
 

Lar das Criancinhas da Horta      

 

 

Sala Bebés 2 

Sala 1 ano 4 

Sala 2 anos 8 

Sala 3 anos 12 

Sala 4 anos  16 

Sala 5 anos  20 

Salas CATL 1, 2  

e 3 
24 

Cantinho da  

Saúde  
30 

Finalistas  31 

Nesta edição: 

Nº 4 - 12/06/2015 

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  apresen-

tamos aos nossos leitores, um resumo das atividades mais significativas 

que aconteceram durante o ano letivo de 2014/2015, que se debruçaram 

essencialmente sobre as temáticas apresentadas no projeto educativo da 

escola: “O universo”, com o tema deste ano “A Terra, um planeta no univer-

so” (estações do ano, alterações climatéricas), o projeto eco escolas, dias fes-

tivos, visitas e outras mais… não esquecendo o cantinho da saúde. 

                                     Esperemos que gostem e boa leitura!!!!  

  

Sala 5 anos 



 

Lar das Criancinhas da Horta    2 

  

SALA BEBÉS 

 Olá a todos, nós somos o grupo dos bebés da sala do berçário. Somos um grupo muito querido e na nossa 

sala as rotinas têm, sem dúvida, um papel fundamental. Os cuidados pessoais, 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 individuais para a rotina de grupo. Cria-se o momento do dia des-

tinado a atividades orientadas, o momento do almoço, da higiene, do repouso, do lanche e exploração livre. Tudo 

isto para vos dizer que a sala de berçário é a grande primeira experiência social da vida de um bebé. As conquis-

tas são quase diárias e existe todo um trabalho que no futuro vai fazer a diferença. 

INVERNO  

NATAL 

OUTONO 
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DIA DA MÃE 

DIA DO PAI 

PÁSCOA 

 Aqui ficam alguns momentos que passá-

mos juntos, a descobrir, a explorar, a conhecer…. A 

primeira de muitas etapas que iremos percorrer ao 

longo da nossa caminhada escolar.  

 Beijinhos!!!!!!!!!!! 

CARNAVAL 
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Lar das Criancinhas da Horta 

Olá queridos leitores!  

Nós somos os amiguinhos da Sala 1 Ano, um grupo de 19 crianças, bem divertido, que partilham a 

sala, os  jogos e brinquedos, de forma harmoniosa, cheios de alegria, vida e momentos amorosos! E 

para nos ajudar a crescer estão sempre presentes as amigas Aida, Cidália, Lina e Andreia.  

Como já estamos crescidinhos, durante este ano letivo, fizemos muitas atividades e aprendemos 

muitas coisas novas. Neste pequeno jornalzinho vamos mostrar-vos alguns dos nossos trabalhos.  

SALA 1 ANO 

Para comemorar o Hallowen/Pão-por-Deus, 

fizemos vários trabalhos para enfeitar a sala: 

aranhas com as mãos, fantasmas com os pés, 

abóboras pintadas com o pincel e dedos, e ain-

da fizemos, para levar para casa, um morcego 

com m rolo de papel higiénico 

que pintamos com esponja de 

preto.  Ficou bem giro!!! 

Para comemorar o S. Martinho pintá-

mos castanhas, de uma forma bem saborosa: com chocolate!!!!!! 

Pusemos as 

mãos no cho-

colate e toca 

a pintar. No 

fim saboreá-

mos o doce 

sabor do cho-

colate e ado-

rámos… 

hum! Que 

delícia!  
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No Dia dos Amigos as meninas 

ofereceram uma recordação 

aos meninos e no Dia das Ami-

gas o vice-versa, incentivando-

se assim à 

partilha e 

à valori-

zação da 

amizade.  

Para levar para ca-

sa, pintámos uma 

estrela de dourado 

com pincel e fize-

mos bolinhas verme-

lhas com os 

dedinhos. 

Ficou linda!  

Para celebrarmos o Natal, ouvimos e 

cantámos canções alusivas à época e 

fizemos várias pinturas: um pai natal 

com a mão, pintámos um pinheirinho 

com pincel e uma bota com esponja.   

Ficaram  tão lindos!!! 

Para o lanche os amigos 

trouxeram algo para par-

tilhar com os colegas de 

sala no Dia dos Amigos e 

o vice-versa aconteceu 

no Dia das Amigas. 
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Sendo o Carnaval uma época muito divertida, 

comemorámos também na nossa sala… Fize-

mos várias máscaras de animais para enfeitar 

a sala pintadas com esponja e pintámos palha-

ços usando os nossos dedinhos.  

Para comemo-

rar esta época 

bem divertida 

os adultos da 

sala realizaram 

uma fantasia de 

Minions que nos 

vestiram no dia 

da matiné. Não 

ficámos fofos???  

Divertimo-nos 

imenso!!! 

 

No Dia do Pijama as crianças e adultos da sala vieram para a escola   de pijama.  Dançámos, brin-

cámos, apanhámos bolinhas de sabão e pintámos uma imagem de um pijama com lápis de cera. Foi 

um dia muito divertido!         

Até recebemos um autocolante!!!                                                                                                                                                                                                                             

Para o PAI pintámos a nos-

sa mão numa caneca e fize-

mos uma gravata muito co-

lorida!  
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Para a MÃE  pintá-

mos uma borboleta 

numa pega.  

Lembrança da Pás-

coa: pintámos com 

o pincel a garrafa 

de plástico!!! 

A Primavera 

chegou… 

No Dia Mundial da Criança, 1 de Junho, 

as salas 1 e 2 anos estiveram no Parque 

Infantil da escola num momento de diver-

são com os triciclos, bolas ... Foi um dia 

bastante divertido!  

 Outras 

atividades que gosta-

mos de fazer: explorar 

massa, desenhar, jogar, ver li-

vros... 

Os  Animais 
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SALA 2 ANOS 

Chegou o Natal!  

Foi o primeiro ano que fizemos uma atuação. Foi muito giro! 

Também fizemos trabalhinhos para decorar a sala e uma rena para 

casa. 

Olá, olá! Cá estamos de novo, mas com uma novidade! Este é o nosso último ano na creche… em setembro já pertence-

mos ao jardim de infância. É verdade, somos da sala dos 2 anos, mas como podem ver estamos a ficar muito crescidos. 

Somos um grupo de 17 amigos: a Beatriz, o Diego, o Denis, o Eden, a Emma, o Francisco, a Helena, a Inês, o Henri-

que, o João, o Jorge, a Margarida, a Sabrina, o Santiago, o Simão, a Teresa e o Tomás. Ao nosso grupo também per-

tencem as amigas Lúcia, Alda e Mena. 

Depois de apresentados é claro que vamos mostrar como foi o nosso ano letivo. Comemorámos muitas datas especiais, 

bem como trabalhámos o nosso projeto educativo. 

Aí vem a festa mais divertida...o Carnaval! 

Comemorámos os dias de amigos e amigas, participá-

mos no desfile, fantasiados de incríveis, tivemos uma 

matiné com os colegas  da sala de 1 ano e decorámos a 

nossa sala. 

Comemorámos o dia Nacional do Pijama, reali-

zando algumas atividades e jogos. 

E é claro, viemos de pijamas... 
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E lá vem ele aos pulinhos! É o coelho 

da Páscoa. 

Não podíamos deixar de comemorar os dias do pai e da mãe  

e fazer uma pequena lembrancinha. 

Para o pai pintámos um copo e fizemos um jogo na sala. Para a mãe decorá-

mos um vaso para depois plantar os nossos amores perfeitos e decorámos 

com a nossa mãe uma pulseira. 
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Este ano já tivemos aulas de 

educação física, pois é 

muito importante para a 

nossa saúde, fazer exercício 

físico regularmente. 

O que mais trabalhámos do nosso projeto edu-

cativo, foram as estações do ano. 

Na primavera, semeámos amores perfeitos e 

depois oferecemos às nossas mães. 

No outono comemorámos o pão por deus, o halloween, o dia de S. 

Martinho e fizemos algumas atividades. 

No inverno falámos sobre o ves-

tuário... 
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No dia 1 de junho comemora-se o dia mundial da criança e não podíamos deixar passar este dia sem que fosse es-

pecial. Fomos para o nosso parque conviver com os nossos colegas da sala de um ano. 

De manhã brincámos no comboio, fizemos bolas de sabão e brincámos com bolas. À tarde fizemos um piquenique e 

depois brincámos livremente. Foi um dia muito cansativo, mas gostámos muito. 

Sabemos que estavam a gostar das nossas histó-

rias, mas temos de terminar. 

Para o próximo ano de certeza que teremos muitas 

outras histórias. 

Até para o ano! 

Para além destas atividades, também realizámos pinturas, fizemos massa e 

plasticina, ouvimos histórias , todos os dias marcávamos as nossas presenças, 

comemorámos os nossos aniversários e brincámos muito. 

Tivemos oportunidade 

de explorar alguns 

instrumentos musi-

cais. Fizemos melodi-

as muito giras... 
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SALA 3 ANOS 
Nós  somos  os meninos da sala dos 3 anos. Este ano 

iniciámos a nossa aventura no ensino pré escolar. 

Agora somos no total 24 crianças. Foi muito emocio-

nante e divertido aprender com o nossos colegas  e 

realizar brincadeiras e atividades  que nos ajuda-

ram a crescer! 

No Outono, reali-

zámos  diversa 

atividades  alusi-

vas ao Outono. O 

dia mundial da 

alimentação , o 

Pão por Deus e o 

halloween. Diver-

timo-nos imenso e 

Outono 

HOLLOWEEN 

PÃO POR DEUS 

          DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 

OUTONO 
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DIA DO PIJAMA 

No dia do pijama contou-se 

a história  do Menino que 

não sabia brincar e fartá-

mo-nos de fazer jogos tra-

dicionais. Este dia foi fan-

tástico! 

Natal 

O  Natal foi novamente mágico e maravilhoso. Neste Natal dramatizámos  uma canção muito bonita, “O Natal do 

Panda”. Também realizámos trabalhos alusivos a esta época natalícia. 

No dia dos amigos e das amigas elaborámos uma medalha colorida, e colocámo-la ao peito para festejar este dia muito 

importante. À tarde comemos um lanche delicioso! 

Dia de Amigos e Amigas 

Nesta quadra fize-

mos um pintainho muito fofinho para colocar amêndoas. Aprendemos canções alusivas a esta quadra e pintámos 

desenhos de muitas cores. 

Realizámos uma  festa, na nossa sala para festejarmos o dia do Pai e da Mãe. Para o dia do pai, fartámo-nos de pescar 

com os nossos pais, peixinhos de brincar, é claro! E ainda oferecemos -lhes  uma porta lápis muito giro. Para o dia da 

mãe fizemos colares de muitas cores com massinhas alimentares e oferecemos ainda um quadro feito por nós com ma-

terial reciclado. Ficou lindíssimo! Ora, espreitem lá o que se consegue fazer por Amor! 

CARNAVAL O carnaval é sempre uma festa muito divertida! Este ano fomos vestidos de tartarugas ninja. 

Estávamos muito coloridos e felizes. 

DIA DO PAI E DA MÃE 

    PÁSCOA 
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DIA DA CRIANÇA 

Neste dia especial, fomos 

festejá-lo para o parque da 

Alagoa. Havia muitas ati-

vidades divertidas e um 

almoço delicioso! Brincá-

mos até não poder mais. 
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HORTA PEDAGÓGICA 

Este ano letivo, nós fomos plantar e semear feijão, repolho e curgete, na nossa horta pedagógica concedida pela Câma-

ra Municipal da Horta. Fizemos algumas visitas e elaborámos um espantalho muito engraçado para espantar os pás-

saros.  

ATIVIDADES LIVRES 
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SALA 4 ANOS 

Caros leitores , nós somos os meninos da sala dos 4 anos. Este ano estamos muito mais crescidos e aprende-

mos e experimentámos imensas coisas  novas. Vamos aqui mostrar um pouco do que fizemos ao longo deste 

ano letivo. 

Outono 

A primeira estação que falámos foi o outono, a qual também faz parte do nosso projeto: “ A terra, um planeta 

no universo”. Fizemos trabalhos com folhas secas do outono de vários tamanhos e feitios e recorrendo a vá-

rias técnicas. Fizemos ainda as nossas sacas com garrafões de água e fomos pedir pão por Deus pelas lojas 

da nossa cidade. Também explorámos o dia das bruxas decorando a sala e  elaborando trabalhos diversos. 

 

 

Luciana Ana Maria 
Ana Rita Dinis Lúcia 

Mafalda 

Guilherme Luana Santiago 

Dia do pijama 

Mais uma vez comemorámos o  dia nacional do pijama, e cada família participou nesta causa trazendo o me-

alheiro com o seu contributo. Para além de lermos a história na sala, explorámos o seu conteúdo fazendo 

danças de roda no ginásio. 
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Natal 

Na nossa sala  elaborámos botinhas do Pai Natal para colocar na árvore de Natal reciclada do hall de 

entrada. Também pintámos desenhos alusivos à época. Na nossa  festa de Natal dançámos uma música: 

Frosty the snowman e cantámos “ snowflake”. 

Isabel 
Laura 

Carnaval 

Pelo Carnaval, cada criança decorou uma máscara à escolha, elaborámos desenhos alusivos ao tema  e participá-

mos no desfile fantasiados de Batman e catwoman. 

Isabela Martim Vicente 

A nossa matiné foi muito divertida. O desfile foi muito engraçado! 
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Os nossos trabalhos da Páscoa. 

Tomás 

Dia do pai e dia da mãe 

Nos dias do pai e da mãe, estes vieram à nossa escola fazer uma atividade connosco. Foram uns  que-

ridos e nós adorámos. Também fizemos uma prenda para eles; um porta lápis  para o  pai e uma caixa  

de arrumação para a mãe. 

Rómulo– como pas-

sei o dia da mãe 



 

Lar das Criancinhas da Horta    19 

 

Eco escolas 

No âmbito do projeto eco escolas, aprendemos ainda melhor a separar o lixo e o nome dos ecopontos. Trouxemos mate-

rial: caixas de cartão e de ovos para elaborarmos trabalhos diversos. Construímos o papelão para colocar na sala e no 

hall de entrada. No dia mundial da floresta, fizemos uma árvore e um cartaz para solicitarmos papelão com o intuito 

de salvarmos muitas árvores. Também aprendemos muitas formas de poupar água e elaborámos cartazes para colo-

car no hall de entrada e nas casas de banho, com a finalidade de alertarmos toda a população escolar para a sua pou-

pança. Continuámos a fazer compostagem e ainda cultivámos uma horta biológica onde podemos ir para o campo  ob-

servar, semear, plantar, regar e colher produtos hortícolas. Fizemos ainda um espantalho para colocarmos na horta 

ao qual demos o nome de Maxi Palhinhas. Continuamos a cultivar o Canteiro de ervas aromáticas.  Elaborámos em 

conjunto o Eco código cujo tema principal é a “ agricultura biológica “. 

Mariana– A nossa hor-

ta a crescer. Rafael– com-

postor 
Rodrigo– his-

tória da se-

mentinha 

Dia Mundial da criança 

Neste dia tão especial, fomos para o parque da Alagoa 

e divertimo-nos muito. Foi um dia sem igual. 

Simão  -

desenho 

com figu-

ras  geo-

métricas              
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SALA 5 ANOS 

 

SALA 5 ANOS 
Olá  leitores do Pipoca! Nós somos os 20 fina-

listas do Jardim de Infância 2014/2015 do 

Castelinho e queremos mostrar um pouco do 

que fizemos ao longo deste ano letivo. 

                                                              Finalistas 

Este ano como somos finalistas, quisemos fazer  algumas  atividades para  

juntar algum dinheiro  para realizarmos  algumas atividades diferentes no final do ano letivo. 

Todas as semanas tivemos a barraquinha dos  finalistas  a vender  produtos; doces ,salgados, realizados pelos pais 

das nossas crianças. Para além da nossa Barraca , também  realizámos um jantar de Halloween  no barracão das An-

gústias, o qual foi um sucesso devido ao empenho e esforço de todos os intervenientes (pais, Zeca e Ana e vários patro-

cínios). Neste jantar as nossas crianças decoraram aboboras para enfeitar a sala onde decorreu o nosso jantar. Foi 

uma noite muito divertida  e contamos com mais de 200 pessoas. A todos os que tiveram presentes o nosso muito obri-

gado e esperamos que tenham gostado!! 

                         Dia de Pão- por -Deus  

Este  ano  pelo Pão-por-Deus, construímos  uns fantasmas 

com material reciclado. Para tal recorremos a garrafões de 

água  e esponja que envolve  eletrodomésticos e utilizámos 

cápsulas de café. Na véspera de pão-por –Deus fomos pelas 

lojas do comércio local , como 

vem sendo habitual! 

                                       

S:Martinho 

Pelo S. Martinho , ouvimos a tradicional lenda de S. Martinho,  

ordenámos as imagens da lenda e construímos um puzzle de uma 

castanha e um Ouriço com folhas secas À  tarde  comemos algumas 

castanhas cozidas e levámos embrulhadas para casa em papel de 

jornal  castanhas assadas. 
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Dia do Pijama 

Devido ao sucesso dos anos anteriores, e como devemos ser solidários para com os outros,  este ano letivo comemorá-

mos novamente o Dia Nacional do Pijama, onde cada família participou nesta causa trazendo o mealheiro com o seu 

contributo. Na escola trabalhámos neste projeto com alguma antecedência. Foi oferecido à sala um livro com a histó-

ria “O Menino que não sabia Brincar” e desenvolvemos diversas atividades de forma a trabalhar a história. No dia do 

pijama, as crianças vieram todas vestidas de pijama e trouxeram o seu peluche preferido. Elaborámos um coração 

gigante com restos de tecido; cada um desenhou o seu pijama ;fizemos jogos tradicionais no nosso ginásio  e brincámos  

muito. Foi um dia divertido!!! 

Natal 
O Natal é a magia que invade todos os corações, tudo fica mais belo e a alegria paira no ar! É a época que todos as 

crianças mais gostam e por isso gostamos muito de vivê-la Este ano escrevemos a nossa carta ao Pai Natal, mas como 

não sabemos escrever  a Zeca ajudou-nos e recortámos de revistas os brinquedos que tanto desejávamos para este Na-

tal, depois fomos  a colocar no macro do correio da nossa cidade!  

Como Somos Eco escola este ano o nosso  presente de natal foi um suporte de vela onde reutilizámos frascos de vidro. 

Construímos uma árvore de natal  com rolos de papel higiénico na nossa sala e no hall  de entrada as três salas de 

jardim construíram uma árvore feita com diversos   efeitos ,feitos em cartão, ou caixas de cereais ! 

Na festa de Natal cantámos a canção “ Presente de Natal” e representamos uma dramatização “Presépio de Natal”.  

Para comemorar o dia de Reis  construímos umas coroas com caixas de cereais e decorámos a nosso gosto. 

 

 

 



 

Lar das Criancinhas da Horta    22 

 

              Carnaval 

Neste Carnaval, participámos  mais uma vez no 

desfile da C.M.H.. Este ano “ o Castelinho “fez-se 

representar com o tema “Os Super Heróis”  e a 

nossa sala optou por vestir os meninos de Super 

Homens e as meninas de  Super Mulheres.  Para 

alegrar a nossa participação, preparámos uma 

dança , para executar ao longo do percurso! 

No dia seguinte ,realizámos a nossa matiné! 

          Dia  de amigos e amigas 

Para celebrar o Dia de Amigos e Amigas, 

cada criança fez um acessório para usar nes-

tes dias No dia de amigos fizemos uns bigo-

des e no dia de amigas uns lábios carnudos! 

Á tarde realizamos o tradicional lanche. 

              Dia do pai  

Este ano no dia do pai organizámos 

uma sequência de jogos tradicionais 

no parque da nossa escola, antes de 

começarem os jogos cantámos uma 

música dedicada aos nossos papás “Pê 

de Pai”. Quando terminavam a se-

quência de jogos e chegavam nova-

mente à meta entregávamos o prémio que era a prendinha que fizemos para os 

nossos pais. 

              Páscoa  

Esta é das épocas mais “doces” do ano, portanto colocámos “mãos à obra” e fizemos umas lindas cenouras para po-

dermos colocar as nossas amêndoas. 
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Dia da Mãe 

No dia da mãe a nossa atividade foi realizada na nossa sala de atividades, tivemos que fazer a caricatura das 

nossas mamãs e elas a nossa. Foi muito divertido termos partilhado um momento especial com as nossas ma-

mãs na escola! 

Eco Escolas 

Neste ano letivo voltámos a trabalhar no projeto do Eco-Escolas 

tendo como temática geral “A Agricultura Biológica” e na nossa 

sala tivemos uma temática individual “A Energia”. 

Realizámos diversas atividades relativamente a estas temáticas 

entre as quais: visitas à Horta cedida pela CMH, em que as cri-

anças, semearam, plantaram, regaram e colheram. Todos fize-

mos um “Relvinhas” ao qual demos um nome. Semeámos tam-

bém plantas aromáticas na nossa escola. E quanto à Energia, 

aprendemos o quanto esta é importante e fizemos cada um uma eólica para representar uma energia amiga do 

ambiente. 
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SALAS 1, 2 E 3 CATL 
 Olá, somos o grupo do CATL do Castelinho e este ano tivemos novidades. O nosso CATL cresceu para po-

dermos receber mais companheiros que entraram para o 1º Ciclo da EBI da Horta. Assim, atualmente, temos três 

salas, uma com o grupo do 1º ano, outra com o grupo do 2º e 3º ano e uma composta pelos finalistas. 

 Durante o ano letivo, temos dois momentos em que vimos ao CATL, ao almoço e no final do dia letivo. Ao 

fim do dia temos o nosso momento para a elaboração dos TPC´s e para a elaboração de alguns trabalhos para épo-

cas festivas. Mas quando entramos em férias letivas, aí sim, começam as nossas atividades, em grande grupo, com-

postas por passeios, torneios, danças, piqueniques, aulas de culinária, praia, piscina, visitas de estudo, intercâm-

bios, etc… 

 Venham daí conhecer as nossas atividades. 

 

 Antes de iniciar o ano letivo escolar, tivemos 

uma semana para conhecer e dar a conhecer o CATL 

aos nossos caloiros !! Realizámos vários convívios e 

jogos e procedemos às tradicionais pinturas faciais, 

para quem entra de novo!!  

 Também contámos com a visita do agrupa-

mento de Escuteiros que veio dar a conhecer um 

pouco do seu trabalho. 

 E assim iniciou-se 

um novo ano letivo…. Se-

jam todos bem vindos!! 
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   Halloween 

 Uma das primeiras épocas festivas que gostamos muito de celebrar é o Halloween. Pois é um dia de muitas 

guloseimas, brincadeiras e passeios. Como tal realizámos a tradicional  saquinha de Pão-por-Deus e falámos sobre a 

temática em questão. 

 NATAL 

 O Natal é sempre uma altura muito espera por todos os meninos do CATL. Aqui todos se entregam, com 

grande motivação, às atividades apresentadas e ajudam na decoração da sua sala. Além de que são as tão espera-

das férias! 

 Durante as primeiras férias letivas o CATL elaborou o seu mapa de atividades, tendo sempre pre-

sente que o Natal estava a chegar… Ora vejam lá. 

 A au-

la de culiná-

ria foi um 

êxito!! 
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 Como não podia faltar, realizámos 

a carta ao Pai Natal e fomos colocá-la no 

correio, mesmo nas vésperas de Natal, 

para que o velhinho não se esquecesse de 

ninguém. 

 

 Fomos à biblioteca Infantil onde participámos num con-

curso de árvores de Natal, juntamente com outro grupo de me-

ninos. Foi uma junção de várias ideias e os produtos finais fo-

ram muito engraçados. 
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DIA DE 

AMIGOS E 

AMIGAS 

CARNAVAL 

 Outra das nossas interrupções letivas foi o 

Carnaval. Nestes dias aproveitamos para confeccionar 

cup cakes e para uma aulinha de step. Ora vejam.  

DIA DO PAI 

 

DIA DA MÃE 

 FÉRIAS DA PASCOA 

 Outra das interrupções letivas, são as belíssimas férias da Páscoa, já com um aroma a Primavera. Aqui, 

sempre que o tempo permitiu privilegiámos as saídas e atividades no exterior, pois o Inverno foi muito longo. E 

chegou o bom tempo!!! 

 Também recebemos amigos (OMA) que vieram realizar atividades connosco, assim a nossa árvore de Natal 

fica cada vez mais enfeitada.  



 

Lar das Criancinhas da Horta    28 

 

JOGOS TRADICIONAIS NO MUSEU 

 Esta foi uma atividade muito divertida e 

envolvente, uma vez que as próprias crianças 

construíram os ovos e as cestas para poderem ir à 

caça dos ovos. No final todos conseguiram provar e 

levar um ovo para casa! 

CAMINHADA AO MONTE DA GUIA 

CAÇA AOS OVOS DA PASCOA 

BIBLIOTECA INFANTIL 
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AULA DE CULINÁRIA 

PINTURA DE COELHOS 

DA  

PÁSCOA 

 

VISITA AO CAO  

TRABALHO DA   

PÁSCOA 

JOGOS TRADICIONAIS 

VISITA À BIBLIOTECA 

VISITA À FÁBRICA DA BALEIA 

 Aqui fica o registo de alguns dos muitos momentos que passá-

mos, este ano letivo, no CATL do Castelinho, entre brincadeiras e risos 

….. E Viva as Férias!!! 
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CANTINHO DA SAÚDE  
PIQUENIQUES SAUDÁVEIS 

 

Com a chegada do Verão surgem mais oportunidades de realizar piqueniques seja à beira mar ou 

num local fresco e verdejante, situação esta que pode levar a um aumento do consumo de alimen-

tos menos interessantes do ponto de vista nutricional (p.e. batatas fritas, bolos, refrigerantes) e 

que estejam mais susceptíveis a uma deterioração pela temperatura podendo causar, por exem-

plo, intoxicações alimentares. Assim, como sugestões saudáveis para uma refeição ao ar livre apresentamos: 

 Saladas: são uma excelente forma de consumir uma refeição completa e refrescante, no entanto, para serem nutrici-

onalmente equilibradass deverão conter uma fonte de proteínas, hidratos de carbono, gorduras insaturadas, vitami-

nas e minerais. Lembre-se de levar consigo doses individuais de temperos para temperar a salada na altura de ser-

vir. 

 Sanduíches: são uma alternativa saudável porque asseguram o aporte de hidratos de carbono de absorção lenta e 

permitem inserir os hortícolas, bem como as proteínas. Devem ser evitados alguns tipos de pão com gordura (p.e. pão 

de leite, pão de forma) e recheios que se possam deteriorar com o calor (p.e. molho de iogurte, fiambre, maionese). 

 Frutas: são um snack agradável e saboroso para consumir à sobremesa ou nos intervalos entre as refeições. São fres-

cas devido ao seu teor em água, o que favorece a hidratação, conferem saciedade devido à presença de fibras e são 

ainda uma forma excelente de substituir os doces. O melhor modo de as consumir numa lancheira é inteiras, visto 

que, desta forma resistem mais facilmente ao transporte e à temperatura, havendo também menos hipóteses de se-

rem contaminadas por bactérias e escurecerem devido à oxidação. 

 O que beber à refeição? 

 Água: deve ser sempre a bebida de eleição, visto que interfere no funcionamento de todos os 

sistemas e órgãos e também auxilia na regulação da temperatura corporal. 

 Outras alternativas: Além da água, pode recorrer a outras alternativas para se manter hi-

dratado e acompanhar as suas refeições ao ar livre, tais como: chá, infusões geladas, sopas 

frias, leite simples (em pacotes individuais), sumos 100% naturais, néctares 50% de fruta 

e/ou hortícolas, polpas de fruta líquida. 

Não leve para uma Refeição de Verão (por risco elevado de intoxicação alimentar e deterioração): frutos 

do mar, molhos (com maionese, natas…), cremes (p.e. bolos com creme, chantily), iogurtes, sobremesas lácteas, gelati-

nas, quiches, empadas, folhados, fritos, fiambre, queijo fresco , ovos mal cozinhados , carnes ou peixes mal cozinha-

dos/crus 

Hortícolas rúcula, espinafres baby, agrião, alface, tomate, cenoura, couve-roxa, pepino, cebola... 

Conservas atum, filetes de cavala ou sardinha em água, polvo, mexilhão, milho, cogumelos... 

Queijos transportáveis (p.e. triângulos ou bolinhas) cortados em cubos. 

Carne de aves assada (sem gordura) ou cozida disposta em lâminas ou desfiada. 

Ovos cozidos (tempo de cozedura – 12 minutos). 

Hidratos de carbono massa e arroz simples, couscous, quinoa, castanhas cozidas... 

Frutas mais resis-

tentes 
maçã, pêra, banana, tangerina, laranja, nectarina... 

Frutas sensíveis  
melão, meloa, melancia, cerejas, frutos vermelhos, pêssego, abacaxi, manga, uvas, saladas de 

fruta… (a acondicionar em caixas térmicas) 

Frutas oleaginosas amêndoas, nozes, avelãs, pinhões, lascas de coco... 

Frutas secas figos, alperces, uvas passas... 

Pão Integral, alfarroba, centeio, mistura, soja, aveia... 
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FINALISTAS JARDIM DE INFANCIA  

Alice Lobão Gomes   

Carolina Borges Avelar   

 Dejalme Silveira Vargas  

Elizandro José Gomes Françês  

Fabrício Manuel Rodrigues Botelho  

Francisco Borges Escobar  

 Gui Avila Hutschenneuter  

João Pedro Decq. Mota Rodrigues  

Laura Luis Neves  

Madalena Bettencourt Neves   

Maria Inês  Pinto                                                 

Mariana da Silva Andrade   

Martim Silveira Silva  

Núria Silva  

 Pedro de Almeida Gomes  

Rodrigo Decq Mota Costa   

Samira Garcia Camilo  

Tiago Castro   

Tomás Oliveira  

Tomás Rodrigues Freitas  
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Rua Cônsul 

D´Abney 

Telefone: (+351) 292 202 270 

Fax: (+351) 292 202 271 

NIF: 512 006 350 

Web: http://www.ocastelinho.pt/   

Email: geral@ocastelinho.pt 

FINALISTAS  DO  CATL 

Afonso Duarte Valim da Silva  

Amanda Garcia Rosa  

André Manuel Couto Bento  

Augusto Rosa de Sequeira  

Érica Patrícia da Silva Teixeira    

Eva Santos Frias     

Inês da Silva Salgado    

Inês Filipa Azevedo Sousa     

João Carlos Silva  

Marta Filipa Medeiros Faria Stattmiller Machado  

Matilde Alexandra Amorim Morato                            

Maurício Filipe Goulart de Oliveira                          

Rodrigo Alexandre Serpa Ferreira  

Rodrigo Pereira Borges 

Creche. Jardim de Infância, CATL,  

Gabinetes: CPFAA-Amas, EMAT, CAAPS, RSI, CPCJ 

http://www.ocastelinho.net/
mailto:geral@ocastelinho.pt

