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Sala 5 anos 

Caros Leitores 
  

 Terminou mais um ano de atividades na Creche, Jardim de Infância 

e ATL  do “Castelinho”.   

 Como tem sido feito nos anos anteriores neste jornalinho apresenta-

mos-vos um resumo das atividades mais significativas que aconteceram 

durante o ano letivo de 2013/2014, que se debruçaram essencialmente so-

bre as temáticas apresentadas no projeto educativo da escola: 

“Alimentação, desporto e saúde”, o projeto eco escolas, dias festivos, visitas 

e outras mais…  

 Esperemos que gostem!!!!!  

Sala 5 anos 

Sala 5 anos  
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Sala Bebés - Mini-Creche  

 Olá nós somos os bebés da Mini-Creche. Somos 9 bebés muito queridos, na nos-

sa sala as rotinas têm, sem dúvida, um papel fundamental. Os cuidados pesso-

ais, de higiene e alimentação.  

No início nem todos fazem tudo à mesma hora, e o ritmo de cada um deve ser 

respeitado. Aos poucos vai sendo introduzida a uniformização das rotinas indi-

viduais para a rotina de grupo. Cria-se o momento do dia destinado a atividades 

orientadas, o momento do almoço, da higiene, do repouso, do lanche e explora-

ção livre. Tudo isto para vos dizer que a sala de berçário é a grande primeira ex-

periência social da vida de um bebé. As conquistas são quase diárias e existe to-

do um trabalho que no futuro vai fazer a diferença. 
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Dia do pijama   

Dia dos pais  
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Sala 1e 2 anos - Mini-creche  

Na sala mista 1/2 anos da Mini-creche somos 18 meninos e meninas, 10 tem 1 ano e 

os restantes 8 têm 2 anos. Gostamos muito de estar todos juntos. 

 No início do ano, nós que apenas tínhamos 1 ano riscávamos pelo prazer do movimen-

to e da cor. Enquanto os nossos amiguinhos mais velhos iam aprendendo a pintar no-

meando as cores primárias. 

O nosso grupinho participou em diferentes atividades que agora lhes 

vamos mostrar... 

PÃO POR DEUS  

PÁSCOA 
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DIA DE AMIGOS 

CARNAVAL 

DIA DA CRIANÇA 
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Festa dos pais 

Canção dia do Pai 

O meu pai é grande  

Quase chega ao céu  

 tem a força de um gigante 

 o meu pai é só meu… 

Gosto dele e ele gosta de 

mim… 

Gosto dele o meu pai é as-

sim... 

(Alda Casqueira Fernandes) 

 

Poema dia da mãe 

Mãe gosto muito de ti. 

Sem ti o meu coração 

não bate 

Só bate,bate,bate para 

estar ao pé de ti. 

 

 

(meninos 1/2anos mini-

creche) 

 

Nós a prepararmos o creme hidra-

tante da mamã 

Concurso de tartes 

Só  

1º lugar 3º lugar 

2ºlugar 

Concurso futebol 

3ºlugar 

1ºlugar 

2ºlugar 
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Nos que já estamos mais crescidos aprendemos a lavar as mãos so-

zinhos, enquanto os mais pequenitos aprendem a usar o bacio. 

Nos somos muito pequeninos ainda, estamos a aprender a parti-

lhar e a cuidar da nossa higiene pessoal. 

Quando nos quiserem visitar já sa-

bem...     somos a MINI-CRECHE... 

                             Beijinhos de todos  

 Por vezes temos dificuldade em aceitar a partilha e lá sai uma dentada, ou um empur-

rão. Por isso fomos médicos por um dia e aprendemos não só porque não devemos ter es-

sas reações e  aprendemos  a tratar dessas pequenas mazelas. 
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Sala Bebés  

Olá, amigos! 

Sabem quem somos?   

É isso mesmo, somos os reguilas da sala dos bebés. A nossa sala é composta por 6 meninas e 7 meninos, 

temos idades compreendidas entre os 7 meses e os 18 meses. Somos acompanhados diariamente pelas 

nossas amigas: a Aida, a Lina, a Tatiana e Alguns bocadinhos pela enfermeira Arlete. 

E cá estamos nós, no nosso dia a dia. 

Para quem ainda não conhece, vamos mostrar a 

nossa sala, onde passamos grande parte do no 

dia. 

Esta é a nossa sala! 

Sala a qual partilhamos muitos momentos, onde 

muitos de nós começamos pela primeira vez al-

gumas etapas do nosso crescimento, como gati-

nhar, andar, dizer as primeiras palavras e mui-

tas outras... 

Bruno Gustavo 

Guilherme 

Rita 

Samuel Martim 

Luana 

Simone 

Nuna 

Francisco 

Camila 

João 

Bernardo 
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Lar das Criancinhas da Horta      

Como sabem temos rotinas no nosso dia a dia. Temos hora de refeições, 

de dormir e de brincar. É claro que pelo meio á muitas gargalhas e cho-

ros… Estamos sempre muito ocupados, mas resta sempre um bocadinho 

para lembrar os dias festivos. Para isso realizamos pequenos trabalhos. 

Ora vejam. 

Vejam como um simples carimbar do pé ou da mão pode fazer 

trabalhinhos tão giros... 

Natal Dia de amigos 

Páscoa 

Dia de amigas 

Dia do pai 

Dia da mãe 

Na nossa sala também temos um quadro de ani-

versários. Assim, não nos esquecemos quando os 

nossos colegas fazem anos. 

E aqui acabamos a nova viagem pela sala dos 

bebés. Para o próximo ano, esperamos outra vez 

por vocês. Aí já estaremos na sala de um ano. 
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Sala 1 ano 

Amiguinhos leitores, cá estamos nós! Lembram-se?  

No ano passado eramos os mais pequeninos do “Castelinho”, mas agora estamos um pouco mais crescidos, somos a 

sala de 1 ano. Para relembrar, somos: a Beatriz, a Daniela, o Denis, o Diego, o Eden, o Franciscos, a Helena, o Henri-

que, o João, a Margarida, a Marta, o Rafael, o Santiago, o Simão, a Teresa  e o Tomás. Temos idades compreendidas 

entre os 18 meses e os 2 anos e meio. Continuamos a ser acompanhados diariamente pelas mesmas 4 pessoas muito 

especiais, que nos dão muitos miminhos e cuidam de nós todos os dias, mesmos quando estamos muito rabugentos. As 

nossas amiguinhas são a educadora Lúcia e as ajudantes de educação Alda, Mena e Susete.  

Neste pequenino espaço vamos mostrar novas etapas no nosso crescimento. 

É claro que não podíamos deixar de fa-

zer a nossa saquinha do pão por Deus 

e a castenha do S. Martinho. 

Também não podíamos deixar de passar a época que mais 

gostamos, o Natal. Fizémos muitos trabalhinhos e uma pren-

da para oferecer aos papás 

No dia nacional do pijama, viémos 

todos vestidos de pijama para a 

escola, realizámos algumas ativi-

dades e fizémos uma carta para 

enviar a outros colegas de uma 

escola. 

Tomás  

Teresa  Beatriz  

Henrique  
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Quase, quase a chegar a uma época muito divertida, comemorámos os dias 

de amigos, amigas e namorados. Depois de algumas festinhas, aí sim o 

Carnaval. Este ano fomos de enfermeiros e fizémos uma matiné com os 

nossos colegas da sala dos 2 anos. 

Para as duas pessoas mais especiais, não podíamos deixar de comemorar os seus dias. Para o papá fizemos um porta 

canetas e para a mamã uma lata  para arrumar biscoitos. Nesses dias os nossos pais e mães vieram à nossa sala rea-

lizar uma atividade connosco 

E lá vem ele, saltitando… é o coelhinho da Páscoa! 

Helena  

Margarida  

Rafael 

João  

Simão  

Marta 
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Para podermos realizar todas estas atividades, 

temos de pintar, colar, desenhar…. É só trabalhar! 

E para arrumar-mos os nossos trabalhinhos, 

decorámos as nossas capas, feitas com caixas 

de papel de fotocópia. 

Não podíamos deixar de fazer uma lembrancinha aos  nossos cole-

gas, para comemorar o seu aniversário. Construímos um livro em 

que cada um de nós deixou a sua marca com a mão ou pé. 

Eden  

Santiago  

Diego  

Francisco  

Denis  

Daniela  
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No dia da criança, passámos o dia no nosso parque infantil. De manhã estivémos a brincar e a conviver coms os nos-

sos colegas de creche e à tarde fizémos um piquenique todos juntos. 

Vejam só como estamos mesmo a ficar crescidos. Al-

guns de nós já não usamos fralda. 

É claro que não é só trabalho, também temos as nossas rotinas. Comemos a fruta, almoçamos, dormimos a sesta e 

lanchamos. Para além disto passamos muito tempo a nos divertir, brincamos e cantamos. 

E assim terminamos a nossa pequena história deste ano letivo. 

Esperemos nos encontar para o ano, pois de certeza que teremos novidades. 

Até breve! 
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Sala 2 anos  

Olá a todos! Nós somos os meninos e meninas da sala dos 2 anos. Ao todos somos 17 crianças e somos um grupo  

muito ativo, curiosos e  gostamos muito de realizar trabalhos.  Eis algumas das atividades realizadas no ano lecti-

vo 2013/14. 

Outono  

No outono, trabalhámos 

vários temas como o dia 

mundial da alimenta-

ção, as características 

desta estação, o hallo-

ween, o magusto e o pão 

por Deus. 

Este ano lectivo introduzimos o quadro das presenças, que nos ajudou a saber quantos me-

ninos e meninas estavam na escola e aqueles que estavam ausentes. Esta atividade de roti-

na da nossa sala é muito apreciada por todos e permite-nos dialogar sobre cada criança e 

aprender também a contar. 

Dia Mundial da Alimentação 

Outono Halloween Pão por Deus 

Natal 
Nesta época natalícia, elaborámos trabalhos para enfeitar a nossa sala e pela primeira vez participámos na festa de 

Natal. Dramatizámos a canção “É Natal, é Natal.” Foi espetacular! 
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Dia dos Amigos e das Amigas No dia dos amigos, nós pin-

támos gravatas para ficar-

mos todos jeitosos! Oferece-

mos um lanche deliciosos 

às nossas amigas. 

No dia das Amigas, pintámos umas lindas borboletas para colocarmos no nosso 

cabelo. Cantámos para o s nossos amigos. Ora vejam lá! 

Carnaval 

No carnaval fizemos diversas pinturas e enfeitámos a nossa sala com balões e fitinhas. Este ano também 

nos estreámos no desfile A nossa fantasia era “As frutas”. Que bela salada de fruta estávamos nós! 
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Dia do Pai 

 

No dia do Pai, fizemos questão de presenteá-lo com uma prendinha para ele usar no seu porta chaves. 

Fizemos a primeira letra do nome do nosso papá e ainda um lindo postal com um verso. Ao nossos pais 

gostaram muito desta prenda, como podem ver! 

 

Dia da Mãe 

Para a nossa linda Mãe, fizemos uma cestinha colorida, bolachinhas deliciosas e colocamo-las dentro desta. Pintá-

mos desenhos do dia da mãe, bem como um lindo postal em forma de coração. Realizamos também uma actividade 

surpresa, em que todos decoraram uma flor com a sua mãe e depois estas foram coladas no placar da nossa sala. 

As nossas mães não cabiam em si de tanto contentamento! 
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Páscoa 

 

Nesta quadra 

fizemos um coe-

lhinho fofinho 

para colocar 

amêndoas. 

Aprendemos 

canções alusivas 

a esta quadra. 

Dia da criança 
Iris 

Para festejar o nosso dia, pintámos com os pés e mãos, borboletas e minhocas. Ficaram bastante bonitas. Brincá-

mos no parque com os meninos da mini - creche e lanchámos no mesmo, um lanchinho especial concedido pelos 

nossos pais. Foi um dia muito Feliz! 
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Sala 3 anos 

 

Nós somos os meninos da sala  dos 3 anos. Este ano iniciámos o nosso percurso no pré-escolar. Foi muito diverti-

do aprender  neste nosso Jardim de Infância uma diversidade de novidades a nível pedagógico e partilharmos 

uma  multiplicidade de brincadeiras. 
Outono  

Pão por Deus 

Fizemos uma cesta com garrafões de água e lá fomos nós pedir Pão por Deus a algumas lojas da nossa 

cidade. 

Dia do pijama 

Neste dia diferente viemos vestidos de pijamas para a escola e ouvimos a história “ O segredo dos sabo-

netes”. Raspámos sabonetes para elaborarmos um dos sabonetes da história, o  “Carinho”. Também es-

crevemos uma carta para outros meninos de uma escola de Portugal continental. 

Inverno 

Com a chegada do Inverno  comemorámos uma época que nos faz muito felizes, o Natal. Elaborámos  

trabalhos alusivos ao referido tema. Fizemos um Pai Natal para  levar para casa com bombons. 

Participámos na festa de  Natal com uma dramatização: “ O Natal das Carochinhas” e uma canção: “ O 

relógio  do Pai Natal”. 

 

Dia de amigas e amigos 

Para comemorarmos o  dia  de amigas e amigos fizemos o tradicional lanche oferecido pelas amigas e 

pelos amigos nos respetivos dias. 

Tomás 
Rómulo Laura 

Martim Guilherme 
Isabel 
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Carnaval 

Decorámos mascarilhas e desenhos de Carnaval. Fantasiámo-nos  de dentes , fadas dos dentes, pasta e 

escova  dos dentes e desfilámos pela nossa  cidade. 

Trabalho 

coletivo 

Dia do pai e da mãe 

Para além de fazermos um miminho para o pai e para a mãe, este ano elaborámos atividades na escola com 

o pai e com a mãe . 

Luciana 
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Dia da mãe 

Ana Rita 

Páscoa 

Fizemos  um coelhinho com o interior do rolo de papel higiénico e decorámos  desenhos  alusivos ao referido tema. 

Trabalho coletivo Projeto: Alimentação, saúde, desporto 

Este ano finalizámos o projecto trianual “ Vivências quotidianas da nossa terra”, com o subtema: “ Alimentação  

desporto saúde”. 

Iniciámos o projecto no início do Outono com as frutas da época . Comemorámos  o Dia Mundial  da Alimentação 

com um concurso de frutas ornamentadas, em que a nossa sala saiu vencedora. 

Inscrevemo-nos no projecto “Heróis da fruta”, cuja finalidade deste projeto foi lutar contra a obesidade infantil, 

ingerindo  mais fruta evitando as guloseimas que gostamos, mas que fazem mal à saúde . 

Ana Afonso 
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Fizemos espetadas de fruta para oferecer aos nossos coleguinhas  da sala dos 3 anos  do Jardim de Infância de 

Sto. António que nos vieram visitar no Pão por Deus e ofereceram-nos rebuçados. 

Falámos sobre alimentação saudável e dramatizámos uma história sobre a sopa de legumes, a qual será apre-

sentada no final do ano letivo. Elaborámos uma pirâmide sobre a alimentação saudável. 

Relativamente ao desporto fomos ao Fayal Sport Clube participar numa  diversidade de jogos divertidos relacio-

nados com o atletismo. Desenhámos e falámos sobre vários tipos de desportos. 

No que diz respeito à saúde, fomos vestidos de dentes, fada dos dentes, escova  e pasta no desfile de Carnaval. 

Também tivemos uma visita de uma médica dentista que veio fazer uma sessão de esclarecimento de como se 

escovam os dentes. 

Projeto Eco-escolas 

Este ano também participámos neste projeto ecológico.  Para além de fazermos quase todas as atividades 

com material reciclável,  fizemos a separação dos resíduos orgânicos, em que veio à nossa escola a 

Sra..Engenheira do Ambiente ensinar o que devemos colocar ou não no compostor 

Como um dos temas do Eco-escolas  é o  mar, também fomos ao aquário  observar algumas espécies mari-

nhas. 

A nossa sala trabalhou o tema “ A água”  por isso, ouvimos canções e histórias sobre a água e também fize-

mos trabalhos individuais e um cartaz a apelar pela importância da poupança da água. 

Isabela 

Rafael 

Rodrigo 

Dinis 

Luana Simão 

Mariana 

Vicente 

Mafalda 
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Sala 4 anos 

Olá, olá! Cá está a sala dos 4 anos para mostrar-vos um pouco do que foi feito no ano 

escolar de 2013/14 

Meses de outubro e Novembro 

 Projeto Hérois da Fruta 

Este ano as salas de jardim de infância participa-

ram no projeto heróis da fruta. A sala dos 4 anos re-

alizou diversas atividades para cumprir os objetivos 

do projeto. 

No dia da Alimentação as crianças trouxeram de 

casa fruta diversa e decoraram uma travessa com a 

fruta que já  estava cortada. 

Dia das bruxas e pão por Deus 

exploramos o dia das bruxas fazendo um trabalho 

individual ( pintamos o rosto de uma bruxa e cola-

mos restos de tecido preto para fazer o chapéu  e a 

Ana trouxe uma teia de aranha, que  abrimos em 

grande grupo e aprendemos uma canção das bruxas. 

Fizemos ainda as nossas sacas com garrafões de 

água decorados com restos de tecidos e fomos 

pedir pão por deus pelas lojas do nosso comércio 

Dia do Pijama 
Devido ao sucesso do ano anterior este ano letivo comemoramos o dia nacional do pijama, e cada família 

participou nesta causa trazendo o mealheiro com o seu contributo. Na escola trabalhamos neste projeto 

com alguma antecedência. Foi oferecido à sala um livro com a história “O Segredo dos sabonetes” e de-

senvolvemos diversas atividades de forma a trabalhar a história. No dia do pijama, as crianças vieram 

todas vestidas de pijama e trouxeram a sua almofada e peluche preferido. Raspamos sabonetes e coloca-

mos em saquinhos que depois foram oferecidos a cada criança. Jogamos ao jogo das cadeiras. Foi um dia 

divertido e diferente! 
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Natal 
O Natal é  a época que as nossas crianças mais gostam, pois chega o pai Natal, que trás sempre uma 

prendinha para todos. Este ano escrevemos a nossa carta ao pai natal, mas como não sabemos escrever 

recortamos de revistas os brinquedos que tanto desejávamos para este Natal. Na sala construímos com 

espátulas de madeira uma rena para enfeite da nossa árvore de natal.  

Como somos uma Eco escola construímos uma árvore de natal no al de entrada feita de C D’s e cápsulas 

de café, trazidas por todas as crianças da nossa escola. Ficou muito bonita! 

Na festa de Natal cantámos a canção “ brilha, brilha estrelinha” em português e Inglês.  Apresentamos 

também uma dança” dançando à volta do Pinheiro”. 

          Dia  de amigos e amigas 

Como vem sendo habitual e para dar 

continuidade a esta tradição, feste-

jamos o dia de amigos e amigas reali-

zando o tradicional lanche. Nestes 

dias os meninos fizeram desenhos e 

trocaram entre si. 
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              Carnaval 

Este Carnaval, participamos no desfi-

le da C.M.H.. Como forma de traba-

lharmos o tema do projeto” Alimenta-

ção ,desporto e Saúde”, a nossa sala 

optou por vestir os meninos de joga-

dores de rugby e as meninas de 

“meninas da Claque”.. Tentamos fa-

zer todas as roupas com material reci-

                                                             DIA  DO PAI E DA MÃE 

Este ano convidamos os papás e as mamãs a participarem numa atividade na sala com os seus filhos. Achamos que 

esta iniciativa foi um sucesso, pois todos compareceram e deram o seu melhor. Foram duas tardes diferentes e di-

vertidas! No dia do pai colocamos á sua disposição diversos materiais de desgaste com o objetivo de darem “asas á 

sua criatividade” . No dia da mãe construímos com caixas de cereais umas gargantilhas que depois foram decoradas 

com material reciclado ,por ex: rolhas, caricas, pedras, sementes, ,etc. ora vejam se não ficaram giros.? 

Pela Páscoa construímos umas cestas com cabaças 

depois as crianças procederam à sua decoração com 

um cotonete. Para finalizar pintaram um pouco de 

corda que foi colocada para servir de alça da cesta.  

                       ECO-ESCOLA 

No ano letivo 2013/2014 participamos no projeto eco-escola. Neste projeto trabalhamos os temas, agua energia e 

resíduos. E como tema facultativo  o Mar. Realizamos duas saídas, a primeira foi em Novembro para ver a anilha-

gem e largada de cagarros. As crianças adoraram pois, poderam ver o hotel S.O.S Cagarro, viram como se faz a 

anilhagem e por último transportaram os cagarros em caixas até à praia de porto pim  e procederam à sua larga-

da. Esta foi uma experiência única  
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   Em Março fomos ao aquário de porto pim, aqui podemos visionar um filme sobre as espécies que abundam o  mar 

dos açores. Também ficamos a saber que a poluição dos mares traz malefícios para as espécies marinhas por ex: um 

saco de plástico faz mal ás tartarugas pois elas confundem os sacos com aguas vivas e depois de ingerir ficam doentes 

e podem até morrer. Também podem ficar presas nos sacos que causam deformações, pelo que não se deve poluir o 

mar. Podemos ainda observar algumas espécies marinhas nos aquários e podemos tocar numa estrela do Mar e numa 

alga. 

Para além das visitas realizamos desenhos e construímos um aquário com material reciclado. 

Durante este ano demos continuidade à compostagem onde cada criança trouxe de casa cascas que foram colocadas no 

nosso compostor que agora está a maturar . Na separação dos resíduos pesamos todo o papel e cartão trazidos pelos 

pais e crianças. É de salientar que só este ano letivo salvamos 4 árvores. Em todas as atividades procuramos reutili-

zar ao máximo! 

Atividades diversas 

No âmbito do projeto Alimentação, desporto e Saúde, foram realizadas diversas atividades orientadas pela Educa-

dora, ´Ainda dentro do projeto dedicamos uma semana à saúde , ao desporto  e à alimentação. 

Atletismo 
Higiene oral Expressão musical 

             DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 

No dia 2 de Junho fomos comemorar o nosso dia, no parque da Alagoa, 

onde fizemos um piquenique e brincamos muito. No final do dia estáva-

mos muito cansados mas foi muito divertido. Agora esperamos ansiosos 

pela nossa festa de fim de Ano! Despedimo-nos aqui  ATÉ PARA O ANO! 
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      Alimentação  

Olá a todos, nós somos os 

meninos da sala dos 5 

anos e este ano somos 

finalistas. E como tal,  

vamos fazer um passeio 

final de ano às piscinas 

da Madalena na ilha do 

Pico. Para que esta via-

gem fosse possível, fize-

mos uma angariação de 

fundos com a ajuda dos 

nossos pais, para traze-

rem algo para vender-

mos todas as 4º feiras.  

O projeto educativo este ano intitulou-se: Ali-

mentação, desporto e saúde, que foi trabalhado 

de várias formas que vos mostramos de segui-

da.  

O corpo humano  

 

Relativamente à alimen-

tação, aprendemos que 

alimentos devemos co-

mer em maior e em me-

nor quantidade, bem co-

mo a empratar um prato de comida de forma saudá-

vel..  

Integrado no projeto educativo, participamos no projeto heróis da fru-

ta, que teve como principal objetivo incentivar todos os meninos  a 

comer fruta 3 vezes por dia. Relacionado com este projeto realizamos na escola o concurso dos heróis da 

fruta, em que consistiu que as crianças com diversas frutas realizassem uma apresentação diferente e 

criativa. A nossa sala ficou em 3ª lugar.  

Sala 5 anos 
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E este foi o resultado final, que foi 

explicado aos outros meninos das res-

tantes salas pelo Jorge!  

 

Ainda exploramos as frutas da época!  

Este ano recebemos uma visita muito importante, a 

doutora Catarina Fraga, que nos veio ensinar como se 

lava os dentes. E sabem, aprende-

mos coisas novas... 

E como o desporto faz muito bem ao nosso 

corpo, fomos experimentar uma atividade ao 

Fayal Sport dada pela senhora Susana. Di-

vertimo-nos muito!!!!!!!!!!! 
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Durante este ano letivo para além dos 

números e somas, aprendemos tam-

bém as vogais em maiúscula e minús-

cula. Para ser mais divertido realiza-

mos um jogo com um dado das vogais 

e uma estrela. Cada criança tinha que 

atirar o dado e dizer uma palavra co-

meçada com a vogal que saísse. Se sa-

ísse estrela tínhamos que atirar nova-

mente o dado.  

Também realizamos as lagartas das 

vogais.  

Este ano continuamos com as aulas de música onde realiza-

mos alguns jogos com sons e instrumentos diversos.  

E aulas de inglês 

Até fomos fazer uma atividade na Escola Profissional da Horta so-

bre a língua inglesa, onde aprendemos como se diz várias partes do 

corpo em inglês com a ajuda de um teatro, uma música e dança e de 

um jogo.  Foi muito divertido!  

Também tivemos aulas de natação que 

tanto gostamos! 

Pão por Deus  S. Martinho 
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Fotografias de diversas festividades que celebramos du-

rante o ano letivo e algumas saídas.  

Dia do  

Pijama 

Dias das  

amigas e dos 

amigos 

Dia do Pai e da Mãe 

Páscoa 

Biblioteca - teatro “O velho que fez um dragão” 

 

 

 

 

 

 

Visita ao Parque Eólico do Faial 

Realização de máscaras no  

Museu da Horta  

Visita à exposição de fósseis de 

dinossaurios 

 

Visita ao 

Aquário de 

Porto Pim 

Realização de 

pasta de farinha 

no Museu da Hor-

ta 
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SALAS A.T.L. 1 e 2 
 Olá, nós somos os 51 meninos e meninas que compõem as salas de ATL 1 e 2.  Nós es-

tamos divididos pelo 1º e 2º Anos na sala de ATL 1, e o 3º e 4º Anos na sala de ATL 2. Aqui 

estão presentes as nossas assinaturas!  
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 Durante o ano letivo escolar a Educadora e a Ajudante de educação vão-nos buscar todos os dias para 

almoçarmos na escola, bem como da parte da tarde, para lancharmos, depois da escola terminar. Para além disso 

também muitos colegas têm diversas actividades extra curriculares, como o Conservatório, Basket, Hip hop, Bal-

let, entre outros. Para a maioria das actividades nós vamos na carrinha da instituição. 

 As horas das refeições são sem-

pre momentos apreciados por todos, 

onde todo o ATL se encontra e confra-

terniza um pouco.  

 Não nos podemos esquecer que, 

somos muitos, por isso é importante 

dialogar baixo e cumprir as regras. 

 Alguns são os momentos que temos para descontrair, e as-

sim aproveitamos para desenvolver jogos e brincadeiras em grande 

grupo, onde podemos assim estar todos juntos. Quando o tempo 

permitir iremos começar a efetuar saídas. 
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 Vários são os pequenos projectos que desenvolvemos no ATL, mas ao contrário das outras salas, aqui 

eles processam-se em várias fases e em vários dias, pois é muito difícil conseguir reunir todo o grupo de uma 

vez. 

 Uma preocupação que temos sempre presente é a de utilizar, o máximo possível, material reciclável, 

ajudando o ambiente e proporcionando, às crianças, a oportunidade de, através da sua imaginação, transfor-

mar o velho em novo.  A nossa política é a dos 3 Rs. 

 Aqui estão alguns dos nos-

sos trabalhos realizados durante o 

presente ano lectivo, referentes às 

várias épocas festivas, sempre reu-

tilizando! 

 DIA DO PAI  

 

 NATAL 

    PASCOA 

HALLOWEN 

     DIA DA MÃE 

Para além das épocas festivas, elaboramos, também, pequenos projectos para “embelezar” a nossa sala de ATL. 

 

Flores com tampas de 

frascos 

    As iniciais da nossa sala com 

rolhas de cortiça. 

Os nomes para os cabides com 

rolhas de cortiça. 
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 Para além dos projetos orientados, também temos momentos para fazer os TPCs e 

estudar... 

...para trabalhar a pares... 

...para jogar às cartas... 
...para almoçar na casinha... 

… para jogar matraquilhos... 

… para trocar 

cromos... 

… para jogar jogos da sala. 

 Como forma de melhorar as nossas salas de aula, resolvemos efetuar recortes de revistas velhas 

e revestir as cadeiras todas das nossas salas. O produto final ficou muito bonito!! 

 Para a Festa 

de Final de Ano cada 

sala de ATL  elaborou 

uma tela pintada por 

todos… aqui estão elas! 
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CANTINHO DA SAÚDE  

CONJUNTIVITE 

A conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva (a membrana mucosa que reveste parte do olho). É bem conhecida de todos 

os pais que têm filhos a frequentar creches e jardins de infância. A conjuntivite provocada por vírus e bactérias é muito 

contagiosa, passando rapidamente de um olho para o outro, assim como se transmite facilmente de criança em criança 

devido ao contacto próximo e à interação entre elas.  

É uma doença que provoca desconforto mas que normalmente responde bem ao tratamento, 

raramente afetando a visão.   

Causas:  Vírus ; Bactérias; Alergias (pólen, pó, pelo de animais e outros alérgenos); Agentes 

físicos (vento, pó);  Agentes químicos ou corpos estranhos. 

Sintomas: Olho (s) vermelho (s) ; Sensação de areia nos olhos; Maior produção de lágrimas; 

Prurido (comichão); Sensibilidade à luz, visão turva ou enevoada; Dor ocular; Secreções, mais 

ou menos espessas, amarelo esverdeadas; Dificuldade em abrir os olhos após acordar 

(pálpebras coladas). 

A conjuntivite viral e a bacteriana podem estar associadas a infecções respiratórias (ex: 

constipações), afectam um ou os dois olhos. Quando a causa é um vírus, as secreções são 

menos espessas e mais transparentes. Se a causa é uma bactéria as secreções são espessas 

(produção de pus amarelo esverdeado), surge por vezes edema das pálpebras (inchaço), fi-

cando estas coladas após acordar. 

A conjuntivite alérgica afecta os dois olhos, devido ao facto de estes estarem expostos em 

simultâneo à substância que desencadeia a alergia. Os olhos ficam vermelhos, há um lacrimejo abundante, intenso pruri-

do (comichão).Este quadro é acompanhado, frequentemente, de espirros e pingo no nariz (rinite). 

Quando há uma irritação do olho, devido a contacto com substâncias agressivas (ex: cloro das piscinas), corpo estranho ou 

traumatismo, este fica vermelho, há aumento de lágrimas, ardor ou dor, dependendo estes sintomas da causa da agressão. 

Diagnóstico: Normalmente é suficiente a observação do médico para se estabelecer o diagnóstico de conjuntivite. Se esta 

for grave, resistente ao tratamento ou recorrente, colhe-se uma amostra das secreções para análise laboratorial para de-

terminar a causa e instituir a terapêutica mais adequada. 

 Tratamento: O tratamento depende da causa da inflamação e, tanto na conjuntivite viral como na bacteriana, requer 

intervenção precoce devido ao seu fácil contágio. 

A conjuntivite bacteriana trata-se com antibióticos sob a forma de pomada ou de gotas. É importante respeitar as indica-

ções médicas e seguir o tratamento até ao fim, para prevenir o regresso da infecção. 

Na conjuntivite viral o tratamento consiste no alívio dos sintomas, aplicando um colírio não antibiótico, “lágrimas artifici-

ais” ou soro fisiológico. 

Na conjuntivite de causa alérgica o tratamento é feito com anti-histamínicos e aplicação tópica de medi-

camentos anti -alérgicos. 

Quando os olhos são expostos a substâncias irritantes lavar, abundantemente, com água ou soro fisioló-

gico. Geralmente, ao fim de algumas horas, há um alívio significativo dos sintomas. No entanto, se es-

tes persistirem ou se a causa da irritação é uma substância corrosiva deve dirigir-se ao médico. 

 No caso de um traumatismo, só a observação médica pode determinar se houve ou não lesão do olho. 

Prevenção: Há algumas medidas que se podem adoptar para prevenir o agravamento e a disseminação da doença 

 Evitar tocar ou esfregar nos olhos infectados (impossível de controlar no caso das crianças) 

 Lavar as mãos antes e depois de limpar ou aplicar medicamentos nos olhos. 

 Não tocar nos olhos com o aplicador do frasco ou da bisnaga do medicamento. 

   Limpar as secreções do olho infectado com uma compressa embebida em água ou soro fisiológi-

co, utilizando-a  uma única vez e sempre da parte externa para a parte interna deste. 

   É conveniente substituir diariamente as toalhas e as fronhas que devem ser de uso pessoal. 

   Não partilhar medicamentos para os olhos, nem cosméticos. 

   Utilizar e cuidar corretamente das lentes de contacto. 
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Ana Rita Castelo Costa 

Beatriz da Silva Salgado 

Beatriz Peixoto Leonardo 

Bianca Filipa Rodrigues Medeiros 

Diogo Azevedo Freitas 

Fabrício Manuel Rodrigues Botelho 

Gabriel Felix Vilela 

Gavin João Higgins Gomes 

Jorge Dâmaso Chancerelle Machete 

Julião Agostinho Correia da Silva 

Laura Sofia Pereira Bettencourt 

Maria Clara Teixeira Silva 

Maria Inês Fontes 

Martim Faria Cabral 

Mellany Duarte Ramos 

Miguel Afonso da Silva Lourenço 

Miriam Silveira Silva 

Nuno Miguel Serpa Ferreira 

Samuel Dinis Mateus de Sousa 

Santiago Gaspar Bettencourt 

Sérgio Filipe Amaral da Silva 

Tamára Viveiros Rodrigues 
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Rua Cônsul D´Abney 

9900-014 Horta  

Tel: 292202270 

Fax: 292202271 

Email: o.castelinho@mail.telepac.pt 

Pagina net  

www.ocastelinho.net 

 

 

 

 

 

 

Alexandra de Sodré Reis Salgado 

Catarina Gonçalves Pereira  

Diogo Filipe Ferreira Rodrigues  

Hugo Miguel Gomes Rodrigues 

Inês Silveira Freitas 

Rita Morais Russo 

Rodrigo Escobar Garcia 


