, a equipa refletiu e decidimos realizar a atividade no ginásio do colégio e cantar para a restante comunidade
educativa (creche e 1º ciclo)… os nossos “vizinhos”.

Uma das músicas escolhidas pela professora Sandra foi o “Natal dos Simples” de Zeca Afonso e a outra o “Alecrim”.

 
 

Natal dos Simples (Zeca Afonso)
 Vamos cantar as janeiras

 Vamos cantar as janeiras
 Por esses quintais adentro vamos

 Às raparigas solteiras
  

Vamos cantar orvalhadas
 Vamos cantar orvalhadas
 Por esses quintais adentro vamos

 Às raparigas casadas
  

Vira o vento e muda a sorte
 Vira o vento e muda a sorte
 Por aqueles olivais perdidos
 Foi-se embora o vento norte
  

Muita neve cai na serra
 Muita neve cai na serra
 Só se lembra dos caminhos velhos

 Quem tem saudades da terra
  

Quem tem a candeia acesa
 Quem tem a candeia acesa
 Rabanadas pão e vinho novo
 Matava a fome à pobreza

  
Já nos cansa esta lonjura

 Já nos cansa esta lonjura
 Só se lembra dos caminhos velhos

 Quem anda à noite à ventura

 

Festa de Natal “No Bosque Encantado”
  

Este ano o natal chegou bem cedo ao Colégio do Centeio!
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No dia 8 do mês de dezembro, as nossas portas abriram-se para proporcionar às
nossas crianças e respetivas famílias uma viagem ao “Natal no Bosque Encantado”.
Pelas 14h00 começou a viagem por um mundo mágico de fadas, duendes, com o pai
e a mãe Natal, a Estrunfina, a Alice, o Chapeleiro e a Lebre de Março, o Peter Pan, a
Sininho, o Chefe Índio e o Capitão Gancho, a Capuchinho Vermelho, a Avózinha, um
Mimo, Hansel e Gretel e a sua casinha de chocolate....todos dispersos pelo espaço
exterior do colégio, com muitas atividades bem divertidas para animar as crianças e
os adultos.

 

    

 

Tivemos também a representação de alguns parceiros do colégio, nomeadamente a
instituição solidária S.O.S. Bebé, para recolha de bens não perecíveis, a Letra
Imaginária e o Madscience, que mostrou o lado divertido da ciência através da
realização de algumas experiências.

 

   

 

Para completar esta maravilhosa festa havia também alguns pontos de venda de
guloseimas, nomeadamente castanhas assadas, algodão doce, pipopcas, farturas e
bolos!!

Foi uma tarde muito bem passada, de convívio e alegria.



Obrigada a todos os que estiveram presentes por nos terem ajudado a tornar este
momento mágico memorável!

 

   

“O NABO GIGANTE” – Visita da Alexandra, mãe do Tomás Rosa
  

Na sexta-feira da semana que passou, tivemos mais uma visita no âmbito do projeto
que estamos a realizar em parceria com os pais. A Alexandra, mãe do Tomás Rosa,
veio à sala amarela contar-nos a história “O Nabo Gigante” de Alexis Tolstoi e
Niamh Sharke e, ainda teve a preciosa ajuda do Tomás, que a ajudava a “ler”.

“O Nabo Gigante” é um conto popular original russo, recolhido e adaptado por
Alexis Tolstoi no século XIX.

Fica um pequeno resumo da versão editada pela editora Livros Horizonte:

Era uma vez uma velhinha e um velhinho que viviam numa casinha velha e torta…
eles tinham cinco gansos… três gatos… uma vaca castanha… seis canários
amarelos… dois porcos… e quatro galinhas sarapintadas.

Os velhinhos foram semear ervilhas, cenouras, batatas, feijões e nabos.

Depois, passaram muitos dias e o velhinho foi tirar o nabo da terra… e o nabo era
muito gigante!… ele tentou arrancar o nabo mas não tinha força… e foi chamar a
velhinha.

Eles não conseguiram e chamaram a vaca castanha… puxaram com muita força mas
não conseguiram… e chamaram os dois porquinhos barrigudos e não conseguiram…
e chamaram os três gatos pretos para ajudarem… mas não conseguiram… e depois
um gato foi chamar as galinhas sarapintadas… e não conseguiram.

Depois chamaram os cinco gansos… e já estavam todos cansados… e a velhinha teve
uma ideia… foi buscar um bocadinho de queijo para caçar… um rato.

Levou o rato para ajudar a puxar o nabo… fizeram muita força… e o nabo saiu da
terra e eles caíram para trás… o velhinho caiu em cima da velhinha… a velhinha caiu
em cima da vaca… a vaca caiu em cima dos porcos… os porcos caíram em cima dos
gatos… os gatos caíram em cima das galinhas sarapintadas… as galinhas caíram em
cima dos gansos… e os gansos caíram em cima dos canários… e os canários caíram
em cima do rato… Depois os velhinhos fizeram uma panela de sopa de nabo… e
todos comeram a sopa… e o ratinho também!

 

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-amarela/ano-letivo-2012-2013/279-nabo?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=3041e6f7942354d762228931d4c4ed8ca2178abf


 

   

 

Como a história tinha uma sequência de personagens que iam ajudando o velhinho a
puxar o nabo, a Alexandra deixou-nos a proposta de desenharmos estas personagens
e, em seguida de as colocarmos pela ordem correta. E, à tarde foi o que fizemos…
alguns desenharam as personagens e, depois de recortadas e pintadas, foram coladas,
por ordem a seguir ao nabo gigante!

Quando o tempo melhorar, iremos à nossa horta semear nabos… ficaremos à espera
de que também como o velhinho desta história, nasça um nabo gigante! Pensando
melhor, talvez seja melhor não, pois teríamos de andar a comer sopa de nabo por um
mês!

 

   

 

Uma curiosidade…

Como surgiu a dúvida, se o autor deste conto seria o Tolstoi que estávamos a
imaginar, fica o esclarecimento:

Alexis Tolstoi (não confundir com o conhecido Leon Tolstoi), nasceu em São
Petersburgo a 5 de Setembro de 1817 e morreu a 10 de Outubro de 1875. Foi um
poeta russo, dramaturgo e romancista. Ficou conhecido por algumas obras como "O
vampiro", " A morte de Ivan o Terrível", " O cavaleiro de prata", "O czar Boris"... e
outros romances históricos.

Graduou-se na Universidade de Moscovo em 1836 e passou a maior parte da vida na
corte do Czar, servindo como Mestre de Cerimônias e mais tarde como Grão-Mestre
da Tapada Real. Aposentou-se do serviço em 1861 para dedicar mais tempo à escrita,
sobretudo poesia e escrita de contos, alguns para crianças.



 
Fica um endereço na internet onde poderão ver o texto e as ilustrações:

http://www.slideshare.net/crebi

 

   

 

Muito obrigada, Alexandra por ter enriquecido o nosso projeto!

Visita ao Centro Cultural de Belém – “Bemóis e outros Bicharocos”
  

Na quarta-feira, dia 14 de novembro visitámos o Centro Cultural de Belém. No
período da manhã fomos ver a peça “Bemóis e outros Bicharocos”.

A música contemporânea é um bicho, um bicharoco...

Estas histórias escritas por Judite Fernandes contam as peripécias do Elias, um
chicharrinho do mar dos Açores que luta contra as insónias; da aranhita Sofia, que
quer viver num sapato porque não consegue fazer teias; da Pupa, uma linda borboleta
que se depara com as dificuldades e as intempéries do dia-a-dia. Estas histórias
passaram à partitura, partilhando o conceito de uma escrita aberta a vários estilos
musicais, sonoridades e texturas, num exercício de levar o público a gostar da música
contemporânea e a degustá-la.

 

   

 

À tarde e, depois de almoçarmos no jardim da Fábrica das Artes fomos visitar
livremente a exposição temporária que se encontra neste momento no Museu
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Coleção Berardo – Hélio Oiticica – “O Museu é o Mundo”.

A obra de Hélio Oiticica (1937 – 1980), que tem vindo a ser descoberta fora do
Brasil, configura um dos momentos mais significativos do século XX. A exposição
“Hélio Oiticica - museu é o mundo” constitui a mais ampla retrospetiva do artista
com 117 obras, sendo algumas delas apresentadas nos espaços exteriores do Museu
Coleção Berardo. Hélio Oiticica desenvolveu desde 1955 um percurso notável.
Partindo da abstração neoconcretista, procurou explorar novas vias para a pintura
fora do quadro, criando dispositivos imersivos para o espetador, como os Penetráveis,
ou os Parangolés, suscetíveis de serem vestidos. As suas instalações Tropicália e
Éden deram às experiências concretistas uma viragem etnológica e política, a par da
reclamação de uma outra relação com o tempo e o prazer.

 

 

De forma rápida, ainda entrámos no Museu Coleção Berardo, contudo foi mesmo a
exposição de Hélio Oiticica que todos gostaram mais de visitar durante a tarde.

Foi um dia muito divertido e com muitas aprendizagens!

“A FADA DA COR”
  

Na segunda-feira, dia 15 de outubro, a Marta vestiu-se de fada para nos contar a
história: “A FADA DA COR”, de Diana Dias. Este livro conta-nos a história de uma
menina que vivia numa aldeia onde tudo era cinzento e ela sonhava como seria viver
num mundo com cor. Contudo, um certo dia esta magia acontece e duas borboletas
transformam a sua aldeia cinzenta numa aldeia cheia de cor, tal como o arco-íris!
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Depois de ouvirmos a história contada pela Marta, pensámos em pintar um cenário
com a aldeia onde vivia esta menina e pintá-la tal como ela era, ou seja, toda
cinzenta! No entanto, todos concordámos que a aldeia seria mais bonita se fosse
colorida, pois todos nós gostamos muito mais de viver num mundo com cor!

Então, a Sónia deu-nos a conhecer um artista plástico muito famoso, o Jackson
Pollock (Cody, Wyoming, 28 de janeiro de 1912 — Springs, 11 de agosto de 1956)
que ficou conhecido por desenvolver uma técnica de pintura, criada por Max Ernst, o
'dripping' (gotejamento), na qual respingava a tinta sobre suas imensas telas; os
pingos escorriam formando traços harmoniosos e pareciam entrelaçar-se na superfície
da tela.

E, foi utilizando esta técnica que finalmente a aldeia cinzenta onde vivia a menina
ficou cheia de cores vivas e alegres!

 



    



Peddy Papper “À DESCOBERTA DA NATUREZA”
  

No âmbito das nossas tardes de animação sociocultural em parceria com a sala verde, realizámos na sexta-feira passada
um peddy papper no nosso sobreiral, onde fomos à descoberta de alguma flora que se encontra por lá.

A Patrícia e a Sónia organizaram um percurso orientado por pistas, de modo a observarmos mais atentamente alguns
pormenores deste espaço, tirando assim maior proveito do mesmo.

A atividade teve início na sala amarela e, através de algumas indicações bem como de um mapa, foram-nos dadas as
indicações necessárias para encontrarmos a primeira pista. Foram concretizados 4 desafios nos quais recolhemos folhas
secas, observámos e desenhámos um sobreiro à vista, descobrimos uma romanzeira e colhemos um dos seus frutos para
o desenhar à vista e, por mim, tivemos de encontrar uma flor do campo.

Após cada um dos desafios ultrapassados, foi-nos entregue uma peça, de modo a que no final, já em sala, pudéssemos
construir um puzzle e colori-lo.

Foi uma atividade muito divertida e poderemos recordá-la mais tarde no caderninho de campo, especialmente
construído para a realização desta atividade.

 

  

   

   

 

 

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-amarela/ano-letivo-2012-2013/276-peddy-paper?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=9dd48d3a1b0cb6aead6859c8dcd33938e1b9c061


Três folhas tens de procurar
 para no teu caderninho colar.
 E, sem te esquecer

 que a peça terás de recolher!
  

Um sobreiro vais ter de descobrir
 E no papel

 O vais ter de reproduzir!
  

Uma fruta vais encontrar
 Na romanzeira terás de a procurar

 Perto do parque de estacionamento
 De certeza, que ela vai lá estar!

  
Junta as peças que encontrares

 Para o puzzle pintares.

 

   

   

Proposta de leitura: “Viva o Peixinho!”
  

Um dos livros que mais temos explorado neste início de ano letivo tem sido o livro
“Viva o Peixinho!”, de Lucy Cousins, editado pela Caminho.

“Viva o Peixinho!”, é um livro encantador, muito bem ilustrado, por onde desfilam
peixes de variadíssimas formas e cores, bem como outros tantos cardumes. Este livro
leva-nos a viajar a um exuberante mar de peixes coloridos, o qual apaixonou as
crianças da sala amarela!

Outra coisa que também gostámos muito neste livro foi o texto estar escrito em
verso! E, este foi o ponto de partida para fazermos algumas rimas com peixes
inventados por nós, bem como um trabalho de expressão plástica, onde explorámos a
representação de diversos peixes, utilizando alguns materiais de desperdício (tampas
e restos de papel).

Com o grupo da tarde e, em parceria com a sala verde, nas nossas tardes de animação
sociocultural, estamos a desenvolver um pequeno teatro de fantoches baseado neste
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livro, para apresentarmos a todas as crianças das duas salas, no centro de recursos…
depois contamos como foi!

 

  

  

Saída de campo… “Vamos apanhar abóboras!”
  

Na semana que passou, durante a nossa saída de campo fomos apanhar abóboras à
quintinha. Trouxemos duas para a nossa sala, Cheirámos, explorámos a forma,
observámos a cor e a Sónia contou-nos algumas coisas que sabia acerca das abóboras
colhidas, nomeadamente que uma delas se podia cozer com a casca, pois esta depois
de cozida desfaz-se!

Depois de termos todos cheirado e tocado na abóbora, a Beatriz propôs que
fizéssemos uma pintura da abóbora com tintas. E, o resultado foram umas pinturas
muito coloridas que estão expostas no placar exterior da sala, de modo a que todos
possam apreciá-las!

Mas, tínhamos que pensar de que modo poderíamos confecionar esta abóbora e,
decidimos que poderíamos fazer pão de abóbora com ela! Tal como verdadeiros
cozinheiros, pusemos as mãos na massa e amassámos o nosso pão.
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Visita da avó do Tomás
  

No dia 12 de Janeiro tivemos na nossa sala a visita da Lurdes, a avó do Tomás. A
Lurdes trouxe um livro intitulado “Tubarão Dentadinha” que o seu neto Tomás
escolheu para ela nos vir ler. Esta história fala de um tubarão que foi apanhado por
humanos e foi transportado para um aquário, onde não era muito feliz, pois estava
longe da sua família e do seu habitat natural.

Depois de ouvirmos a história contada pela avó Lurdes ficámos todos muito curiosos
por descobrir mais coisas acerca da vida dos tubarões e ela ainda nos trouxe alguma
pesquisa retirada da internet acerca deste tema.

Como a Lurdes sabe que na sala Amarela somos um bocadinho gulosos, ofereceu-
nos, para que comêssemos ao almoço uma deliciosa mousse.

Obrigada por este momento tão agradável de convívio!
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"Histórias Alinhavadas"
  

Hoje fomos passear até Lisboa, mais propriamente à Fundação Calouste Gulbenkian.
Quando chegámos, dirigimo-nos ao Centro de Artes Modernas, onde nos esperava
uma animadora e uma visita-jogo ao museu.

O tema da nossa visita foi “Histórias Alinhavadas” e consistiu na construção de uma
história com base nas obras de arte que íamos vendo, que incluía pinturas de vários
autores, nacionais e estrangeiros.

Quando saímos do museu já era hora de almoçar. Procurámos então um sítio
adequado e fizemos o nosso piquenique, em conjunto com as outras salas da valência
de pré-escolar, no anfiteatro que há no jardim da Gulbenkian.

Após o almoço comido, fomos explorar os jardins, que são muito grandes e
descobrimos um lago, algumas pequenas pontes e muitos patos. Ficámos a saber que
os patos eram de cores diferentes pois os machos possuem a cabeça verde e o corpo
acinzentado e as fêmeas têm as penas castanhas.

Brincámos, corremos, saltámos e voltámos para o autocarro muito cansados, mas
satisfeitos com este dia diferente e tão agradável que tivemos.
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Visita da Mãe do Filipe - Tradições de Natal na Alemanha e confeção de um doce típico - Kaiserschmarrn
  

A mãe do Filipe nasceu na Alemanha e veio à nossa sala falar-nos um pouco dos hábitos e costumes que as pessoas lá
na Alemanha têm no Natal. Explicou-nos que nesta época do ano, acontecem as Feiras de Natal, que encantam os dias
frios que estão por esta altura na Alemanha e as quais servem de ponto de encontro entre amigos e familiares.

 

  

 

Quanto à culinária da ceia de Natal, um dos mais tradicionais doces são as bolachinhas de Natal, mais conhecidas como
Weckmann, que têm vários tipos e formas e são posteriormente decoradas. Na ceia de Natal costumam comer ganso
assado, salsichas e peixe.

Na Alemanha também existe umas panquecas muito especiais, que se chamam Kaiserschmarrn, ou em português “o
disparate do imperador”. São umas panquecas que se comem cortadas aos bocadinhos e ficaram com este nome devido
ao facto de as terem oferecido ao imperador e ele ter perguntado, que disparate era aquele.

 

  

 

Peça de Natal  - “SHHH!”
  

A equipa não docente do Colégio, dinamizou no dia 14 de Dezembro uma peça de
Natal baseada na história “Shhh!”, de Julie Sykes e Tim Warnes. Esta história fala-
nos sobre o pai Natal que é um bocadinho barulhento e de como é que ele consegue
distribuir todos os presentes a todos os meninos na noite de Natal, com a ajuda das
suas renas, de um ratinho de um boneco de neve que ele por acaso encontrou na rua
durante essa noite.
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Bailado "A Menina de Pedra"
  

No dia 30 de Novembro realizou-se a nossa primeira visita de estudo fora do
Colégio, na qual fomos a Lisboa, mais precisamente à Aula Magna da reitoria da
Universidade de Lisboa ver o musical intitulado “A Menina de Pedra”. Esta peça é
um bailado interactivo produzido pela companhia Foco Musical. Durante o
espetáculo podemos dançar, cantar e tocar, sendo que nas aulas de música que
tivemos no colégio já nos havíamos preparado de forma a que neste dia pudéssemos
saber melhor a letra das músicas ou os gestos e coreografias que tínhamos de fazer.
Foi uma peça diferente, vivenciada de uma forma divertida por todos nós!
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S. Martinho
  

No dia 11 de Novembro, celebrou-se no Colégio o S. Martinho. Durante a parte da
manhã, assistimos a uma peça de teatro dinamizada pelo CATL, intitulada “A Lenda
de S. Martinho”, contudo tentou-se abordar esta temática de uma forma mais lúdica e
interactiva. Assim, o S. Martinho apareceu montado numa bicicleta e, as suas roupas,
acessórios e o cavalo estavam perdidos entre a assistência.

 

  

 

Na sala, como sugestão da aluna estagiária Susana, também fizemos uma pequena
representação dramática sobre a lenda:

 

  

 

De tarde, realizou-se o Magusto, com a presença dos familiares. O Magusto teve
início com um momento musical, dinamizado pelas crianças do pré-escolar e do
primeiro ciclo e seguiu-se um momento de convívio entre todos com castanhas
assadas, frutos da época e doce de abóbora e pão confecionados pela sala amarela!

 

 

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-amarela/ano-letivo-2012-2013/268-s-martinho?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=9eab7f0cd84d52966d140f76c3befa6203672044


 
Preparação do doce de abóbora:

 

  

 

Confeção do pão de abóbora:

 

  

 

Magusto:

 

  

Os Cogumelos
  

Durante o nosso último passeio pelo exterior do colégio, encontrámos dois
cogumelos. Como a Sónia sabia que eram cogumelos comestíveis decidimos
investigá-los e partilhar a nossa descoberta com a sala do 2º ano. Contudo, a Sónia
explicou que se víssemos cogumelos no campo nunca deveríamos apanhá-los, pois
não sabíamos se eram comestíveis ou venenosos, pois ambas as espécies são
extremamente parecidas!

A professora Joana preparou um power point sobre este fungo e convidou-nos para
irmos à sua sala aprender mais coisas sobre os cogumelos e também sobre outros
fungos. Ainda tivemos oportunidade de observar os cogumelos ao microscópio (um
especial que se liga ao computador e depois se pode visualizar a imagem no quadro
interactivo).
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Algumas aprendizagens:

• os cogumelos não são animais, nem plantas, são fungos;

• um cogumelo é constituído pelas seguintes partes: chapéu, lâminas, pé, anel e
micélio;

 

  

 

• existem outros fungos, como por exemplo o bolor, a levedura para fazer cerveja, a
levedura para fazer pão, a penicilina e um fungo que provoca doenças na pela, as
micoses;

 



  

 

Existem cogumelos de várias cores, formas e tamanhos. Alguns são comestíveis, mas
outros têm propriedades que causam efeitos negativos no organismo humano, como
por exemplo os cogumelos venenosos.



Pão por Deus/Halloween
  

No passado dia 31 de outubro celebrou-se no Colégio do Centeio o Pão por Deus. A equipa do Colégio decidiu que
seria bastante pertinente aproveitar esta data para estimular o espírito de partilha nas nossas crianças. A sala Amarela
visitou a sala Rosa e partilhou com os bebés uma história que as crianças de anos anteriores tinham construído
intitulada “Sala Amarela Apresenta: Há Dias Diferentes”, a qual decidimos apresentar através da leitura da mesma
(Sónia) e com mímica (crianças).

 

  

 

A turma do 4º ano também nos visitou neste dia e partilhou connosco uma história que eles inventaram e, apresentaram
através de um pequeno teatro. Foram momentos muito agradáveis de partilha com outras salas do Colégio, os quais
esperamos repetir em breve!

Como neste dia também se comemora o Halloween e, apesar de ainda não querermos comemorá-lo de uma forma mais
significativa com o pré-escolar, para brincarmos um bocadinho, à tarde fizemos uns dedos de bruxa deliciosos!

 

  

 

Visita de uma médica dentista – a mãe da Leonor
  

Na passada quinta feira, a mãe da Leonor, que é médica dentista fez uma visita à
nossa sala para nos ensinar algumas coisas, tais como, quais os alimentos mais
saudáveis para os nossos dentes, mas também nos disse quais os menos saudáveis,
explicou como aparecem as cáries, quantos dentes temos, quando é que devemos
lavar os dentes e como devemos fazê-lo...
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Queremos agradecer à mãe Susana por nos ter proporcionado este momento repleto
de novas aprendizagens e, também a oferta que nos trouxe. Adorámos!

A mãe da Sofia Almeida trouxe-nos massa de pão...
  

... e, sugeriu que cada um de nós moldasse a massa com a primeira letra do nosso
nome. Assim, depois de amassarmos um pouco mais, cada um fez a letra
correspondente ao seu nome, levámos para a D. Elisabete cozer no forno e ainda
fizemos uma rima com o nome para levar para casa.
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Muito obrigada à mãe Raquel por nos ter trazido esta massa que dá para moldar e
depois ainda podemos comê-la. Estava deliciosa!

Madrinhas e Padrinhos
  

Pais e restante família,

Na semana de 12/09 a 16/09 fizemos algo muito importante na Sala Laranja! Durante
estes dias foi possível eleger, de entre os amigos que já pertenciam à sala, as
madrinhas e os padrinhos dos novos amigos.

Após a escolha dos afilhados por parte dos padrinhos/madrinhas, todos puderam
elaborar a sua medalha para oferecer aos respectivos padrinhos/madrinhas e afilhados
e a entrega destas foi feita durante um piquenique realizado no espaço do sobreiral.

As madrinhas e os padrinhos da Sala Laranja têm agora uma grande
responsabilidade…ajudar os seus afilhados ao longo de toda a rotina da Sala Laranja,
devendo ajudar a lavar as mãos, a vestir o bibe, a explicar as regras da sala e falar
com eles quando não fazem algo correcto, entre outras situações.
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Junho de 2014

"O cato quer mimos"

 

No dia 18 de junho tivemos o prazer de receber no nosso Colégio, a Ana Ventura, autora do livro “O cato que quer
mimos”. Este livro tem ilustrações feitas pelo Alberto Faria e aborda a história de um cato Saguar, que  é o nome dado
ao cato da espécie Carnegiea gigantea. O seu lugar de origem é nos desertos da América do Norte e, este é a maior
espécie de catos da família Cactaceae, atingindo mais de 15 metros de altura. O gigantesco cato saguaro fornece ninhos
às aves do deserto e funciona como "árvore". O saguaro cresce lentamente mas pode viver 200 anos. Aos 9 anos, ele
tem cerca de 15 cm de altura. Aos 75 anos, o cato desenvolve seus primeiros ramos. Quando totalmente adulto, o
saguaro chega a 15 metros de altura e pesa quase 10 toneladas. Eles povoam o deserto de Sonora e reforçam a
impressão de que os desertos são áreas ricas em catos (in Wikipédia).

No entanto, este cato saguaro que a Ana Ventura escolheu para fazer esta história, tem um problema… sente-se muito
sozinho, pois os animais que o visitavam quando ele era mais novo e tinha poucos picos, agora deixaram de o visitar!
Após saberem disto, alguns animais mais pequenos, como os lagartinhos, as aranhinhas e os escorpiões, que também
vivem no deserto como ele, decidiram ir viver nele, pois por serem pequenos conseguem passar entre os picos e assim,
além de lhe darem muitos miminhos até lhe fazem algumas cócegas!

O cato ficou tão feliz por já não se encontrar sozinho, que lhe nasceram umas lindas flores. E com o nascimento destas
flores, mais animais lhe vieram fazer companhia, tais como borboletas e abelhas.

Foi muito interessante ouvirmos a história contada pela própria autora do livro, que se transformou numa menina índia
para nos fazer passar as aventuras e desventuras deste caco, que tal como nós, também gosta muito de cócegas e
miminhos!

Em sala foi-nos proposto para fazermos uma pintura, onde colocássemos o cato, muito alto, forte e cheio de picos, tal
como ele aparece nas ilustrações do livro que a Ana escreveu!

  

A equipa de sala



Junho de 2014

Transição para o 1.º CEB

 

“Desde a infância que a nossa vida é marcada por mudanças. Mudanças que
pretendem ser oportunidades para crescer e continuar a avançar. Não devemos ter
medo das mudanças, pois são oportunidades de fortalecimento e possibilidades de
nos conhecermos melhor e, também, de conhecermos melhor os outros.

As mudanças também fazem parte dos serviços para a infância e das escolas. Todos
os dias, transições, maiores ou menores, marcam o ritmos do que acontece ou do que
irá acontecer no futuro (Marta Guzman e Stig Lund)”.

De modo a facilitarmos a mudança das crianças finalistas de pré-escolar para a sua
entrada no 1º Ciclo, desenvolvemos com eles um conjunto de atividades que
consistiram em visitas às salas de 1º Ciclo, levantamento das expetativas em relação
a esta mudança, participação numa atividade preparada pela sala do 1º Ano – um
teatro realizado no sobreiral. 

A sala do 4.ºano, entre os dias 30 de maio e 5 de junho, entrevistou os finalistas da
sala azul, laranja, amarela e verde para os ajudar na adaptação e integração à nova
valência e descobrirem as suas expetativas para o 1ºCiclo. 

Após a realização de um guião adaptado, a esta faixa etária,  foram realizadas as
seguintes perguntas:

1-Como finalista, o que esperas do 1.ºciclo?

2-O que pensas que vais aprender?

3-O que gostavas de aprender?

4-Sabes quais são as áreas que vais trabalhar?

5-Qual destas áreas poderás gostar mais? E Porquê?

 

“… as transições têm muito a ver com o tempo e com o espaço. Temos de dar às
crianças um tempo e um espaço de qualidade, bem como proporcionar-lhes materiais
e propostas de qualidade que apoiem um processo consiste. 

Deve-se estabelecer um diálogo pedagógico entre jardins de infância e escolas do 1º
Ciclo, que será participados por todos os intervenientes implicados no processo. A
transição tem de ser uma aprendizagem mútua, frutuosa e cooperada entre o jardim
de infância e a escola do 1º Ciclo, a fim de promover a interligação do jogo com a
aprendizagem (Marta Guzman e Stig Lund)”.
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Maio de 2014

"Uns talheres diferentes"

 

A Nádia, que é a aluna estagiária da sala Amarela não nasceu em Portugal, nasceu
num lugar que fica muito longe do nosso país: Macau. Neste momento Macau é uma
província que pertence à China, mas já foi uma colónia que pertencia a Portugal,
embora ficasse noutro continente, o asiático. Por esta razão, Macau tem tradições e
costumes muito diferentes dos nossos. Um destes costumes é as pessoas comerem
com pausinhos em vez dos nossos tradicionais talheres! 

A Nádia que proporcionar-nos esta experiência diferente e, na terça-feira, na hora do
almoço fomos todos experimentar a comer a massa com legumes utilizando os
pausinhos que usam em muitos países da ásia. Foi uma experiência muito
interessante, mas um bocadinho difícil! 
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A equipa de sala

Maio de 2014

Projeto "Os dinossauros"

 

Mais um projeto surgiu na sala amarela, desta vez foi proposta do Guilherme e o
tema sugerido foi “Os Dinossauros”. Como em todos os projetos que realizamos
começámos por perguntar às crianças o que elas já sabiam acerca deste tema, o que
queriam saber e onde é que podíamos ir pesquisar. Deixamos o registo do que foi dito
e, já sabem que se quiserem vir falar alguma coisa acerca desta temática poderão
sempre falar com a equipa de sala para podermos agendar.

O que sabemos…

Os pterodáctilos comem peixe. Afonso

Os tricerotropos bebem água e são carnívoros. Bernardo

Os dinossauros são assustadores porque comem muito. João P.
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Têm dentes muito afiados. Matilde

Quando os dinossauros são assustadores, as pessoas fogem. Alguns dinossauros
comem folhas. Eles às vezes atacavam as pessoas. Bernardo

Eles rugem muito alto. Mariana

Os dinossauros às vezes vão caçar os outros dinossauros. Afonso

O T- Rex é o mais forte dos outros dinossauros. Bernardo

Alguns dinossauros podem comer folhas ou peixe. Margarida

Eles têm fome e comem carne. Sofia

O brocossauro consegue esmagar tudo. Afonso

O T- Rex assusta todos os animais menos aquele que come folhas. Bernardo

Alguns dinossauros têm cornos. Afonso

Eles nascem dos ovos. Vasco

Há dinossauros que vivem no mar. Matilde

Primeiro foi um meteorito que fez morrer os dinossauros. Bernardo.

Furou o planeta Terra. Afonso.

Os dinossauros têm esqueletos. O meteorito chocou contra os dinossauros no nosso
planeta. Guilherme

Dão dentadas na carne. Gonçalo E.

Há uns que são carnívoros. Guilherme

Mordem às pessoas. Gonçalo C.

Comem ervas. Santiago

Há um dinossauro que anda na água e pode comer peixes e patos. Há um que se
chama oviraptor que pode roubar ovos. Guilherme

 

O que queremos saber…

Os dinossauros são  mamíferos?

Eles também voam?

Os nomes todos dos dinossauros.

Como é que os dinossauros foram extintos?

O que é que eles comem?

O que é que eles fazem para ter ovos?

As baleias comiam os dinossauros?

Quero saber os sítios onde eles andam.

 



Onde pesquisar…

Na internet.

Nos vídeos/DVD’s.

Nos museus.

Nos livros.
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Abril de 2014

Visita das famílias

 

No âmbito do projeto que realizámos anteriormente intitulado “As árvores” tínhamos
proposto aos pais virem à sala falar acerca de um animal que vivesse nas árvores ou
usasse as árvores como abrigo ou alimento. Alguns pais já nos visitaram… a mãe da
Íris, a Cristina veio falar dos Koalas, a mãe do Bernardo, a Carolina veio falar das
abelhas e a mãe da Mariana, a Rita falou acerca dos macacos.

Com estas visitas já aprendemos muitas coisas novas acerca destes animais e ficamos
à espera que mais pais nos visitem!
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Abril de 2014

Escolinha dos Dentes – Farmácia Sália

 

No dia 11 de abril, a Farmácia Sália, um dos nossos parceiros, trouxe-nos um workshop intitulado “A Escolinha dos
Dentes”. As duas farmacêuticas que nos vieram fazer esta apresentação falaram-nos de vários assuntos relacionados
com os dentes, nomeadamente como é constituída a nossa dentição, de como devemos fazer a lavagem correta dos
dentes e quantas vezes devemos lavar os dentes por dia, o uso do fio dental e de quantas vezes devemos ir ao dentista
por ano.

Tivemos também a oportunidade de fazer pasta de dentes e de prova-la! E, constatámos que estava fresca, por causa da
menta e ainda sabia a morango.

Também se pode aliar a promoção da higiene oral à leitura, como tal, deixamos alguns exemplos de livros dedicados a
esta temática:

“Kiko, o dentinho de leite”       “As mil cores do sorriso da Mariana”
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Março de 2013

Projeto “Caracóis e Lesmas”

 

Mais um projeto foi proposto na sala amarela! Desta vez algumas crianças quiseram
fazer um projeto sobre caracóis e lesmas. Como nos outros projetos já desenvolvidos
começámos por saber o que as crianças já sabiam, o que queriam saber e onde
podíamos procurar informações acerca desta temática.

O que sabemos…

Os caracóis nascem nos muros, às vezes. João P.

Quando estão pequeninos seguram-se na parede. Vasco

Têm uma pedra nas costas e têm baba. João P.

É chichi. Sofia

Aquela coisa enroladinha é a carapaça. Afonso

Eles andam muito devagarinho. João P.

Não devemos pisar os caracóis porque ficamos cheios de baba. Sofia

Aquela parte lá em baixo são os pezinhos. João M.

Têm pausinhos na cabeça. João P.

Os pausinhos são os olhos. Afonso

Eles deitam ranho. Matilde

Algumas lesmas são muito grandes. Vasco

Também têm pausinhos e baba. João P.

Alguns caracóis são grandes. Eles têm pausinhos em baixo. Gonçalo C.

Algumas lesmas vão até à minha casa, comem e ficam muito cheias. Bernardo

Os caracóis comem folhas. Guilherme

As lesmas comem amêndoas. Bernardo

Acho que as lesmas babés nascem pela barriga das mães. Vasco

Alguns caracóis têm desenhos na carapaça. João M.

O corpo das lesmas é castanho. Vasco

Acho que é amarelo. João M.

Verde muito escuro que parece cinzento. João P.

 

O que queremos saber…

As lesmas têm asas?

O que é que as lesmas comem?
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As lesmas têm bebés?

Os nomes das partes do corpo dos caracóis e das lesmas.

 

Onde procurar…

Na internet;

Nos livros;

No Google.

 

Já pesquisámos nos livros e na internet o que queríamos saber acerca destes dois
animais e foram muitas as descobertas que fizemos… descobrimos que a grande
diferença entre eles é que o caracol tem uma concha para se defender dos animais
que o querem comer, mas a lesmas não tem, por isso a sua defesa é o seu muco que
sabe muito mal. Também percebemos como eles se reproduzem: depois de
acasalarem, fazem uma postura de ovos (entre 20 e 30) e ao fim de mais ou menos 16
dias nascem os caracóis pequeninos, entre muitas outras coisas.

Fizemos ainda algumas atividades em sala, tais como o desenho à vista de duas
caracoletas que encontrámos no nosso Colégio, desenhámos um caracol e uma
caracoleta, fizemos o ciclo de vida destes animais e construímos um terrário para a
sala onde estão duas caracoletas muito comilonas!. O grupo de crianças da tarde, no
âmbito da iniciação à escrita, também aprendeu a escrever as palavras “lesma” e
“caracol”. 

  

 



A equipa de sala

19 de março

Dia do Pai

 

No dia 19 de março comemorámos o Dia do Pai no nosso Colégio. Este ano foi um
bocadinho diferente dos anos anteriores, ou seja não foi comemorado no exterior e
em conjunto com todos os pais do Colégio, mas sim na sala amarela e só com os pais
desta sala.

Este ano tivemos uma temática como proposta de atividade para os pais realizarem
em conjunto com os filhos, pois estamos a comemorar a Quinzena do Património. A
sala Amarela propôs que os pais fizessem animais pertencentes à fauna do estuário
do Sado, sendo que foi este o tema que nos coube trabalhar no âmbito desta
quinzena.

Cada pai e seu respetivo filho escolheram o seu animal preferido e tentaram
reproduzi-lo, utilizando materiais de desperdício para os fazerem em três dimensões.
Também podiam escolher fazer o animal em  desenho e pintura e no final, todos
fizeram animais fantásticos para colocarmos na exposição que está patente no colégio
durante a Quinzena do Património.

Os pais tiveram ainda direito a receber um presente feito pelos seus filhos e, este ano
a proposta das crianças foi fazerem um porta-chaves para os pais colocarem as suas
chaves. Também fizemos o retrato do pai, que está exposto nos placares junto aos
cabides da sala.

Obrigada a todos pela vossa participação! Gostámos muito deste convívio entre todos
na sala!
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 12 de fevereiro de 2014

 Projeto “As árvores”

 

Como já demos por finalizado o projeto das borboletas, e tem havido muitas
propostas de novos projetos, esta semana iniciámos mais um… o seu tema é as
árvores e foi proposto pelo Afonso. Tal como nos outros, começámos por registar o
que as crianças já sabiam acerca deste assunto, o que queriam saber e onde é que
tínhamos de procurar para ficarmos a saber mais acerca desta temática. 

Por cá o projeto vai começar por descobrirmos e observarmos as árvores que existem
no nosso espaço exterior, desde as árvores de fruto que existem no pomar até aos
pinheiros, os sobreiros e todas as outras que encontrarmos.

A equipa de sala gosta sempre de envolver os pais nestes projetos, como tal temos
uma proposta que vai ao encontro de um dos interesses das crianças: virem à sala
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falar um pouco acerca de uma animal à escolha, mas que tenha a particularidade de
viver em árvores, se alimentar delas ou usá-las no seu dia-a-dia. 

Como sabem, “as árvores proporcionam abrigo e alimento (folhas, plantas ligadas à
árvores, pequenos animais) aos mamíferos, como sejam o esquilo – nas ramagens – o
rato – no interior da base. Do mesmo modo, os mamíferos maiores (cabrito-montês,
raposa, veado…), encontram-se junto às árvores, na floresta.

Os pássaros fazem os seus ninhos e encontram alimento (frutos e insetos) na
ramagem, mas também no tronco (como acontece com o pica-pau e o mocho…).

Os insetos encontram-se em toda a árvore, pois alimentam-se de diversos produtos
(madeira, seiva, folha) que nela obtêm. No chão, junto à árvore, encontramos os
insetos que transformam as folhas mortas em sais minerais (são os decompositores da
manta morta.”

  

Sónia e Marta

 

8 de Janeiro de 2014
 Dia de Reis…

Segundo a tradição no Dia de Reis come-se bolo-rei. No dia 6 de janeiro, as crianças
da sala amarela confecionaram um bolo-rei.

Depois de a massa ter sido muito bem amassada pelas educadoras e de ter ficado a
levedar durante duas horas, chegou a vez de as crianças colocarem a mão na massa e
de cada uma dar forma ao seu bolo-rei.

Primeiro começámos por fazer uma bola com a massa, depois fizemos um buraco no
meio e por fim decorámos o nosso bolo-rei com as frutas cristalizadas.

Depois de ir ao forno, o bolo-rei foi embrulhado para o podermos levar para casa e
saboreá-lo na companhia dos nossos pais e familiares.

Ainda ouvimos a lenda dos três Reis Magos e observámos as ilustrações que outras
crianças que já passaram pela sala amarela fizeram em anos anteriores, depois
conversámos acerca do facto dos Reis Magos terem sido astrónomos e sobre o que
faz um astrónomo. No final fizemos uma ficha de trabalho com a temática dos Reis. 
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17 de janeiro de 2014
 Projeto “As Borboletas”

Chegou um novo ano e também chegou um novo projeto à sala amarela, chama-se “As Borboletas”. Surgiu no
seguimento das atividades que realizámos acerca dos animais e foi proposto pela Carolina. Todas as crianças da sala se
mostraram interessadas pela realização deste projeto, como tal começámos por registar o que as crianças já sabiam
acerca deste assunto, o que queriam saber e onde é que tínhamos de procurar para ficarmos a saber mais acerca deste
tema tão interessante. 

O registo:

O que já sabemos…

Todas as borboletas têm asas. (V.)

Algumas borboletas são da couve. Alguns casulos são amarelos e outros são brancos. (M.)

Há borboletas que são brancas e amarelas. (J.P.)

Elas têm asas. (G.)

Têm pernas. (G.E.S.)

Assim pequeninas.(G.)

Têm boca. (G.C.)

Têm bolinas nas asas. (L.)

Comem alguns bichos. (B.)

Têm riscos. (S.)

Nascem dos casulos. (M.)

Têm patas. (V.)

As borboletas podem ir para as flores e para as ervas. (V.)

As borboletas são coloridas. (M.)

As borboletas voam. (J. M.)

São pequeninas. (J. P.)

Algumas são grandes. (J. M.)

As borboletas primeiro são lagartas, depois fazem um casulo e depois transformam-se em borboletas. As lagartas
comem folhas de couve e algumas têm veneno. As borboletas andam a explorar todos os mundos. (M.)

 

O que queremos saber…

O que é que comem as borboletas;

Se têm veneno;

As borboletas andam em todo o mundo?;

Os nomes das borboletas;

Como nascem as borboletas.



 

Onde procurar…

Na internet;

No Google;

No facebook.

No âmbito deste projeto fizemos uma proposta aos pais: pintar um desenho que os seus filhos fizeram! Estes desenhos
foram baseados em duas pinturas, uma de Salvador Dalí e a outra de um seu discípulo e, claro onde entram as nossas
queridas borboletas...

A equipa de sala

  

  

 



19 de dezembro de 2013 
 Presente de Natal

  
Este ano, decidimos que o nosso presente de Natal para oferta aos pais seria uma lata
para guardar biscoitos. Algumas crianças pediram ainda que confecionássemos
biscoitos de gengibre e, assim fizemos… ao que consta ficaram deliciosos!

  
Como tínhamos que decorar a lata, pois todo o presente foi elaborado com materiais
de desperdício, a Sónia apresentou-nos um artista plástico muito famoso, de seu
nome Mondrian e, inspirados nas suas últimas pinturas fizemos a decoração das latas.

  
Pieter Cornelius Mondrian (1872-1944) nasceu em Amesfoort, Holanda. A sua
precoce vocação artística é alentada pelo pai, (…). Apesar deste apoio inicial,
Mondrian encontraria uma séria oposição familiar quando, em 1892, decide não
seguir a carreira docente que tinha iniciado como professor de desenho e dedicar-se
exclusivamente à atividade criadora.

  
As suas primeiras obras pessoais, fundamentalmente paisagens, estão muito influídas
pelos conselhos de seu tio Frits Mondrian. No entanto, lá para 1907, o trabalho do
pintor vai experimentar uma mudança muito importante, propiciada pelo
conhecimento da obra do pintor Van Gogh, Kees Van Dongen e Edvard Munch. (…)
Ao finalizar a primeira década do século, a sua obra sofre outra transformação, desta
vez numa chave simbolista, que é inevitável relacionar com o auge das suas
preocupações esotéricas, dado que em 1909 se inscreve na sociedade Teosófica
holandesa.

  
A equipa da sala amarela deseja a todos vós um Feliz Natal e um Próspero Ano
Novo!

 

    

 

17 de novembro de 2013
 Animais preferidos

  
Um dos interesses das crianças da sala este ano são os animais, como tal a aluna
estagiária Ana encontrou algumas atividades que vão ao encontro desse tema.
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A primeira atividade que realizámos foi questionar as crianças acerca de qual o seu
animal preferido e, a partir daí, com a auxílio de uns quadrados coloridos,
começámos a construir um gráfico de barras onde estavam presentes todos os animais
escolhidos pelas crianças. Em conjunto decidimos que o título do gráfico seria:
“Gráfico com os Animais Preferidos da Sala Amarela”. 

  
Ao interpretarmos o gráfico, verificámos que o golfinho e o leão ambos com quatro
votos foram os animais mais escolhidos e que os menos votados foram a girafa, o
sapo, o tigre e o leopardo, com apenas um voto cada.

  
A atividade seguinte, foi agruparmos os animais que a Ana tinha trazido em formato
de imagem real, em três categorias: Animais Selvagens, Animais da Quinta e
Animais Domésticos. Fizemos ainda uma ficha de trabalho com as crianças mais
velhas da sala, onde colocámos três círculos com cores diferentes e as crianças
tinham que desenhar e colar os animais nas diferentes categorias.

  
A proposta para as crianças mais novas, foi a de fazerem uma pintura com o seu
animal preferido, tendo como observação a imagem real desse mesmo animal.

 
Sónia e Marta

 

    

20 de setembro de 2013
 Pintura com plasticina

  
No passado dia 12 de setembro, as crianças do CATL vieram à sala Amarela ensinar
uma técnica de pintura, na qual se utiliza a plasticina. Este tipo de pinturas permite
fazer produções em relevo.

Com esta partilha, as crianças mais velhas tivera a oportunidade de ensinar algo em
que são mais proficientes do que as mais novas. As crianças da sala puderam ainda
interagir com crianças de outro nível de ensino do Colégio.

Esta partilha do CATL foi excelente!
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20 de setembro de 2013
 Macieira Riscadinha de Palmela – Malus domestica

  
O João Monteiro trouxe algumas maçãs para partilhar com os amigos da sala
amarela. Mas, estas maçãs têm algumas particularidades muito especiais, pois são de
uma variedade que só cresce em pomares da região de Palmela – a maçã riscadinha
de Palmela!

Estas maçãs têm uma forma achatada e um aroma intenso, são de paladar doce e
encontram-se em época de colheita.

Nós aproveitámos esta partilha para pesquisar um pouco mais acerca desta fruta
típica da nossa região e descobrimos que a sua produção remonta ao século XIX, em
Vale dos Barris – Palmela.

Depois de nos termos deliciado com este fruto tão doce, pintámos uma macieira
riscadinha de palmela – Malus domestica.

Obrigada, João por esta partilha!
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Abril de 2015

Construção de um terráreo

 

Algumas das crianças mais velhas da sala amarela sugeriram que fizéssemos um terrário na sala para podermos colocar
alguns caracóis/caracoletas, de forma a pudermos observar os seus hábitos e o seu ciclo de vida mais de perto.

Desta forma, quase no final da semana, partimos para um passeio ao nosso exterior com o objetivo de encontrarmos
alguns caracóis e caracoletas. Decidimos que como o espaço que tínhamos na sala para fazer o terrário não é muito
grande só poderíamos trazer uma caracoleta e um caracol.

Para que possam fazer um terrário em vossas casas, e de forma a puderam observar o ciclo de vida completo destes
animais, deixamos as instruções. Sendo assim, a experiência deve ter início no Outono e terminar no fim do Inverno.

Vamos precisar de:

1.Duas caracoletas adultas

2.Uma caixa de plástico transparente

3.Terra para plantas de vaso

4.Borrifador de água

5.Um quadrado de papel de cozinha humedecido e amarfanhado para reter a humidade

6.Uma folha grande seca de plátano ou de carvalho

7.Alimento para as caracoletas: folhas de alface ou de nabiça e rodelas de cenouras

8.Caderno de naturalista e um lápis

Recolher duas caracoletas adultas e anotar o local onde viviam.

Observar como as caracoletas se alimentam colocando-as num prato de plástico com alface humedecida.

Identificar as caracoletas através das suas marcas naturais ou pintando a sua concha.

Desenhar no caderno de naturalista as duas caracoletas, e posteriormente as descobertas que farão através do terrário (o
seu comportamento, cocó, o rasto, os ovos, os caracolinhos).

Preparar o terrário. Cobrir o fundo da caixa com dois dedos de terra de jardim. Afastar a terra junto a um dos cantos e
colocar aí o papel amachucado. Colocar o alimento para as caracoletas sobre a terra. Borrifar a terra e o alimento e
cobri-las com folha de plátano. Colocar as caracoletas sobre o alimento e cobri-las com folhas de plátano. Fechar a
tampa.

A cada dois dias deve fazer-se a manutenção do terrário. Limpar as paredes, retirar o cocó das caracoletas e colocar-lhe
novo alimento. Mudar o papel de cozinha e a folha seca a cada semana. As folhas podem ser lavadas e reutilizadas.

No final do Outono e início do Inverno, as caracoletas deverão depositar os ovos. Irão observar um aglomerado de
pequenas contas brancas no fundo da caixa. Os caracolinhos nascerão daí a duas ou três semanas.

No final do Outono e início do Inverno, as caracoletas deverão depositar os ovos. Irão observar um aglomerado de pequenas contas brancas no
fundo da caixa. Os caracolinhos nascerão daí a duas ou três semanas.

Na Primavera, quando tiverem cerca de 1 a 1,5cm será o momento de os libertar na natureza, assim como as caracoletas adultas, no mesmo local
onde foram recolhidas.

Raquel Gaspar (In “Caracol, caracol, põe os pauzinhos ao sol”)

 Outra atividade que também podem fazer em vossas casas é fazer uma coleção de conchas, pois em Portugal existem 87 espécies de caracóis
terrestres. Ao recolher as conchas dos caracóis que encontrarem pela natarureza podem observar as diferenças e semelhanças entre elas. Agrupar as
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conchas por espécie e, dentro da mesma espécie, por caraterística.

Mãos à obra, “pequenos malacólogos”! 

  

  

A equipa de sala

 

Abril de 2015

Um verdaeiro "Ristorante Italiano" na sala amarela
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À boleia de um dos pratos mais adorados pelas crianças, no final do mês de abril,
decidimos em conjunto com a aluna estagiária Joana ensinar a confecionar pizzas na
sala amarela.

Cada criança escolheu os ingredientes que queria, de forma a aprender a conjugá-los
na cobertura da pizza.  Depois de estenderem a bolinha de massa e de terem colocado
o molho de tomate, os pequenos chefes puderam fazer a sua própria pizza. A Joana
propôs ainda que cada criança fizesse um chapéu de cozinheiro personalizado, de
modo a estar vestido a rigor para a confeção do seu almoço.

Ao almoço, todos se deliciaram com as pizzas e, neste dia nem foi preciso que os
adultos ajudassem as crianças a comer!
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Março de 2015

Quinzena:  “Portugal, costumes e tradições”

 

Entre os dias 9 e 20 de março comemorámos no Colégio a quinzena “Portugal,
costumes e tradições”. Nesta quinzena participaram todas as valências da nossa
escola.

De forma a podermos explorar melhor a identidade histórica e cultural do nosso país,
cada sala investigou uma zona de Portugal. À sala amarela coube o Alentejo e,
começámos por observar imagens típicas desta zona e tentar reproduzi-las. Falamos
ainda da gastronomia, do vestuário, da música e da arquitetura. Para percebermos
melhor a arquitetura, construímos algumas casas alentejanas a três dimensões, e
ainda fizemos uma escola e uma igreja. Todos os trabalhos realizados por todas as
valências, bem como os objetos partilhados pelas famílias ficaram expostos ao longo
do colégio, de forma a que toda a comunidade educativa pudesse visitar a exposição.

Como um dos objetos que mais define o nosso país é o tão famoso Galo de Barcelos,
depois de lermos o conto que deu origem a este objeto, cada criança decorou o seu
Galo de Barcelos.
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2 de abril de 2015

Páscoa na sala amarela

 

Durante a época festiva da Páscoa realizámos algumas atividades referentes a esta
data.  Em sala, fizemos um trabalho com ovos de Páscoa, utilizando materiais de
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desperdício. Foi muito interessante colar os recortes das revistas para fazer o ovo e
tentar encontrar a imagem que foi recortada. 

Durante este período de pausa letiva surgiu a ideia de trazermos as nossas bicicletas
para o colégio, para desfrutarmos de um momento desportivo diferente e partilhado
com todos os nossos amigos do pré-escolar. Foi um momento bastante divertido!
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Fevereiro de 2015

Esculturas inspiradas em Land Art

 

Na sexta-feira, dia 20 de fevereiro fizemos um passeio pelo colégio com o objetivo
de recolheremos alguns elementos da natureza (paus, bolotas, folhas, pedras,
flores…) para fazermos esculturas baseadas em Land Art.

 “A Land Art, também conhecida como Earth Art ou Earthwork é o tipo de arte em
que o terreno natural, em vez de prover o ambiente para uma obra de arte, é ele
próprio trabalhado de modo a integrar-se à obra. (…) É um tipo de arte que, por suas
características, não é possível expor em museus ou galerias (a não ser por meio de
fotografias). Devido às muitas dificuldades de colocar-se em prática os esquemas de
land art, suas obras muitas vezes não vão além do estágio de projeto. Assim, a
afinidade com a arte conceitual é mais do que apenas aparente.

De entre as obras de land art que foram efetivamente realizadas, a mais conhecida
talvez seja a Plataforma Espiral (Spiral Jetty), de Robert Smithson (1970), construída
no Grande Lago Salgado, em Utah, nos Estados Unidos.”

Após termos feito a recolha dos elementos, levámo-los para um local do exterior com
areia de modo a pudermos realizar as nossas esculturas. Com a ajuda de todos,
tivemos um resultado final que nos agradou bastante e ficou a promessa de que
quando houver mais flores pelo colégio iremos fazer novas esculturas. Com certeza,
que irão ficar bem mais coloridas!
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14 fevereiro de 2015

S. Valentim

 

Na sexta-feira, dia 13 de fevereiro, comemorámos no Colégio o dia de S. Valentim. Valentim foi um sacerdote que
viveu no tempo em que Cláudio II era o imperador do Império Romano. Cláudio II, decretou à altura uma controversa
lei em que proibia os homens de se casar. Valentim, não concordava com essa lei, tal como a maioria das outras pessoas
e começou a realizar casamentos às escondidas!

Contudo, um dia Valentim foi descoberto, preso e condenado à morte, porém, enquanto estava preso, muitos jovens
ofereciam-lhe flores e bilhetes dizendo que ainda acreditavam no amor. Enquanto aguardava na prisão o cumprimento
da sua sentença, apaixonou-se pela filha de um carcereiro. Antes da execução, Valentim escreveu uma mensagem de
adeus para ela, na qual assinava como “Seu Namorado” ou “De seu Valentim”.

Foi esta lenda que serviu de temática à dinamização teatral, realizada por todos os auxiliares de ação educativa e que foi
apresentada a todas as crianças de todas as valências que frequentam o Colégio.

A par dos outros anos, também não quisemos deixar de fazer o nosso “Correio da Amizade”, onde toda a comunidade
educativa pode escrever cartas de amor ou de amizade aos alunos. Para distribuir o correio, este ano tivemos o próprio
S. Valentim!

Na sala, fizemos ainda algumas leituras dirigidas a este dia… lemos dois livros que duas crianças trouxeram de casa
intitulados “Nunca se é pequeno de mais para amar” e “O que é o amor?”. O terceiro livro lido foi um pequeno livro da
editora Montanha Encantada com o título “Uma estranha dor de barriga”. Foi este último livro que nos serviu de mote a
um pequeno trabalho onde cada criança escolheu o seu amigo preferido na sala e fez o seu retrato.
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Janeiro de 2015

Colagem 3D

 

Na última semana de janeiro divertimo-nos a fazer colagens a três dimensões na
sala! 

As crianças mais velhas começaram por dobrar uma tira de papel colorido ao meio,
de modo a que conseguissem enrolar as duas pontas e fazer a sua colagem a 3D.

Algumas das crianças mais novas da sala exploraram o processo 3D colando tiras de
papel dobradas de várias maneiras na sua folha de papel.

Com estas colagens coloridas, as crianças criaram belas produções que ficaram
expostas no nosso placar do exterior da sala.

Algumas das crianças mais velhas, depois de terem realizado este trabalho, tiveram
uma ideia muito interessante de construírem casas a 3D!
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Janeiro de 2015

Projeto “Os Pássaros” e proposta aos pais

 

Neste início de anos, iniciámos nós também mais um projeto na sala amarela. Desta
vez, a temática é os pássaros e foi um projeto proposto por uma criança do grupo dos
mais velhos, como tal está a ser desenvolvido à tarde. No entanto, todas as
descobertas realizados são transmitidas pelos mais velhos aos mais novos e algumas
das atividades que faremos serão realizadas por todas as crianças da sala.

Deixamos o registo do que as crianças disseram durante a primeira parte da
realização do projeto.

O que sabemos…

Eles batem as asas. (A.)

As águias fazem voo picado. (E.)

Os pássaros voam e quando já estão muito cansados descansam nos ramos. (G.)

As águias comem carne. (J.M.)

Também comem peixe. (A.)

Às vezes os pombos estão nos cafés e as pessoas dão pão. (M.)

Os pássaros fazem ninho nas árvores. (C.)

Os pássaros têm garras e uma cauda.(F.M.)

Têm asas, um bico e garras nas patas. (S.)

Eu já vi um corvo marinho a comer um peixe. (G.)

Eles podem beber água nos rios. (M.)

Sei que os pássaros voam muito rápido. (G.E.S)

Os pássaros quando estão cansados de bater as asas, abrem as asas. (B.)

Isso é planar. (E.)

O que queremos saber…

Como é que os pássaros voam?

O que é que eles comem?

Como é que eles transportam palhinhas no bico?

Como é que eles fazem o ninho?

Como é que as águias trazem um coelho inteiro para o ninho?

Onde procurar…

Nos livros.

Na internet.
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Observar os pássaros na rua.

 

Começámos por pesquisar acerca dos ninhos das aves, pois o Bernardo, por
coincidência trouxe-nos dois ninhos que tinha encontrado enquanto andava a apanhar
laranjas. Mas também já descobrimos o que comem, quais os diferentes tipos de bico,
como se reproduzem… e agora estamos a iniciar a construção de algumas aves a três
dimensões, proposto pela Graça. 

Também tivemos uma proposta aos pais: pedimos a cada  família que construísse
uma caixa-ninho, com materiais resistentes ao exterior, de modo a que as caixas-
ninho pudessem ser colocadas nas árvores que existem pelo colégio.
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Dezembro de 2014

Prenda de Natal…

 

Com a chegada da época natalícia, é tempo de iniciarmos os preparativos…entre
histórias de natal, canções, enfeites e muitas outras coisas… ainda houve tempo para
realizarmos um lindo presente para oferecermos aos nossos papás.

Este ano na sala amarela decidimos oferecer aos nossos pais um preparado para
poderem confecionar um delicioso bolo de chocolate… começámos então por fazer a
pesagem dos ingredientes secos (farinha, açúcar e chocolate) para colocarmos dentro
dum frasco. Mas, como todos os frascos também este tinha de ter um rótulo, como tal
decidimos que para ficar mais apelativo à vista dos pais, tinha de ser decorado e, em
conjunto decidimos que faríamos um padrão com bolas cor-de-rosa e castanhas. As
crianças mais crescidas da sala ainda realizaram a parte escrita do rótulo.

Ao mesmo tempo que realizámos a prenda para os pais, a Graça propôs que
fizéssemos uns enfeites para a árvore de natal, utilizando alguns matérias reciclados
em conjunto com elementos da natureza. Quando passarem pela árvore de Natal que
se encontra na secretaria, podem ver as nossas lindas renas!

Não podemos ainda deixar de fazer a carta ao Pai Natal, com o pedido de um
presente de Natal, aquele que mais queremos receber. De modo, a que o Pai Natal
ficasse mais feliz com a nossa carta, fizemos uma moldura à volta da mesma e ainda
escrevemos o seu nome com letras coloridas que procurámos em revistas e jornais.
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Dezembro de 2014

“O pequeno Pai Natal”

 

“O pequeno Pai Natal” é uma história de Ann Stohuer e Henrike Wilson. Este
“pequeno Pai Natal era muito aplicado: todos os anos, com grande antecedência,
desdobrava-se em cuidados a construir os brinquedos, embrulhar as prendas e fazer
os doces para oferecer às crianças. No entanto, quando chegava a véspera do grande
dia, nunca podia sair para entregar os presentes. - És demasiado pequeno. - dizia-lhe
o Pai Natal chefe. O que poderia ele fazer?” Contudo, apesar de ver a sua vontade de
distribuir presentes às crianças negado, o pequeno Pai Natal, não desistiu e ao
encontrar na floresta alguns animais a reclamarem que todos tinham direito a receber
presentes menos eles, lembrou-se que poderia ser ele o “Pai Natal dos animais da
floresta”! 

Este livro da K Editora é, sem dúvida, uma boa leitura para os mais novos na época
natalícia, pois leva as crianças a entrarem na magia do Natal e a perceberem que
apesar de podermos ser diferentes de quase todos os outros, podemos na mesma ser
capazes. Esta é uma história simples com imagens de qualidade e enternecedoras.
Porque o hábito de contar e ler histórias deve estar sempre presente… não se
esqueçam de fazer muitas leituras!
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Para complementar esta leitura, observámos as ilustrações feitas pela Ann Stohuer e
tentámos fazer as nossas!
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Novembro de 2014

São Martinho

 

No dia 10 de novembro, pela manhã, o grupo de auxiliares de ação educativa apresentou o Teatro da “Lenda de São
Martinho” a todas as valências do Colégio. O teatro foi realizado com sombras chinesas e, como não podia deixar de ser
entrou o nosso conhecido cavaleiro romano, o Martinho, pela sua boa ação para com o mendigo que encontrou quase
sem roupa à beira da estrada. Esta lenda prevaleceu até aos dias de hoje e, quase como para não nos esquecermos da
boa ação do soldado Martinho, todos os anos temos durante o mês de novembro, pelo menos três dias de sol. O tão
conhecido Verão de S. Martinho.

No final da tarde do dia 11, tínhamos marcado um lanche convívio com crianças, famílias e a equipa do colégio,
contudo por motivos meteorológicos adversos, não nos foi permitido a realização deste momento.

No entanto, para não deixarmos de assinalarmos esta data, no lanche da tarde foi proporcionado um momento de
convívio entre todas as valências do Colégio. Para o lanche tivemos algumas iguarias que alguns pais nos trouxeram e
ainda comemos alguns bolos caseiros, batatas doces assadas, entre outras coisas confecionadas pela nossa empresa de
alimentação, a Eurest. Também cantámos, em conjunto, algumas canções relacionadas com o outono, o magusto e as
castanhas que a professora de educação musical ensinou nas últimas aulas. Tivemos assim, um lanche muito agradável
no qual todas as valências tiveram a oportunidade de celebrar o Magusto.

  

A equipa de sala

 

Outubro de 2014

Projeto “Os Cavalos”

 

Durante o mês de novembro a sala amarela desenvolveu um projeto intitulado “os
cavalos”. Este projeto surgiu na sala proposto por uma das crianças do grupo da
tarde, o João Monteiro e, foi também desenvolvido só por estas crianças, embora
tenha sido proposto um trabalho ao grupo de crianças mais novas. Este trabalho de
parceria, foi iniciado pelas crianças mais velhas e foi proposto às mais novas que
colassem corretamente num cartão as partes que constituem o cavalo, nomeadamente,
as patas, a cabeça e a cauda.

 

Quando iniciámos o projeto, as crianças já sabiam que…
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Quando alguma pessoa precisar de andar a cavalo tem de pôr a cela. Carolina

Sai baba da boca do cavalo. Afonso

Come relva. Guilherme

Também pode comer ração, cenouras… João M.

… maçãs. Mariana

Quando eles têm donos e perdem os donos, eles vão à procura. Bernardo

Eles podem levar uma vacina, se eles se perderem, os polícias podem encontra-los e
esfregam na barriga a ver quem é o dono. João M.

Sei os nomes dos cavalos a andar:

- passo: é o cavalo a andar devagar;

- trote: é um bocadinho mais rápido;

- galope: ainda é mais rápido;

Galope à carga: é super rápido. Eduardo

Eu sei o nome dum cavalo… é o Verde. Santiago

Eu sei duas raças… árabe e lusitano. João M.

Para nós andarmos temos de pôr uma coisa no cavalo… a cela. Matilde

Eles correm muito rápido. Às vezes podem andar de marcha atrás. Mariana

Eles têm umas bossas. Gonçalo E.

É só os camelos. Guilherme

Eles comem palha. Afonso

Eles para correrem rápido têm de pôr umas coisas. Bernardo

Ferraduras. João M.

Eu sei o nome duma égua… Tangerina. Eu ando a ter aulas em cima dela e é por isso
que eu sei o nome. Eduardo

 

 

O que queremos saber…

Como é que os cavalos correm tão rápido?

Como é que eles sabem quando os donos chegam?

Como é que eles têm filhos?

E como é que nascem?

Quais são os desportos que se fazem com os cavalos?

O que é que eles comem?



Onde procurar…

À internet.

Ao Google.

Aos livros.

No tablet.

 

No decorrer do projeto descobrimos muitas coisas acerca deste animal tão adorado.
E, queremos agradecer a ajuda preciosa de algumas crianças da sala, que nos
trouxeram livros, ferraduras, ração, feno e ainda à Margarida, a nossa aluna estagiária
que também nos deu uma grande apoio. Fomos apresentar o nosso projeto à sala lilás
e, descobrimos que na sala lilás uma das crianças gosta muito de cavalos, tal como
algumas crianças da sala amarela!

 

  

 



 

 

 A equipa de sala

Outubro de 2014

Arte com café

 

Ainda a propósito da comemoração do Dia da Alimentação, estivemos a fazer
algumas pinturas com aguadas de café e de alguns chás. 

A ideia para fazermos este tipo de produções veio de uma visita feita pela Sónia, à
Casa da Avenida, em Setúbal, onde está patente uma exposição do artista plástico

 

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-amarela/ano-letivo-2014-2015/550-arte-com-cafe?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
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austríaco Aloís Oberndorfer, com quase 200 quadros.

O Aloís usa nas suas obras materiais de baixo custo, tais como revistas, tecidos,
desenhos de arquitetura, entre outros e pinta com diferentes tipos de materiais, como
por exemplo, tinta de choco, chá ou café. Foi a partir desta ideia que propusemos às
crianças da sala amarela que realizassem algumas pinturas com utilização de aguadas
de chá e de café. No entanto, as aguadas de chá que fizemos não resultaram muito
bem e as produções foram na sua maioria feitas a partir da aguada de café.

Esta casa particular, que neste momento é uma galeria de arte/museu, tem sempre
patente várias exposição, como tal deixamos o convite para a visitarem. 

A Casa da Avenida é um lugar e um projecto.

A sua dimensão e características fazem dela um espaço privilegiado de produção e
difusão artística.

Localizada em Setúbal, na Luísa Todi, a Casa da Avenida, com a sua traça pombalina
e a varanda virada para o rio, convida a pensar para que serve uma casa como esta e
propõe-se muitas serventias: divulgar novos e velhos artistas, ser palco de
manifestações, realizar espetáculos, fazer festas, receber visitas, ouvir música, dizer
poesia…

A Casa da Avenida é agora o espaço dos que lá nasceram e cresceram e de quem a
ela hoje chega para a visitar, conversar, trabalhar, criar e, se for o caso, poder
descansar.

 

 



 

 

 

A equipa de sala

outubro de 2014

Dia da Alimentação

No dia 16 de outubro comemorou-se o dia mundial da Alimentação e do Pão. Como
tal, iniciámos a nossa manhã a falar um pouco acerca do que é ter uma alimentação
saudável e quais são os alimentos menos saudáveis que devemos evitar. 

 

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-amarela/ano-letivo-2014-2015/549-dia-da-alimentacao?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
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Como forma de assinalar esta data comemorativa, a Eurest está a disponibilizar um e-
book cheio de receitas saudáveis que assinala a implementação e consolidação de três
grandes projetos idealizados pela Empresa: Choose Beans, Choose Veg e
Aproveitamento Integral de Alimentos. Estes projetos, já premiados nos Nutrition
Awards e Green Projects Awards, destacam os vários benefícios do consumo de
vegetais, de leguminosas e da utilização dos alimentos na sua totalidade (talos,
cascas, sementes), não só para a saúde, como também em termos ambientais e
económicos. O endereço onde poderão encontrar este e-book é o seguinte:
https://drive.google.com/file/d/0B8AWjICDI3rtUkZvUnhsNVk2WjQ/view. Fica a
proposta de o consultarem e de confecionarem algumas das suas sugestões
saudáveis. 

Prosseguimos a manhã, fazendo um pequeno passeio no exterior do Colégio, com o
objetivo de procurar no exterior frutos desta época. Conseguimos encontrar alguns,
tais como: medronhos, romãs, tanjas, limões e ainda alguns figos. De forma a dar
continuidade a esta atividade, pedimos a contribuição dos pais com mais frutos de
outono e, na segunda-feira seguinte, provámos os frutos de olhos vendados para
tentar adivinhar qual era e ainda confecionámos uma deliciosa salada de frutas para
comermos ao almoço.

   

  



 

A equipa de sala

 

Setembro 2014

“Quando a mãe grita”

 

“Quando a mãe grita” é um pequeno livro da autoria de Jutta Bauer, editado pela
Gatafunho.  

“Este livro caracteriza-se pelo seu formato reduzido, pela simplicidade quase
rudimentar da ilustração e pela condensação da componente verbal, reduzida ao
essencial. Contudo, este aparente despojamento da publicação está ao serviço de uma
metáfora particularmente forte e expressiva, ligada ao restabelecimento de laços
afetivos entre mãe e filho, momentaneamente quebrados no momento em que a mãe
gritou e prontamente restabelecidos depois de um pedido de desculpas. Pondo em
evidência a fragilidade dos afetos, mas também a sua centralidade no mundo familiar,
o livro de Jutta Bauer parece dar voz (e também vida e luz) a sentimentos indizíveis
mas profundamente universais.”

Transportámos estes laços existentes entre mães e filhos para ao laços que vamos
criando, ao longo do ano letivo, entre adultos e crianças na sala amarela e, não
quisemos deixar de registar esta leitura em forma de desenho/pintura. Decidimos
ainda fazer a produção com um trabalho de parceria entre as crianças mais velhas da
sala (desenho e pintura) e os mais novos (colagem).
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A equipa de sala

 



Setembro de 2014

Atividades de outono

 

O outono é a estação do ano que está mais associada à nostalgia, pois algumas das
suas características principais, tais como a queda das folhas das árvores, a baixa da
temperatura, as noites que chegam mais cedo e o tom cinza do céu, levam-nos a ter
este tipo de sentimento.

No entanto, estas folhas de diferentes cores que caem das árvores de folha caduca são
excelentes para fazermos vários tipos de trabalhos na educação pré-escolar e, levam-
nos ainda a ter mais um pretexto para sairmos da sala para as procurar. Na sala
amarela, iniciámos estas atividades mais típicas de outono colando alguns elementos
da natureza para fazer colagens com uma pintura associada. Com as crianças do
grupo da tarde, onde estão presentes as mais velhas da sala e, no âmbito da iniciação
à escrita, aprendemos a escrever a palavra outono e fomos à procura das letras nos
jornais e nas revistas. Fizemos ainda simetrias com algumas folhas que foram
trazidas para a sala. 

Como na sexta-feira passada não podemos sair porque tínhamos os biscoitos para
confecionar para a reunião de pais, esta semana, foi iniciada com um passeio ao
nosso sobreiral, para recolha de algumas folhas e bolotas que vão caindo dos
sobreiros aí existentes. Com esta recolha vamos fazer algumas atividade no âmbito
da matemática (padrões, sequência numérica e contagem). No grupo da tarde, hoje à
tarde fizemos alguns padrões de repetição com as folhas e as bolotas.

Aproveitamos para vos deixar o endereço, onde poderão retirar a receita dos biscoitos
que confecionámos (http://www.flagrantedelicia.com/bolachas-biscoitos-e-
crocantes/folhas-de-outono/comment-page-1/) e, propomos que  leiam um excelente
poema de Eugénio de Andrade sobre esta estação do ano que agora teve início, que se
encontra junto da receita.

Para finalizar, sugerimos que façam uma saída ao exterior com os vossos filhos e
tragam-nos algumas destas bonitas folhas que se encontram um pouco por toda a
parte e, não se deixem levar em nostalgias �

Lembramos que “há uma diferença entre aprender na Natureza e aprender com a
Natureza. A Natureza é caprichosa, imprevisível e todos os dias diferente, não é
controlável como a tecnologia moderna, mas oferece muitas experiências de
aprendizagem. Felizmente, podemos ainda proporcionar às crianças que moram em
cidades muitas oportunidades para descobrirem a Natureza de modo independente e
imaginativo, ao disponibilizar-lhes bons espaços de recreio exteriores e parques. (…)
As crianças aprendem muitas coisas quando brincam no exterior em ambientes
naturais, que têm não só a ver com resiliência, mas também com o desenvolvimento
da autoconfiança.” Este pequeno excerto foi escrito por Ine van Liempd que trabalha
como psicóloga ambiental e especialista na influência do ambiente físico no
comportamento das crianças e por Wilma Schepers.
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Março de 2016

Visita da mãe da Mariana

 

Na passada sexta-feira, dia 11 de março, a Vanessa, mãe da Mariana, ainda no âmbito da partilha de experiências e
saberes proposto aos pais durante a comemoração da quinzena “Aqui e lá, Portugal além fronteiras” veio à nossa sala
falar-nos acerca de Moçambique, a sua terra natal e onde ainda hoje vivem os seus pais, avós da Mariana. 

Trouxe-nos um power point com muitas fotografias, tiradas durante uma visita que fizeram a este país, à algum tempo
atrás, com a Mariana. Pudemos ver os edifícios mais emblemáticos da capital, Maputo, as belas praias (praia da Barra e
praia de Vilanculos), na província de Inambane e, mostrou-nos também fotos de uma visita ao Kruger Parck, que já fica
num dos países vizinhos, a África do Sul. 

Depois de visualizarmos as fotos, vimos alguns objetos de artesanato tradicionais… malas, pulseiras e anéis, máscaras,
bonecas, alguns instrumentos musicais e umas calças feitas com um tecido lindíssimo muito usado em África, a
capelana.
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Março de 2016

Visita da mãe do Guilherme

 

No final do mês de março, a Clélia e a Ema – a mãe e a irmã do Guilherme Á.,
vieram à sala amarela para nos contarem e dramatizarem uma história da autoria de
Luísa Ducla Soares, intitulada “Todos no Sofá”. Tal como o nome indica, nesta
história entra um sofá, onde alguns animais estão sentados e, a pouco e pouco todos
vão saindo.

De forma a dramatizarem a história de forma interativa, a Clélia trouxe algumas máscaras dos animais
que entram na narrativa, as quais distribuiu pelas crianças da sala, a Ema foi a narradora desta
dramatização e o Guilherme ficou com a personagem do João Perguição.

Todos as crianças tiveram a oportunidade de participar na peça e, foi bastante divertido estarem todos,
bem apertadinhos, sentados naquele pequeno sofá!

No final, ainda tivemos o privilégio de ouvir uma música que a Clélia escreveu e cantou para todos,
acompanhando com a sua guitarra.

Um muito obrigada, à família do Guilherme, por nos ter proporcionado estes dois momentos tão
importantes de interação com a família.

Detalhes  Visitas: 456  
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Fevereiro de
2016

Dia de São Valentim

 

De forma a comemorarmos o Dia de S. Valentim, um carteiro muito especial fez a
distribuição das cartas do Correio da Amizade e todos recebos muitas mensagens
lindas e diferentes!

Na segunda-feira ainda tivemos a presença dos pais da Maria Rita na nossa sala. A
proposta que nos trouxeram para comemorarmos este dia com eles, foi a confeção de
umas bolachinhas de chocolate em forme de coração. Foi muito divertido usar as
formas para cortar as bolachas e ao lanche deliciámo-nos com estas lindas
bolachinhas! Obrigada ao Miguel e à Inês por nos terem proporcionado este
momento tão agradável.

Detalhes  Visitas: 466  
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Janeiro de 2016

“ Vamos fazer borek” – Visita da família da M.

 

Na sexta-feira, dia 29 de janeiro tivemos a agradável visita da família da Melis na
nossa sala. O B., pai da M. e a sua família são oriundos da Turquia, um país
magnífico que fica entre a Europa e a Ásia, com alguns costumes bem diferentes dos
nossos. 

Aproveitando a visita dos avós da M. a Portugal, a I. lembrou-se de que a avó poderia
vir ensinar a confecionar duas receitas típicas da Turquia e, escolheu o borek e um
doce de bolacha. A gastronomia turca caracteriza-se por um cruzamento de sabores
da Ásia e do Mediterrâneo. Um dos ingredientes que os turcos trouxeram da Ásia foi
uma massa fina; um género de massa filo, que é usada para confecionar o borek. Este
salgado pode ser de queijo, espinafres, carne ou batata e o que fizemos foi o de
queijo.

Durante a visita, como a avó não fala português, o B. aproveitou para nos contar a
história do borek. 

Ao almoço comemos o borek e estava uma verdadeira maravilha! E ao lanche foi a
vez de comermos o doce de bolacha, que também fez as delícias das crianças.

Detalhes  Visitas: 480  

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-amarela/ano-letivo-2015-2016/765-vamos-fazer-borek-visita-da-familia-da-m?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=87affa1a6975fbe9516098ca3e9df99919d9b52c


Obrigada à família da M. por nos ter dado esta oportunidade tão enriquecedora de
contactarmos com outra cultura.
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Janeiro de 2016

Projeto “As formigas” e proposta aos pais

 

A sala amarela desenvolveu durante o mês de janeiro um projeto com a temática “as
formigas”. 

Fica o registo do que as crianças disseram durante a primeira parte da realização
deste projeto.

O que sabemos…

Têm quatro patas. F. M.

Quatro patas de cada lado. V.

Duas de cada lado, fazem quatro. F. M.

Eu acho que são três de cada lado. G.

Elas escavam buracos. L.

Elas comem folhas. M.

Podem trazer coisas às costas. M. F.

Eu já vi uma formiga a carregar uma folha. As larvas nascem das formigas com asas.
G.

Detalhes  Visitas: 503  
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Elas vivem de baixo da terra. M. F.

São castanhas. J.

Algumas são vermelhas. M. F.

São castanhas e pretas. M.

No rabo é vermelho. G.

 

O que queremos saber…

Como é que elas escavam buracos?

Como é que elas poem os ovos?

Porque é que algumas têm asas e não voam?

 

Onde procurar…

Podemos tirar fotos às formigas;

Procurar na televisão;

Na internet;

No facebook;

Nos livros;

Pedir aos pais para ler;

Nos jornais.
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Outubro de 2015

Projeto: "As aves que não voam"

 

Quase no final do mês de outubro surgiu o nosso primeiro projeto de sala, proposto pelo Guilherme e, desta vez a
temática são as aves que não voam. Em todos os projetos que fazemos, começamos sempre por procurar saber o que as
crianças da sala já sabem acerca deste assunto, de seguida falamos sobre o que elas querem saber e, por fim,
conversamos acerca de onde podemos pesquisar informação que responda às dúvidas apresentadas.  

O que disseram foi:

O que sabemos…

As galinhas não voam. L.

As avestruzes também não voam e os flamingos. G.

Estas aves têm asas, mas não voam. F. M.

Elas não têm asas. L.

Elas não voam porque têm de ficar sempre na água. G.

As galinhas têm asas e não gostam de água. F. M.

Os patos bebés não voam. L.

Eu acho que as aves que não voam têm um problemas nas asas. L.

 

O que queremos saber…

Porque é que estas aves não voam?

Quais são as aves que não voam?

Existem aves que não voam em todos os continentes?

 

Onde procurar….

No computador;

Ir com os pais a todos os países procurar.
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Outubro de 2015

Herberto

 

“Herberto” é o título desta obra, editada pela Bruaá Editora, da autoria de Lara
Hawthorne. Lara é uma talentosa artista que editou o seu primeiro livro, onde aborda
a temática da criação, e que, com certeza deixou “um rastro” na memória das
crianças da sala amarela. 

A atividade desenvolvida em sala começou com a leitura do livro e, posteriormente
estendeu-se ao desenho e construção de fantoches com as personagens que entram na
história: uma lesma  que passa os dias a comer alface, uma aranha que faz uma obra-
prima, umas formigas arquitetas, um escaravelho-bosteiro que empurra uma bola
feita de uma malcheirosa bosta de vaca e uma bonita mariposa. 

Ao grupo das crianças mais velhas coube a tarefa de construção dos fantoches e o
ensaio das falas dos animais e,  a apresentação do teatro foi feita ao grupo das
crianças mais novas. Depois de terminarem a apresentação, foi tempo de todos, em
conjunto,  brincarem livremente com o fantocheiro e com os fantoches que foram
construídos.

Detalhes  Visitas: 631  
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Setembro de 2015

Desenho à vista

 

O exterior do Colégio, um espaço privilegiado que temos, devido à sua extensão e à
riqueza de fauna e flora que por cá encontramos, não foi esquecido no início deste
ano letivo. Como tal, fizemos vários passeios à horta, onde nos deliciámos com as
framboesas, que nesta altura do ano estão bastante doces. Visitámos a quintinha
pedagógica, o sobreiral e caminhámos bastante, de forma a conhecermos todo o
espaço exterior que temos. 

Através da leitura do livro “Mãos à obra: cada casa a seu dono”, editado pela ORFEU
MINI, ficámos a saber que ser arquiteto até nem é algo muito difícil, pois tal como
refere Didier Cornille, autor deste livro, “Arquitetura? É fácil. Uma porta, duas
janelas e um telhado”. Assim, fomos até ao ponto mais alto do exterior, levámos
papel e um lápis de carvão e fomos desenhar à vista, uma parte do nosso Colégio.

 

 

Detalhes  Visitas: 680  
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Setembro de 2015

Sala Amarela: Quem somos?

 

Neste início de ano letivo, escolhemos fazer o auto retrato como forma de nos
darmos a conhecer aos pares e à restante comunidade educativa, com a exposição dos
mesmo no nosso placard do exterior da sala. Para percebermos como se desenham
rostos, observámos algumas obras feitas por um artista plástica italiano, o Amadeo
Modigliani que ficou bastante conhecido por pintar retratos de homens e mulheres.
De forma, a fazermos esta atividade de uma forma interessante e divertida, decidimos
fazer uma caixa-cabeça.

Detalhes  Visitas: 680  
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Outubro de 2017

“Pão-por-Deus”

 

No dia 31 de outubro, as salas de ensino pré-escolar em conjunto com as salas de creche, 1º ciclo, 2º ciclo e CATL
celebraram o Pão-por-Deus.

Para celebrarmos esta antiga tradição do nosso país e nos envolvermos num espírito de partilha, tal como era feito à
muitos anos atrás, a sala amarela fez uma partilha com a sala do 3º ano. Este ano decidimos fazer algumas rimas
divertidas com os nomes das crianças que frequentam o 3º ano. Começámos por ir em grupo copiar para um papel os
nomes e depois começámos a criar as rimas. Cada criança da sala pode ainda ilustrar as rimas encontradas. No dia em
que fomos levar o que tínhamos para partilhar, eu li as rimas e como todos sabiam as palavras que rimavam de cor, as
crianças foram ajudando a dizer as rimas.

Por sua vez, a sala do 3º ano também tinha algo para nos oferecer: um linda coroa de outono e ainda um trabalho para
fazermos em sala. Este trabalho que nos foi proposto é um acróstico com a palavra outono. Foi muito divertido
encontrarmos as palavras para completarmos o acróstico!

Adorámos fazer esta troca com o 3º ano e assim comemorar e relembrar esta tradição tão antiga. 
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Outubro de 2017

“Este ALCE é MEU”

 

A sala Amarela durante este ano letivo vai fazer algumas parcerias com a sala azul
durante o período da tarde. Durante uma semana que trabalhámos em conjunto no
mês de outubro as crianças propuseram fazermos um teatro baseado na história de
um livro que tinha sido lido recentemente lido em sala e tem como título “Este Alce é
Meu”.

“Este Alce é Meu” é um livro da autoria de Oliver Jeffers que em 2012 recebeu o
prémio para Melhor Livro na Categoria Júnior do Irish Book Awards 2012. O autor
“… conta-nos a atribulada história da amizade entre um rapaz e um alce, fazendo-nos
pensar no que significa ser dono de alguém ou de alguma coisa (e se alguma vez
chegamos a sê-lo). Com as suas cativantes ilustrações, a par das majestosas paisagens
de fundo do pintor sérvio Alexander Dzigurski, Jeffers surpreende-nos uma vez mais
pela versatilidade artística e narrativa.”

Para a realização do teatro começámos por, em grupo, decidir quem iam ser as
personagens. De seguida, combinámos quais eram os elementos da natureza que
íamos desenhar e pintar para servirem de cenário. Ainda pedimos a alguns pais para
nos ajudarem com alguns fatos e adereços. Depois de todo este trabalho estar
finalizado, passámos aos ensaios. E, por fim convidámos todas as crianças das três
salas de pré-escolar e as crianças da sala lilás para assistirem ao nosso teatro “Este
Alce é Meu”.

Foi muito gratificante fazermos essa peça, pois assim as crianças tiveram a noção do
que precisamos para realizar um teatro e ainda trabalhámos a expressão dramática.

Detalhes  Visitas: 132  

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-amarela/ano-letivo-2017-2018/996-este-alce-e-meu?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=9bc4bec87a4409bf80b2d052e257f05082c090ee
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Setembro de 2017

Sopa de Abóbora

 

Numa das primeiras visitas ao exterior que fizemos este ano, com o objetivo de
mostrar este espaço às novas crianças que estão na sala, visitámos a Quintinha
Pedagógica e a horta. Na horta descobrimos que as abóboras que tínhamos semeado
na primavera estavam maduras e prontas a serem colhidas.

Detalhes  Visitas: 161  

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-amarela/ano-letivo-2017-2018/980-sopa-de-abobora?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=adbf439b7653b47a8b4cb351e1c4273beba7f6c2


Em grupo, conversámos sobre este fruto, pois a abóbora é o fruto da abobreira e,
vimos que se podem confecionar muitas iguarias com elas. Surgiram algumas ideias,
entre elas fazer uma sopa de abóbora. De modo a que a sopa ficasse mais rica,
pedimos às crianças que contribuíssem com mais alguns legumes. Depois, numa
manhã, com o contributo de todos confecionámos uma deliciosa sopa de abóbora
manteiga que comemos ao almoço.

Com o grupo da tarde, fizemos ainda trabalho de texto com o registo escrito da
receita da sopa de abóbora e vimos que a palavra “abóbora” começa com a letra “a”.
Assim, fomos à procura de outras palavras que conhecemos que começam
igualmente por esta letra… descobrimos muitas e fizemos o registo.
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Setembro de 2017

Os girassóis de Van Gogh

 

Um dos mapas que introduzimos no início do mês de outubro foi o diário de grupo.
De acordo com Fátima Vieira) “o diário de turma constitui um instrumento para a
consciencialização de situações de interação social diversificada entre crianças e
destas com os adultos”. 

Este instrumento de trabalho é preenchido ao longo da semana, de acordo com os
pedidos das crianças ou pelo adulto (educadora, auxiliar, outros profissionais de
educação, família), quando este tem algum acontecimento que lá queira colocar.

O diário de grupo que estamos a utilizar na sala Amarela é composto por três
colunas: “Gostámos”, “Não Gostámos” e “Queremos Fazer”. Nas duas primeiras
colunas (gostámos e não gostámos) deste instrumento “assenta o balanço sociomoral
da vida semanal do grupo o que permite, pelo debate que proporciona, uma
clarificação funcional de valores” (Júlia Formosinho) e a terceira (queremos fazer)
permite ao grupo fazer “...uma participação no planeamento organizacional e
pedagógico” (Folque). 

Foi na coluna “queremos fazer” do diário que uma criança propôs fazer um
“concurso de desenho”. Assim, propus ao grupo da tarde que realizassem esta

Detalhes  Visitas: 151  

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-amarela/ano-letivo-2017-2018/979-os-girassois-de-van-gogh?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=4f1b09ef2e282ffab8674de702aed982975a896f


atividade com uma reprodução de uma obra de um artista plástico muito conhecido:
Vincent van Gogh. E, os resultados foram tão bons, que decidimos expô-los para que
todos os possam apreciar.
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