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Sala Bebés - Mini-Creche  
 Olá nós somos dez bebés muito simpáticos e fofinhos e estamos a aprender a cres-

cer uns com os outros aqui no nosso mini– cantinho.  

Júlia.B Júlia. P 

Pedro  

Letícia  

Simão 

Jorge  

Jennifer 

 

Miriam 

Emma 

Rita  
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Aqui queremos mostrar-vos algumas fotos nossas quando estamos todos juntos ... 
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Sala 1e 2 anos - Mini-creche  

 Olá nos somos a sala 1/2 anos da Mini-Creche. No total nesta sala somos 14 

meninos e meninas, mas não somos todos da mesma idade. 

 Na verdade somos 8 meninos pequeninos de um ano. A Margarida, o Má-

rio, a Érica, a Maia, o Leandro, o Gustavo, o Lázaro e o seu irmão gémeo lucas. E 

somos 6 meninos e meninas de dois anos. A Ana Rita, a Luana, a Isabela, o Da-

mião, o Henrique e o Afonso.  

 Mas damo-nos todos muito bem e aprendemos muito todos juntos. 
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Depois de nos terem ficado a conhecer um pouco mais, vamos vos mostrar algu-

mas fotos das nossas atividades e festinhas que realizamos ao logo de mais um 

ano letivo. 

Pão por Deus   

Dia de Reis  

Canção dia de reis  

Aqui estamos, aqui 

vimos  

Meus senhores bem 

sabeis 

Vimos dar as boas 

festas  

E também  cantar os 

reis. 

Os reis aqui nos 

vimos cantar  

Os reis os reis aqui 

nos vimos cantar  

                  (tia Anica) 

NATAL 

Carnaval  
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DIA DO PAI E DIA DA MÃE 

Como gostamos muito do nosso papá e da nossa mamã fizemos-lhes uma festi-

nha. No dia do pai cantamos uma canção. No dia da mãe fizemos um concurso 

alusivo a profissão  destas. 

CANÇÃO DIA DO 

PAI 

O Coração do menino e da 

menina  

Que tem o pai é diferente 

Não é triste, nem zangado 

Aborrecido ou assustado  

Mas é feliz e sorridente  

Mas é feliz e sorridente. 

Concurso dia da mãe  

1º lugar  

2º lugar  3º lugar  
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Agora já nos conhecem um bocadi-

nho quando nos quiserem visitar já 

sabem que somos a MINI-CRECHE.  

                      Beijinhos de todos  

Não queríamos deixar de ter uma hortinha então criamos uma mini-horta. Nes-

ta  semeamos manjericão, girassóis, alfaces, tomates cebolas e morangos.   

Nos também damos alguns passeios na carrinha do senhor Domingos, e fomos 

com os nosso amigos da sala dos 2 anos ao jardim botânico. Lá ficamos a co-

nhecer muitas plantas que só existem na nossa ilha e nos Açores. 
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Olá, amiguinhos leitores! 

Nós somos os mais pequeninos deste “Castelinho”. Somos 6 meninas: a Beatriz, a Daniela, a Helena, a Margarida, a 

Marta e a Teresa e 7 meninos: o Denis, o Diego, o Franciscos, o Lisandro, o Lourenço, o Romeu, o Santiago e o Tomás. 

Temos idades compreendidas entre os 5 meses e os 16 meses. Somos acompanhados diariamente por 4 pessoas muito 

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

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

Alguns de nós entrámos para a creche à muito 

pouco tempo, pois somos muitos pequeninos. 

Mas outros de nós estamos desde o início do 

ano letivo e temos grandes evoluções no nosso 

desenvolvimento. Vejam quais as nossas roti-

nas na creche, bem como as nossas brincadei-

ras: 

Vejam como somos amiguinhos e gostamos de brincar juntos!... 

Helena 

15 meses 

Francisco 

13meses 

Daniela 

9 meses 

Denis 

8 meses 

Tomás 

17 meses 

Margarida 

7 meses 

Marta 

6 meses 

Romeu 

6 meses 

Diego 

10 meses 

Teresa 

13 meses 

Lisandro 

8 meses 

Lourenço 

8 meses 

Beatriz 

13 meses 

Santiago 

14 meses 
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Sala Bebés  
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Na nossa sala, sempre que podemos comemoramos 

os dias festivos. São sempre muito animados, com 

música, balões , decorações, é só diversão!... 

Para além das diversões,  

realizamos alguns trabalhinhos  

coletivos e individuais, para decorar a nossa sala e para marcar dias impor-

tantes. Entre eles, o pão por Deus, o Natal, o Outono, o Carnaval, a Páscoa, o 

Dia de amigos 

Dia de amigas 

Carnaval 

Alguns de nós participá-

mos no dia Nacional do 

pijama. Nesse dia tive-

mos de ir para a creche de 

pijama! 

Também comemorámos  o dia mundi-

al da criança, para esse dia decorá-

mos as nossas t-shirts e estivemos a 

brincar na varanda…. 

Como podem ver somos 

muito felizes na creche. 

Esperemos que tenham 

gostado e até para o ano... 

                                               N ó s ,  o s  m a i s                        

velhinhos da sala,  

fizemos uma capa para arrumar os nossos traba-

lhinhos. 

No dia do pai e da mãe, para além da nossa 

prendinha, as mamãs escreveram uma mensagem 

para os papás e vice-versa. 

Prenda de aniversário 

 

Lar das Criancinhas da Horta            9  



 

Lar das Criancinhas da Horta    10 

 

Olá caros leitores do “Pipoca” !!! 
 

Nós somos o grupo da sala de 1 ano, constituído por dezassete crianças, dez meninos e sete meni-

nas. Somos muito ativos, curiosos, participativos e brincalhões. Adoramos brincar, cantar, dançar, 

explorar e fazer trabalhinhos. 

Para os nossos leitores conhecerem-nos um pouco melhor, vamo-nos apresentar! Sendo assim, so-

mos: o António, a Bruna, o David, o Diogo, o Guilherme, a Iris, a Isabel, o Manuel, a Matilde, o Mi-

guel, o Pedro, o Rafael, o Raúl, a Rita, o Tiago, a Vanessa e a Valéria e somos irmãs gémeas! 

 Pão por Deus 
Nós crianças gostamos muito do Pão por Deus e na escoli-

nha fizemos com um pacote de leite, uma espécie de mali-

nha em forma de castanha para usarmos neste dia, e as-

sim,  esperámos enchê-las com muitas coisas giras! Tam-

bém fizemos colagem  numas imagens de castanhas! 

Natal 

Nós adoramos o Natal e, por isso, fize-

mos muitas atividades, tais como: duas 

coroas, uma árvore, bolas, estrelas, 

postais e uma vela para levar para ca-

sa!  

Sala 1 ano  
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Dia dos amigos e das amigas 

Neste dia, os nossos pais trouxeram um lan-

chinho e nós partilhámos entre todos. 

Carnaval 

No carnaval, fizemos uma pequena matiné na 

sala e fomos fantasiados de havaianos, foi mui-

to divertido!  

Dia do pijama 

Dia do pai 

Para os nossos papás 

fizemos um calendá-

rio, tivemos de pin-

tar a nossa mão, tirar 

uma foto e esponjá-

mos muitas espátu-

las, o resultado final 

ficou engraçado! 

Dia da mãe 
 

Para as nossas mamãs 

fizemos porta-retratos 

com as  nossas mãozi-

nhas e colocamos foto-

grafias nossas, para 

quando estivermos 

longe delas, as nossas 

mamãs possam ver-

nos! 
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Páscoa 

Na Páscoa fizemos muitos trabalhinhos, tais como: uns coelhinhos muito engraçados com garrafas 

de plástico para colocar amêndoas, depois pintamos coelhinhos com os dedos através de bolinhas, a 

seguir pintamos com lápis de cor uns ovos da Páscoa e, por fim, colamos algodão num coelho gigan-

te, foi espetacular!  

Animais 

Nós somos pequeninos mas gostamos muito de 

aprender, por isso, trabalhamos o tema dos ani-

mais. Através da colagem de diversos materiais, 

preenchemos várias imagens de animais! 
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Frutas 

Nós gostamos muito de comer frutinha e, por isso, trabalhamos este tema. Através da colagem de 

diversos materiais preenchemos várias imagens de frutas e depois fizemos um jogo em que tínha-

mos de colar uma fruta correspondente à que estava no cartaz, foi muito engraçado! 

Atividades livres 

Na escolinha, nós fazemos muitos trabalhinhos, 

mas também fazemos atividades livres para re-

laxar e o  que gostamos  mais é de brincar! 

Dia Mundial da Criança 

Este é o nosso dia e para celebrá-lo pintamos umas 

t-shirts com as nossas mãozinhas. Os meninos fize-

ram macaquinhos e as meninas fizeram moxos, 

elas ficaram muito giras! Neste dia nós vestimos as 

t-shirts e fomos brincar para o parque o dia todo 

com meninos de outras salas, até fizemos um pi-

quenique, foi bem divertido! 
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Sala 2 anos  

Caros leitores, nós somos os finalistas da Creche.O nosso ano letivo foi 

muito proveitoso, aprendemos imenso, brincando, trabalhando, enfim 

desenvolvemo-nos a nível de todas as áreas curriculares. 

Mariana, Filipe, Laura, Lúcia, Rafael, Martim, Luciana, Simão, Mafalda, Leonor, Dinis, To-

más,        Isabel, Rómulo, Vicente, Ana, Guilherme 

O senhor Outono chegou, 

O senhor Verão saiu de 

“fininho”. 

A noite de bruxas finalizou. 

Há pão-por-Deus e castanhas 

Outono 

Dinis 

Filipe 

Leonor 

Isabel 

Trabalho do  

Pão-por-Deus 

Natal 
Nesta época que adoramos,   participámos pela  primeira vez na festa. Cantámos“Pinheirinho”. 

Fizemos imensos trabalhos alusivos à época. Elaborámos uma árvore de Natal reciclada. 

Ana Guilherme 
Árvore de Natal 

reciclada 
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Carnaval 

Este ano estreámo-nos do desfile de Carnaval. A nossa fantasia foi ”Na crista da on-

da...No fundo do mar”. Foi tão divertido 

Vicente Lúcia 

Páscoa 

Fizemos muitos trabalhos para decorar a nossa sala. Aprendemos histórias e canções alusivas a este tema. 

Rómulo Laura Martim 

Dia do pai e da 

Para o papá fizemos um porta-chaves com rolhas de cortiça. Para  a mamã decorámos uma caixa 

de madeira e ficou um lindo guarda-jóias. 

Mariana 
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A nossa primeira 

visita de estudo 

Fomos com os meninos da sala dos 2 anos da mini-creche visitar o Jardim Botânico.  

Vimos imensas plantas e animais. 

Trabalhos diversos 

Tomás Luciana Rafael Simão Mafalda 
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Dia Mundial da criança 

Pintámos T-shirts para usar neste dia. Comemorámos o Dia Mundial da criança no parque da 

nossa escola, brincámos com o Mickey, a Minnie, o Pato Donald e  Margarida, que vieram pas-

sar o dia connosco. Foi muito divertido e delicioso! 

As nossas brincadeiras na sala 
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Sala 3 anos 

 

A sala dos 3 anos vem  aqui mostrar um pouco do que se fez este ano letivo de 2013/2014.  

outono 
O sr. Outono chegou e trouxe-nos muitas folhas de diferentes tamanhos, formas e cores e com elas 

fizemos alguns trabalhos recorrendo a  diferentes técnicas. Aprendemos algumas canções  sobre o 

outono, castanhas e folhas!. 

exploramos o dia das bruxas fazendo um trabalho de grupo e a Ana trouxe aboboras, socas de mi-

lho, e um caldeirão para enfeitar a sala. Fizemos ainda as nossas sacas com garrafões de água e fo-

mos pedir pão por deus pelas lojas do nosso comércio local! 

Dia do Pijama 

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., pois foram feitas diversas ativi-

dades. Foi oferecido à sala um livro com a his-

tória “O pássaro Azul” e no dia do pijama as 

educadoras representaram a história com fan-

toches. Foi um dia magnifico pois viemos todos 

de pijamas! 

Natal 

O Natal é uma época de muita alegria 

para as crianças, pois o Pai Natal 

chega e trás prendinhas para todos. 

Na nossa sala elaboramos uma árvore 

de natal  com as nossas fotos em CD s. 

Também pintamos desenhos alusivos 

à época e a brincar fizemos um presé-

pio vivo! Na nossa festa fizemos uma 

dramatização da canção “natal dos 

pintainhos”! 

Também levamos para casa uma ár-

vore feita de cartão e bolinhas de pa-

pel de jornal pintadas. 
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Dia de amigos e amigas  

Para comemorar o dia de amigos e amigas, na sala 

fizemos uma gravata e uma flor para colocar ao 

peito e fizemos o tradicional lanche de amigos e 

Este ano letivo tivemos a Mariana a estagiar na 

nossa sala e ela também preparou algumas ativi-

dades para nós! Construímos fantoches, alguns 

com o tema do projeto "as profissões”, persona-

gens de histórias tradicionais e alguns animais. 

Eco escolas 

Inserido no plano anual de 

atividades aprendemos como 

se deve separar o lixo  e o no-

me dos ecopontos. Cada uma 

das crianças trouxe lixo  para 

reciclar de casa e fizemos um 

jogo onde tivemos de fazer a 

sua separação, Também pin-

tamos os ecopontos e constru-

ímos ecopontos para a sala 

com caixas de ovos. 

 

Carnaval 

Pelo carnaval , cada cri-

ança decorou uma más-

cara à escolha e cons-

truímos um palhaço 

com as formas geométri-

cas.  

Participamos no desfile 

de carnaval fantasiados 

de Marinheiros! 



 

Lar das Criancinhas da Horta    20 

 

Resíduos orgânicos 

Para iniciar este tema a Zeca contou a história da minhoca e aprendemos 

uma canção sobre a mesma que fala da compostagem. Depois a senhora En-

genheira veio falar da separação do lixo e do  que devemos colocar no com-

postor. Fizemos  ainda um jogo, foi muito giro! 

Dia do pai e da mãe 

 

O dia do pai e da mãe são dois dias 

muito especiais e gostamos de ofe-

recer um miminho a cada um de-

les. Este ano o grupo dos 3 anos 

ofereceu ao Pai uma caneca pinta-

da por eles e à Mãe um suporte pa-

ra colocar no frigorifico com um 

bloco de notas. 

Páscoa – Como gostamos muito de pintar e 

colar e decidimos elaborar uma Cesta da Pás-

coa de forma a enchê-la de amêndoas coloridos  

então, com cartão de caixas de leite, recorta-

mos, colamos e pintamos o nosso coelhinho. O 

produto final ficou muito bonito. 

Atividades diversas 

Natação Telas 

Dia  

dos namorados 
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Dia Mundial da Criança 

 

No dia 31 de maio comemoramos o 

dia Mundial das Crianças, realizan-

do um piquenique no parque da Ala-

goa! 

Foi um dia muito divertido e dife-

rente, pois estivemos sempre ao ar 

livre e brincamos muito! 

 

As Profissões 

O tema do nosso projeto este ano foi as profissões. 

Primeiro a profundamos as profissões que todas as crianças conhecem: o bombeiro e o polícia. As 

crianças identificaram os  utensílios que usam no seu dia a dia e construímos um quadro com as 

referidas imagens. Como a nossa fantasia de carnaval era de marinheiro também abordamos esta 

profissão e também colocamos neste quadro. Com o apoio de uma mãe que trouxe um jogo de vestir 

bonecos cada criança teve oportunidade de vestir e identificar uma profissão, entre elas: o medico, 

o bombeiro o policia e o jardineiro.  

Pela primavera falamos do agricultor e do jardineiro e pintamos um desenho. No seguimento da 

atividade fomos visitar o jardim botânico. 

Aproveitamos a ida ao Circo para falarmos da profissão  Artista de circo, e na sala pintamos um de-

senho do mesmo. 

Para trabalhar as profissões a Zeca ensinou ainda a canção da “D. Anica” e abordou o sapateiro, 

cabeleireiro, o cozinheiro, o pescador, o futebolista , entre outras. Recorrendo a imagens cada cri-

ança escolheu a profissão que gostava de ser quando fosse grande, depois colocou-se a foto da cada 

criança sobre a imagem e construímos um quadro. Na festa de fim de ano  fizemos uma dança do 

Gomby “reciclar” onde cada criança vestiu-se de um personagem da banda desenhada, mas como o 

nosso grupo é grande ouve espaço para introduzir mais umas profissões! 
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Sala 4 anos 
Olá a todos, nós somos os meninos da sala dos 4 anos. Antes de apresentar os nossos trabalhos que-

remos agradecer a todos os  que colaboraram connosco, família, encarregados de educação, insti-

tuições de serviço público e comunidade que tornaram possível e enriqueceram os nossos proje-

tos… O nosso muito obrigado! Bem hajam e boas férias!!! 

 

Este ano o tema 

do projeto educa-

tivo foi as profis-

sões.  

Assim, convida-

mos os nossos 

pais a ajudarem-

nos nesta tarefa 

tão difícil de 

aprender as pro-

fissões. Então fize-

mos varias ativida-

des: a vinda de al-

guns pais à escola, 

a ida ao local de 

trabalho de alguns 

pais e a realização 

de um livro das 

profissões 

com os pais, 

que ficou 

lindo!!! Ora 

vejam as 

fotogra-

fias…  

Gavin 

Visita à Padaria 

dos Flamengos  

Visita à Biblioteca 

Visita à Escola Secundária Manuel 

de Arriaga 

Visita ao Jar-

dim Botânico— 

como se  faz um 

herbário…  

Visita à Policia 

Visita à Oficina Renault Visita à Escola Profissional 
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Fizemos réguas que nos mostram o ta-

manho míni-

mo permiti-

do para  

captura.  

E ainda in-

ventamos a 

história “A 

Tartaruga 

Careta”, 

que alerta-  

- nos para 

os malefí-

cios da po-

luição do 

mar.  

De seguida apresentamos-vos alguns tra-

balhos que fizemos, no âmbito do projeto 

eco-escola. O tema foi o Mar.  

Também durante este ano, vá-

rios pais vieram à nossa sala 

explicar-nos as suas profis-

sões.  

Vinda de Empregada de Limpeza 

Vinda de Arquiteto  

Depois da visita do Arquiteto desenha-

mos uma planta de uma casa com vista 

da frente e de cima.                 

Vinda de Economista 

Depois da visita do Economista 

desenhamos os animais que mais 

gostamos de comer…  

Vinda de Jornalista 

Vinda de 

Bombeiro 

Vinda de Médica 

Jorge  

Também plantamos e semeamos 

na nossa horta.  

Fizemos 

na sala 

um jogo 

das pro-

fissões. 

Maria Inês 

Julião 

Nuno 
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Por fim mostramos-vos alguns 

trabalhos de grafismo, desenho, 

recorte e colagem realizados na 

sala, bem como dias comemora-

tivos. 

No Dia da Alimentação dese-

nhamos a posição do copo, 

prato e talheres na mesa e no 

prato um alimento que gosta-

mos muito e outro que gosta-

mos menos.   

Este ano continuamos a aprender In-

glês e para não nos esquecermos fize-

mos o Fi-

cheiro de 

Inglês.  

Oficina de pintura - 

Biblioteca Pública  

Teatro de sombras - 

Museu da Horta   

Miguel 

Fizemos vários instrumen-

tos: paus de chuva, tambor-

zinhos e flautas de pan.  

Jogos de Luz -  

Teatro Faialense 

Beatriz Salgado 

Laura 

Martim 

Outono 

Beatriz Leonardo 

Miriam  

Magusto 

Santiago 

Comemoramos o Dia 

Nacional do Pijama e  

na iniciativa “Todos de 

Pijama”, em que todas 

as crianças vieram pa-

ra a escola de pijama 

comemorar este dia e 

nas casinhas trouxe-

ram ajuda monetária 

para  outras crianças. 

Também  participamos em algumas atividades promovi-

das pelo Museu da Horta, pela Biblioteca e pelo Teatro 

Faialense.  E ainda participamos na iniciativa “Todos de 

Pijama”.  

Bianca  
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No Natal fizemos uma 

flor de natal para pôr 

no guardanapo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o 

Pai fize-

mos um 

porta-

chaves   

 

 Para a 

mãe fi-

zemos 

uma ve-

la...  

Tamára 

História “Os 

Três porqui-

nhos!”  

Halloween e Pão-

por-Deus 

Diogo 

Ana  

Rita  

Margarida 

Francisco 

Gabriel 
História “João, o Pé de  

feijão e a banana”.  

 

Também desenha-

mos várias histó-

rias que ouvimos 

e fizemos fichas 

de grafismos…..  

 

 

No Natal elaboramos vários trabalhi-

nhos, até desenhamos o pai natal!  

Mellany 

Coelhinho  

da Páscoa  

Samuel 

Maria Clara 

Dia Mundial da Cri-

ança 

Fabrício 

Sérgio 

Carnaval  
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 Sala dos 5 anos 

  

Nós somos os  meninos dos  anos  e somos finalistas  do jardim de infância . Ao todo somos 

19 crianças alegres, divertidas e gostamos muito de  aprender  e brincar.  Queríamos  

agradecer aos nossos pais  a ajuda  preciosa na  angariação de  dinheiro para o nosso pas-

seio  de fim de ano, bem como a os outros pais  e funcionários da Instituição. 

É com muito orgulho que passaremos a apresentar os trabalhos, visitas de estudo e festas 

que realizámos ao longo do ano.. Divirtam-se!  

Pão por Deus e           

Halloween 

Este ano comemorámos 

o dia do pijama, para 

angariar fundos para 

crianças necessitadas . 

As crianças vieram ves-

tidas de pijamas e as 

educadoras contaram 

uma história em fanto-

ches do livro  “Todos de 

pijamas”. 

Aprendendo  os  números 

Brincar é divertido! 

Ao longo do ano con-

fecionámos alguns do-

ces para vender no 

cantinho dos finalis-

tas.  

Vendemos também  

muitos doces que os 

nossos pais trouxe-

ram. 



 

Lar das Criancinhas da Horta    27 

  

Carnaval Páscoa 

Dia dos Amigos e das Amigas 

Para o dia do pai pintámos uma 

t-shirt e oferecemos-lhe um di-

ploma e um postal. Para a nossa 

mãe pintámos também uma t-

shirt, um diploma, um postal e  

cantámos uma linda canção do 

dia da mãe!  
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 O projeto educa-

tivo deste ano fo-

ram as profissões. 

Nesta âmbito fize-

mos jogos, can-

ções e algumas 

visitas de estudo. 

Visita à policia 

Como a nossa escola é 

amiga do Ambiente, continuamos 

a fazer parte das eco escolas. A sa-

la dos cinco ficou de  a trabalhar a 

energia. 

Veterinária 

Visitámos 

também o 

parque 

eólico. Foi 

tão giro! 

Dia Mun-

dial da 

Criança 
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Dia dos namorados 

Jogo das profissões 
Passas bailarinas 

Densidade  

líquidos 

Pega  

monstros 

Vulcão 

Encher balão  

sem ar 

Visita ao jardim botânico 

Experiências com a luz 

O Rolinhas 

Ciência a brincar 

Ida ao 

museu da 

Horta. 

Um dia 

diferente 

e muito 

divertido. 

Semeando salsa 

Pilhas para o Pilhão 
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SALAS A.T.L. 1 e 2 
Somos o A.T.L. 1 e 2, um grupo de 51 crianças, os quais somos acompanhados pela educadora de in-

fância Lúcia e a ajudante de educação São. 

O nosso dia a dia no A.T.L. é passado de diferentes formas, pois grande parte do dia estamos na es-

cola. Todos os dias vamos almoçar e depois só regressamos à tarde. Lanchamos e realizamos dife-

rentes atividades. 

Alguns de nós temos atividades extra curriculares, por isso passamos menos tempo no A.T.L. do que 

alguns dos nossos colegas.  

Os dias festivos não nos passam despercebidos. Arranjamos sempre um tempinho para preparar 

algo... 

Este ano, na festa de Natal, dividimo-nos em três grupos e cada um fez uma dança, no fim cantámos 

todos juntos. Para ensaiarmos, foi necessário almoçar um pouco mais rápido, pois é o único mo-

mento que temos em conjunto. 
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No Carnaval, participámos na 

matiné e realizámos alguns tra-

balhinhos para decorar a nossa sala. Bem 

como comemorámos o dia de amigos e de 

amigas, com um lanche trazido por nós. 

Para levarmos para casa, fize-

mos uma árvore de Natal com lã 

e colámos numa base feita de 

cd. 

Dia de amigos 
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Para a Páscoa, pintámos uns ovinhos de plástico e fi-

zemos uns coelhinhos 

Para a prendinha do dia do pai, reutilizámos rolhas de 

cortiça e fizemos um porta chave. 

Já para a nossa mamã, o A.T.L. 1 fez um porta fotos 

com uma pedra e o A.T.L. 2 fez uma moldura com ca-

pas de cd’s. 

No dia da mãe e do pai, 

elaborámos um cartaz 

para pôr na nossa porta. 
Para a saquinha do pão por deus, 

pintámos um frasco de vidro, co-

mo se fosse uma abóbora e puse-

mos um arame para podermos pe-

gar. 

As nossas amiguinhas Lúcia e 

São, ofereceram-nos uma abóbora 

feita com copo de iogurte, com 

alguns docinhos... 

Também costumamos comemorar os 

nossos aniversários com os coleguinhas. 

O A.T.L. 2, fez uns chapéus 

com copos de iogurte para de-

corar os seus cabides. 
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Quando estamos de férias da escola, passamos o dia no A.T.L., para 

além de atividades e brincadeiras na sala, sempre que o tempo o per-

mite costumamos passear em vários lugares. Pode ser um passeio 

pela cidade ou pela marina. Também costumamos ir ao largo do in-

fante e à praça da república. 

Quando chegar o verão temos novas  

atividades, vamos passear para os dife-

rentes  

parques e jardins, vamos à praia, fazemos piscina no nosso parque, piqueniques, entre outras.  

O A.T.L. 1 decorou uma tela com pintura abstrata e cola-

gens, já o A.T.L. 2 decorou a sua tela com palhinhas.  

Vejam como estão giras!!!... 

È claro que também deixamos um bo-

cadinho de tempo para os trabalhos de 

casa. 
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CANTINHO DA SAÚDE  

     Prevenção de Acidentes 

 

    As crianças estão suscetíveis a inúmeras situações que podem originar sérios acidentes.  

    Não podemos prejudicar o seu desenvolvimento, impedindo-as de brincar, de explorar novos ambi-

entes e adquirir novas experiências. Porém, é nosso dever protegê-las da ocorrência de acidentes. 

   No 1º ano de ano de vida e, em especial, a partir dos 3 meses as crianças começam a rolar o cor-

po, agarram e exploram os objetos levando-os á boca. De seguida, aprendem a sentar-se, a arrastar-se 

e a gatinhar, põem-se em pé com apoio, depois seguram-se sozinhas, andam seguras por uma mão e, 

finalmente tornam-se autónomas a andar. 

  Precauções: 

- Manter a vigilância sobre a criança durante a troca da 

fralda, para evitar risco de queda. 

- Verificar a temperatura da água do banho. 

- Nunca deixá-la sobre a cama ou sofás, mesmo por pe-

quenos períodos. 

- Não deixar ao alcance da criança pequenos objetos, 

como por exemplo, tampas de pomadas, botões, brincos. 

- Providenciar proteções para as quinas dos móveis. 

- Dar preferência a mesas com tampos de madeira. 

- Colocar grades de proteção na cama da criança. 

- Colocar protetores de tomadas elétricas. 

- Colocar vasos de plantas fora do alcance da criança. 

    De 1 aos 3 anos de idade, as crianças movimentam-se com maior segurança e são mais curi-

osas. Gostam de subir escadas, têm interesse em explorar armários de louça, mesas de cabeceira, o 

interior dos guarda fatos, frigoríficos, fornos, conseguem abrir muitos recipientes. Sentem-se atraídas 

por medicamentos e pelo fogo.  

Precauções: 

- Manter portas e janelas trancadas. 

- Providenciar fechos de segurança para armários, gavetas e fornos. 

- Colocar portões nas escadas. 

- Utilizar tapetes antiderrapantes nas banheiras. 

- Não deixar a criança sozinha no banho 

- Colocar protetores nos botões do fogão. 

- Não deixar baldes com água ao alcance da criança. 

 - Colocar medicamentos e produtos de limpeza em armários em que a 

criança não tenha acesso. 

- Manter fora do alcance da criança isqueiros, fósforos, tesouras, facas e 

outros objetos pontiagudos ou cortantes. 

      

 A maioria dos acidentes na infância ocorre dentro de casa. No entanto, com informação e boa 

vontade, podemos adaptar o ambiente e garantir uma existência mais segura no lar, para além de to-

do amor e carinho necessário ao desenvolvimento da criança. 
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FINALISTAS  

JARDIM DE INFÂNCIA 

 

Adriano Filipe Cabral Peixoto 

Alexandre Miguel Diogo Ferreira  

Ana Luísa da Silva Maximino 

Beatriz Meirinho Camacho 

Carolina Almeida Lima 

Daniel Moumeaux 

Francisco Colaço Rodrigues 

Gabriel Campos Gonçalves 

Henrique Canha Feio 

Inês Dias Soares 

João Miguel Alves Garcia 

Leandro Duarte Ramos 

Leonor Filipa Pereira Castelo 

Maria dos Reis Pena Ramos 

Matilde Silveira Silva 

Núrio Miguel Rodrigues Botelho 

Pedro António Chaves de Azevedo e Castro 

Sofia Luísa Colaço Rodrigues 

Tiago Frias Costa 

Wilson Alexandre Medeiros Cabecinha  
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Tiragem 200 exemplares 

Rua Cônsul D´Abney 

9900-014 Horta  

Tel: 292202270 

Fax: 292202271 

Email: o.castelinho@mail.telepac.pt 

Pagina net  

www.ocastelinho.net 

 

 

 

 

 

Diogo Alexandre Salgado Oliveira 

Emanuel Tiago Alves Rodrigues  

Guilherme Cunha da Silva Bettencourt 

João Paulo Medeiros Sousa 

Rodrigo dos Santos Silva Dutra 

Tiago João Lourinho Taveira 
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