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 Caros leitores do “Pipoca”, este ano letivo 2011/2012 o Lar das 

Criancinhas da Horta resolveu fazer umas mudanças na estrutura 

do seu jornal. Estas mudanças surgem da necessidade constante em 

inovar, utilizando as novas tecnologias, esperando que seja do agra-

do de todos.  

 No nosso jornal iremos fazer um resumo do que foi o ano leti-

vo das nossas salas de Creche, Mini-Creche, Jardim de Infância e 

ATL, abordando assim as principais temáticas trabalhadas: o Pro-

jeto “Os meios de transporte e comunicação”; o Projeto Eco-Escolas; 

os dias festivos, as visitas, etc.. Não esquecemos também o cantinho 

da Saúde e criamos um novo espaço intitulado “curiosidades” onde 

serão abordados temas de interesse pedagógico.  
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AS SALAS  

Olá caros leitores!  

 

Começamos este jornal por vos apresen-

tar as fotos de grupo das nossas salas: 

bébes e salas 1, 2, 3 , 4,  5 anos e ATL.  

Durante todo o ano letivo tivemos umas 

amiguinhas que nos acompanharam e 

ajudaram na conquista diária de várias 

etapas. As nossas amigas educadoras e 

ajudantes de educação gostam muito de 

brincar connosco e de nos ver sorrir!  

Foi um ano muito divertido!!!!! 

 

Mini-creche 

Sala 1-2 anos 

Sala 1 ano 

Sala Bebés  

Sala 2 anos Sala 3 anos 

Sala 4 anos 

Sala 5 anos 

Durante este ano letivo traba-

lhamos e aprendemos  muitas 

coisas novas relacionadas com o 

tema do Projeto Educativo:  “Os 

meios de transporte e de comu-

nicação!”.  

Também estivemos envolvidos 

no Projeto Eco-Escolas, onde 

exploramos os temas: água, 

energia, resíduos, horta bioló-

gica e meios de transportes.  

Ora vejam como aprendemos 

imenso este ano!!!!!!!!!!! 

 

Mini-creche 

Sala bebés 

Sala A.T.L. 1 Sala A.T.L. 2 
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PÃO-POR-DEUS  

Para a comemoração deste dia, as crianças construíram nas suas 

salas “saquinhas” para pedirem Pão-por-Deus.  com material reci-

clável.  

A sala de 1 ano  construiu as saquinhas 

com caixas de leite envolvidas em papel 

manteiga pintado com as nossas mãos e 

dedos. 

A sala dos 2 anos elaborou as saquinhas a partir de 

caixas de cereais, decorando-as com pedaços de jornal e estampa-

gem da mão.  Como nesta época também algumas pessoas já come-

moram o Halloween não quisemos deixar passar esta festa e tam-

 

Sala 2 anos 

Sala 2 anos  

O Pão-por-Deus é comemorado no dia 

Todos-os-Santos , que é uma festa 

em “honra a todos os santos”, conheci-

dos e desconhecidos. Em Portugal, 

neste dia as crianças costumam sair à 

rua e juntam-se em pequenos grupos 

para pedir o pão-por-deus de porta em 

porta. As crianças quando pedem o 

pão-por-deus recitam versos e recebem 

como oferenda: pão, broas, bolos, ro-

mãs e frutos secos, nozes, amêndoas 

ou castanhas, que colocam dentro dos 

seus sacos de pano. 

As Salas da Mini-

creche construíram 

as saquinhas com 

papel de jornal, de-

coradas com uma 

abóbora pintada 

com os dedinhos.  

Mini-creche 

Sala Bebés 

Mini-creche 

Sala 1-2 Anos 

Sala 1 Ano 

Sala 2 anos 

 

Para as nossas saquinhas não irem vazias para casa, a Lina  ajudou-

nos a fazer uns biscoitos de limão, onde utilizamos algumas formas  

alusivas ao Halloween (fantasmas, aboboras, chapéu de bruxa),  A sa-

quinha serviu para o dia de Halloween e pão- por- Deus.  

Sala 2 anos 

Mini-creche 

Sala 1-2 Anos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A3o-por-deus
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Sala dos 4 anos : o pão-por-Deus é um dia 

que gostamos muito de celebrar e como 

costumamos receber muitos bombons qui-

semos fazer uma grande saquinha. Este 

ano optamos por reciclar um garrafão de 

água e transforma-lo numa grande casta-

nha.  

Quanto às salas de ATL decorarm uma caixa 

de leite, forradac om jornal e decorada com 

uma abóbora. 

A sala dos 3 anos realizou 

as saquinhas com garra-

fões de 5l pintado e jornal 

a imitar uma bruxinha!   
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Com a colaboração da Câmara do Comércio da Horta, as salas de jardim de infân-

cia foram pelo comércio local que aderiram à iniciativa, pedir Pão-por-Deus.  

 
Um bocadinho de Pão por Deus  

Por amor de Deus 

Por alma dos seus!  
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Integrado ainda nestas 

comemorações, o Colégio 

Santo António fez um 

convite às salas de jar-

dim-de-infância para a 

realização de um momen-

to de partilha, o qual per-

mitiu um intercâmbio 

entre estas.  

Sala 4 anos 

Sala 4 anos 

Sala 3 anos 

Sala 3 anos 

Sala 4 anos 

 

Os amigos de Santo António vieram visitarnos e então decidi-

mos fazer bolas de chocolate na sala, para lhes oferecer.  

 

 

 

 

 

 

Na sala dos 5 anos também 

recebemos   os amigos do 

colegio de santo António na 

nossa sala, para os receber-

mos fizemos um salame de 

chocolate muito apetitoso!! 

Sala 5 anos Sala 5 anos 

Sala 4 anos 

Sala 4 anos Sala 4 anos 
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Natal é a festa em que se 

celebra o amor incondicio-

nal, o bem querer a al-

guém, independentemente 

de qualquer condição ou 

restrição… As comemora-

ções natalícias fazem parte 

de uma traição que simboli-

za o espírito de solidarieda-

de, do amor incondicional, 

da compaixão, da fraterni-

dade, do perdão e da paz 

entre as pessoas. 

NATAL  

De encontro a esta época festiva, fo-

ram  realizados diversos trabalhos, 

abrangendo várias áreas: dramática, 

musical e plástica uma vez que esta é 

uma das épocas preferidas das crian-

ças.  

Na área da plástica todas as salas 

elaboraram trabalhos utilizando di-

versas técnicas e recorrendo a materi-

al reciclável. Ora vejam como traba-

lhámos e o que fizemos!!!!! 

Na sala dos bebés esta épo-

ca do ano foi comemorada 

com bastante entusiamo. Es-

tamparam as mãozinhas numa fralda para fa-

zer um arranjo natalício. Ficou muito giro! É 

fantasiaram-se com os chapéus do pai natal! 

Tão fofos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Sala bebés 

Sala bebés 

Sala bebés 
Sala bebés 

Mini-Creche 

Sala 1-2 anos 

Mini-Creche 

Mini-Creche 

Sala Bebés 

Mini-Creche 

Sala Bebés 

Mini-Creche 

Na Mini-creche, decorámos um cd 

com os nossos dedidnhos, para enfei-

tar a árvore da nossa casa. Para de-

corar a árvore de Natal, feita de gar-

rafões, das nossas salas, decorámos 

garrafinhas de iogurtes. Para além 

de outros trabalhinhos. 

 Vejam como ficou amoroso…. 

Na sala de 1 ano, Decorámos uma bola e um sino, com pur-

purina e para oferecermos aos nossos pais decorámos uma 

bola de esferovite com a nossa carinha e purpurina para pen-

durarmos na árvore de Natal. 

Mini-Creche Mini-Creche 

Mini-Creche 

Mini-Creche 
Mini-Creche 

Sala bebés 

Sala bebés 

 

Sala 1 ano 

Sala 1 ano 

Sala 1 ano 
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Vejam como estamos fofos 

de gorros de Natal!.... 

A sala dos 2 anos enfeitou a sua sala com 

várias árvores de natal feitas com bocadi-

nhos de papel verde brilhante colado pelas 

crianças. Como prendinha, para levarem 

para casa as crianças construíram um bo-

neco de neve com rolo de papel higiénico e 

restos. de tecido Ficou bem mimoso!!!! 

Cada criança também estampou a sua mão 

num pedaço de cartolina verde, armando 

assim uma árvore de natal de mãozinhas! 

A sala dos 3 anos fez uma rena com garrafas 

de plástico e um cimo, bem como outros moti-

vos de Natal..  

Sala 2 anos Sala 2 Anos 

Sala 3 anos 

Sala 3 anos Sala 3anos 

Sala 3 anos 

De forma a que o Pai 

Natal soubesse qual 

era o nosso quarto, 

nós a sala dos 4 anos, 

fizemos um marcador 

de porta, mas todo ele 

amigo do Ambiente – 

feito de cartão e jor-

nal.   

Sala 4 anos 
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Quanto ao ATL, realizaram diversos trabalhos alusivos á épo-

ca natalícia. A vela feita de papel ficou lindíssima! 

 

Ainda alusivo à época natalícia, algumas salas comemoraram o dia de reis. Cada criança decoraou a sua coroa 

com pedacinhos de papel e foram reis e rainhas, porum dia! Tamb´m foram decorados desenhos a,usivos ao te-

ma. 

 

 

 

 

Sala 3 anos 
Sala 3 anos 

Sala 3 anos 

Sala 3 anos 

Mini-creche 

Sala 1-2anos 
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A nossa festa de Natal  
Na área dramática e musical, enquadramos a 

festa de natal, que foi um sucesso e todos se 

divertiram que é o principal!!!!!!!!!!!! 

 

Mini-Creche 

Mini-Creche 

Mini-Creche 

Sala 2 Anos 

Sala 3 Anos 

ATL 

Sala 4 Anos 

Sala 3 Anos 

Sala 4 Anos 
Sala 5 Anos 

Sala 5 Anos 

ATL 
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DIA DOS AMIGOS E DAS AMIGAS  
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Os Dias dos Amigos e Amigas são dias 

onde se celebra a amizade entre as pes-

soas. 

Sala 3 anos 

Sala 3 anos 

Como vem sendo habitu-

al, festejamos o dia dos 

amigos e das amigas. 

 

Sala 3 anos 

Para comemorar o dia de 

amigos e amigas, realiza-

mos o tradicional lanche 

onde os meninos brinda-

ram as amigas e as amigas 

brindaram os amigos! 

Sala 3 anos 

Sala 2 anos 

Sala 2 anos 

Sala 2 anos 

Mini-creche 
Mini-creche 

Saa bebés 

Mini-creche 

Sala 1 ano 

Sala 1 ano 

Sala 1 ano 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Amizade
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Sala 4 anos 

Sala 4 anos 
Sala 4anos 

Sala 4 anos 

Estes dias são muito importantes para nós. 

Assim os amigos fizeram uns laços e as ami-

gas umas flores para o cabelo, todos com a 

assinatura dos Amigos da sala dos 4 anos. 

Sala 5 anos 

A.T.L. 
A.T.L. 

A.T.L. 

Para além do lan-

ce e convívio entre 

todos, tivemos a 

oportunidade de 

dar um pezinho 

de dança. 

Ora vejam!!!! 
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Durante o período do 

carnaval há uma 

grande concentração 

de festejos populares. 

Cada cidade brinca a 

seu modo, de acordo 

com seus costumes. 

O carnaval moderno, 

é feito de desfiles e 

fantasias. 

 

 

CARNAVAL  

A nossa instituição participou no desfile organizado pela Câmara Mu-

nicipal da Horta e cada uma das salas foi vestida a preceito, com o te-

ma histórias de encantar “e viveram felizes para sempre”. 

 Foi um desfile muito bonito e cheio de cor! 

A Sala dos 3 anos fantasiou-se de Smurfs. As calças foram feitas com 

manga plástica branca, bem como os chapéus e os sapatos. As crianças 

nesse tiveram de trazer camisola azul e calçado prático. No dia todos 

foram pintados de azuis, para ficarmos bem parecidos aos smurfs da 

história.  

A Sala dos 4 anos fantasiou-se de Shrek e Fiona. As 

vestimentas foram feitas com manga plástica e tecido 

para os coletes. Ficaram bem engraçados!!!!!!!!!! 

A Sala dos 2 anos este ano fantasiou-se de Sininho 

e Peter Pan. Toda as roupa foi feita com manga 

plástica, cartão, papel, Lã e para as asas utiliza-

mos, verga, meias tinta prateada e brilhantes. 

As crianças de 2 anos da Mini-creche fanta-

siaram de Branca de Neve e os 7 Anões. As 

roupas foram elaboradas com manga plásti-

ca e os acessórios com esferovite e papel 

Na Sala dos 5 anos, este ano incorporamos as persona-

gens do filme Gnomeu e Julieta As fantasias foram ela-

boradas com restos de tecido que os pais trouxeram de casa.  
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Os meninos da sala 1 ano não participaram no desfile, 

mas fantasiaram-se de borboletas e fizeram matiné junta-

mente com as crianças da sala dos 2 anos. Foi muito di-

vertido!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Para além do desfile, também realizou-se uma matiné na Creche, Mini-Creche e no Ginásio, esta 

ultima destinou-se às crianças do jardim de Infância e ATL. 

As salas da Mini-creche fantasiaram de ha-

vaianos,  as roupas e acessórios foram realiza-

dos com manga plástica. 



 

Lar das Criancinhas da Horta    14 

 

 

Lar das Criancinhas da Horta            14  

Nas salas da Mini-creche, também decorámos al-

guns motivos de Carnaval para decorara a nossa 

sala. 

NA sala de 1 ano, fizemos 

um trabalho coletivo, decorá-

mos um palhaço com os nos-

sos dedos e mãos e muita 

tinta, também utilizámos os 

lápis de cor para pintar pa-

lhaços. 

Na sala dos 3 anos, para além de alguns traba-

lhinhos alusivos ao tema, comemorámos o Car-

naval ao longo da semana, dando a cada dia um 

tem. Ora vejam! 

Na sala dos 2 anos, podemos vestir um palhaço de 

madeira que a Ana trouxe para nós, bem como, 

fizemos pinturas faciais e pintamos desenhos alu-

sivos á época.  

 

A s Salas de ATL, decoraram máscaras e 

outros motivos de Carnaval. 
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DIA DO PAI 

Para este dia que é muito especial os 2 

anos, decoraram uma mensagem e uma garrafa de vidro com os dedinhos... 

ficou muito colorido  e foi uma prendinha original! 

O Dia do Pai celebra-se a 19 de Março, porque este é o dia de S. José, o pai de Jesus. Assim faz-se uma homena-

gem especial a todos os pais do mundo. 

Ser pai é algo muito importante, é uma alegria, mas também é uma grande responsabilidade. 

É o pai que (junto com a mãe, claro) deve acompanhar, proteger, cuidar e ensinar muitas coisas aos seus filhos. 

Deve ser justo, bom, estar presente sempre e ser carinhoso. Também deve ser firme e educar bem. 

Para o Dia do Pai ofe-

recemos um quadro 

com a nossa mão e o 

nosso pé, pequeninos e 

lindos! 

(Sala bebés) 

Nas duas salas da Mini-creche, pintámos 

uma chávena com o nosso dedinho, para 

os nossos papás beberem o seu café!).  

Mini-creche 

Sala bebés 

Sala bebés  
Sala bebés  

Sala bebés  

 

Quanto à sala de 1 ano, para o nosso 

pai decorámos um caderno de notas à 

nossa mão.  

Sala 1 ano 

Sala 1 ano 

Sala 2 anos 

Mini-creche 

Sala bebés 
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A Sala dos 4 anos realizou 

uma garrafa pintada com 

um saquinho também feito 

pelas crianças.  

Sala 4 anos 

 

A Sala dos 3 anos para o pai, as 

crianças pintaram uma pedra da 

praia para ser um pisa-papéis e 

fizeram um postal.  

Sala 3 anos 

Sala 3 anos 

A Sala dos 5 anos 

Este foi um dia de Fes-

ta, na nossa sala, deco-

ramos bolinhos para 

oferecer aos papás, can-

tamos uma canção feita 

especialmente para 

eles,  e oferecemos 

umas garrafas que fo-

ram decoradas por nós! 

Sala 4 anos 

Nas salas de A.T.L., no 

dia do pai colámos uma 

foto num CD e por trás 

fizemos um desenho e 

escrevemos frases alusi-

vas ao nosso pai.   

ATL 

Sala 5 anos 

Sala 5 anos Sala 5 anos 

Sala 5 anos 

Sala 5 anos 
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Na Páscoa é comum a prática de pintar ovos cozi-

dos, decorando-os com desenhos e formas abstra-

tas. Em grande parte dos países ainda é um cos-

tume comum, embora que em outros, os ovos te-

nham sido substituídos por ovos de chocolate. 

Para não fugir à tradição em cada sala foram rea-

lizadas diversas atividades para trabalhar a Pás-

coa, entre elas foi elaborado uma cesta , ou caixa, 

onde levaram as suas amêndoas para casa. 

 

PÁSCOA 

Sala 2 anos 

 

 

Quanto à sala de 1 ano, Pedimos aos nossos pais para 

trazerem uma taça vazia da sobremesa profiteroles. 

Fizemos uma cesta, decorámo-la com os nossos dedos, 

com flores e coelhinhos e levámo-la para casa com 

amêndoa. 

 

Na sala dos bebés, para lembrarmos a Páscoa fizemos com as nossas mãos 

um pintainho amoroso para colocar umas amêndoas coloridas! 

                          

O grupo da sala dos 2 anos, fez um pintainho, com 

rolo de papel higiénico, lã , cartolina e tintas guache. 

Mini-creche 

Sala 1-2 anos 
Mini-creche 

Sala bebés 

Sala bebés Sala bebés 

Sala 1 ano 

Sala 1 ano 

1 ano 1 ano 

Sala 2 anos 

Mini-creche 

Sala bebés 

Mini-creche 

Sala 1-2 anos 

Mini-creche 
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Os meninos da sala dos 3 anos construíram uma caixi-

nha com uma galinha feita com cartão e pasta de papel. 

Depois pintaram-se e decoraram-na com penas, para fica-

rem bem fofinhas!!!!  

Na Páscoa, no ATL, fizemos 

uma cesta com cartão de 

cereais,  

pintámo-las  e colocámos as 

nossas amêndoas. Não fica-

ram mimosas! 

C o -

mo gostamos muito 

de recortar, decidi-

mos elaborar uma 

Cesta da Páscoa de 

forma a enchê-la de 

ovinhos coloridos e 

recortados. 

Todos queríamos le-

var ovinhos para ca-

sa, então, com cartão 

de caixas de cereais, 

recortamos, colamos 

e pintamos o nosso 

ninho. O produto 

final ficou muito bo-

nito. 

Sala 4 anos 

Sala 4 anos 

Sala 4 anos 

Sala 4 anos 

 

Na sala  dos cinco anos decoramos cai-

xas de ovos e cada um escolheu qual o 

animal que fazer. Uns foram os pintai-

nhos e outros o coelho da páscoa! 

Sala 5 anos 

Sala 5 anos 

Sala 5 anos 
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DIA DA MÃE  

 Hoje em dia, celebra-se o Dia da Mãe com pouco conhecimento de como tudo começou. No entanto, podemos 

identificar-nos com o respeito. 

As mais antigas celebrações do Dia da Mãe estão ligadas à comemoração do início da Primavera, na Grécia An-

tiga. Estes festejos eram em honra da Deusa Rhea, mulher de Cronos e mãe de todos os deuses desta cultura.  

Só em 1904 é que a ideia começou a pôr-se em prática e em 1907, celebrou-se o primeiro Dia da Mãe. Apesar de 

cada país escolher datas diferentes ao longo do ano para festejar o Dia da Mãe, o objetivo é sempre o mesmo: 

homenagear aquela que nos põe no mundo!  

Na Mini-creche, para além de fazer-mos uma prendinha, para a 

nossa mamã, a qual decorámos uma caixa de bombons, pintando 

flores com os dedos e moldando o nosso pezinho para decorar, 

tam- bém realizámos uma festinha 

com as nossas mães. Estas tiveram 

Para a nossa querida e amada 

Mãezinha, oferecemos-lhe um vaso com flo-

res feitas com as nossas próprias mãozinhas 

Sala bebés 

Sala bebés 

Sala 1 ano 

Para a mãe fizemos uma 

flor, decorámos o vaso 

com purpurina e pintá-

mos a flor com o pincel.                                                                  

 

Mini-creche 

Sala bebés 

Mini-creche 

Sala 1-2 anos 
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E porque as mães são sempre as me-

lhores do Mundo, este ano oferece-

mos ás nossas mamãs  um vaso pin-

tado com os nossos dedinhos e com 

caixas de ovos fizemos uma tulipa  e 

deixamos uma mensagem muito 

amorosa! 

 

 

As salas de Jardim de Infância, decora-

ram um vazo e plantaram uma flor para 

oferecer às suas mães. 

Vejam como ficaram lindos! 

2 anos 

 

Para as nossas queridas mães, no ATL, efetuámos com uma caixa de gelado, jornal, tinta e cola um porta joias 

lindíssimo! Não acham? 

 Sala 3 anos 

 Sala 3 anos 
 Sala 3 anos 

Sala 4 anos 

Sala 4 anos 
Sala 4 anos 

Sala 5 anos 

Sala 5 anos 

Sala 5 anos 
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DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 

 As salas dos bebés, 

mini-creche,  1  e 2 

anos pintaram estas t-

shirts para usar no dia 

mundial da  criança! 

Sala 2 anos 

Sala 2 anos 

Sala2 anos 

 Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o Dia Mundial da Criança não é só uma festa onde as crianças 

ganham presentes, mas sim um dia em que se pensa nas centenas de crianças que continuam a sofrer de maus 

tratos, doenças, fome e discriminações. 

Tudo começou logo depois da 2ª Guerra Mundial, em 1945.Muitos países da Europa, do Médio Oriente e a China 

entraram em crise, ou seja, não tinham boas condições de vida. 

Em 1946, a ONU, começou a tentar mudar esta situação, surgindo a UNICEF. Em 1950 a Federação Democrá-

tica Internacional das Mulheres, propos à ONU que fosse criado um dia dedicado às crianças em todo o mundo. 

Este dia foi comemorado pela primeira vez em 1 de Junho de 1950. A ONU reconheceu, desde então, que qual-

quer criança, independentemente da raça, cor, sexo, o direito a: 

- afeto, amor e compreensão; 

- alimentação; 

- cuidados médicos; 

- educação ; 

 protecção contra to-

das      as formas de exploração; 

- crescer num clima de paz e 

fraternidade. 

Mini-creche Mini-creche 

Mini-creche 

Sala bebés 

Sala bebés 

Sala bebés 

Sala bebés 

Mini-creche 

Sala bebés 

Sala 1 ano 

Sala 1 ano 

Mini-creche 

Sala bebés 
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Sala 3 anos 

Sala 3 anos 

O dia Mundial da Criança foi um dia muito especial divertimo-nos muito, pois contamos com a visita do Billy, 

realizamos diversos jogos no ginásio, preparados pelas nossas Educadoras, andamos de bicicleta e fizemos um 

piquenique. 

ATL 
ATL 

 ATL 

Sala 5anos 

Sala 4/5 anos 

Sala 4/5 anos 
Sala 4/5 anos 

Sala 5anos 

Sala bebés Convívio creche 

Convívio creche 

Convívio creche 
Convívio creche 

Sala 4 anos 
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DIAS COMEMORATIVOS 

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO  

 

E para celebrar este dia, nada mais saudá-

vel do que uma bela salada de fruta. 

Todos participaram e ajudaram e 

no fim todos provaram e gosta-

ram!!!!!!!!!!!!!! 

 

Hummmmm!!! 

 

A salada de fru-

ta estava bem 

fresquinha e sa-

borosa!!!!! 

O Dia Mundial da Alimentação foi co-

memorado no dia 16 de Outubro, com o 

objetivo principal de alertar toda a co-

munidade e crianças para a importân-

cia de nos alimentarmos bem e de for-

ma saudável. 

Neste dia as crianças das várias salas 

fizeram diversas atividades ligadas ao 

tema.  

Ora vejam como e o que as crianças 

aprenderam!!!!!!!!!!!!!!! 

Os meninos  da sala dos 3 anos neste dia rea-

lizaram dois jogos: o jogo do tacto e o jogo do 

paladar, com as frutas que cada menino trou-

xe de casa.  

No primreiro jogo as crianças tinham de adi-

vinhar que fruta estavam a comer, com os 

olhos vendados e no segundo jogo tinham de 

apenas  através do tato adivinhar a fruta que 

estava dentro de um saco. E sabem que mais, 

conseguiram adivinhar com muita facilidade.  

Parabéns!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Sala 3 anos 

Sala 3 anos Sala 3 anos 

Sala 3 anos 

Sala 3 anos 

Sala 4anos 

Sala 4anos 

Sala 4anos 
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DIA MUNDIAL DA ÁGUA 

O Dia Mundial da Água, é um dia 

muito importante na nossa escola, 

pois sendo esta uma eco-escola, tem 

como um dos objetivos sensibilizar as 

crianças e toda a comunidade para o 

consumo excessivo de água e para a 

poluição da mesma.   

 

Sala 3 anos 

A sala dos 3 anos rea-

lizou gotas de água 

com mensagens ape-

lando ao menor con-

sumo de água e à não 

poluição da mesma.  
As salas dos 4 e 5 anos realizaram um placar com 

um bombeiro e gotas de água, alertando a comu-

nidade para a importância de poupar água.  

DIA MUNDIAL DA ÁRVORE 

O Dia Mundial da Árvore foi 

comemorado na escola de duas 

formas: as salas dos 4 e 5 anos 

plantaram uma árvore no par-

que infantil da nossa escola, 

atividade que foi promovida 

pelo  Rotaract Clube da Horta. 

Ainda as crianças das salas dos 

3 e 5 anos foram plantar árvo-

res nos Charcos de Pedro Mi-

guel. Ora vejam como correu!!!  

Sala 3 anos 

Sala 5 anos 

Sala 5 anos 

Sala 5 anos Sala 5 anos 

Salas 4 e 5 anos 

Sala 3 anos 

Sala 4 anos 
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DIA INTERNACIONAL DO LIVRO   

O Dia Nacional do Livro Infantil é comemorado no dia 2 de Abril porque foi nessa data, no ano de 1882, que 

nasceu Monteiro Lobato, o primeiro criador da literatura infantil, no Brasil.  

Ler é como fazer uma viagem à terra das aventuras, à terra da ciência, à terra dos sonhos, à nossa terra. 

Este dia foi criado pelo Co-

mité Internacional de Dan-

ça da UNESCO que esco-

lheu o 29 de Abril como o 

Dia Mundial da Dança. 

A comemoração desta data 

tem como objetivo reunir 

todos os tipos de dança e 

celebrar esta arte e mos-

trar a sua universalidade, 

independentemente das 

barreiras políticas, cultu-

rais e éticas e reunir todas 

as pessoas através da paz e 

da amizade tendo como lin-

guagem central o conceito 

da Dança. 

As salas dos 3, 4 e 5 anos 

neste dia, a convite do 

Conservatório, foram 

experimentar  alguns 

passos de dança e alguns 

instrumentos musicais. 

Vejam como foi diverti-

do!!! 

Sala 3 anos 

DIA MUNDIAL DA DANÇA  

Neste dia a sala dos 5 anos ouviram uma história.  

A sala dos 3 anos construíram uma história, em conjunto “A vida de 

uma gota de Água!”. 

A sala dos 4 anos ouviu uma história na Biblioteca Municipal da 

Horta e desenharam a história!  
 

Sala 4 anos 

Sala 5 anos 

Sala 3 anos 

Sala 5 anos 

Sala 4 anos 

Sala 4 anos 

Sala 3 anos 
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DIA MUNDIAL DO AMBIENTE 

Crianças das salas 3, 4 e 5 

anos dançando…. Mas que 

bem!!! 

Sala 5 anos Salas 3, 4 e 5 anos Sala 5 anos 

Sala 4 anos 

 

 

 

Foi muito divertido!!!!!!!!!!!!! 

 

Adoramos esta experiência! 

Foi o primeiro passo para que a ONU 

e governos de diversos países eviden-

ciassem a necessidade de se prestar 

mais atenção ao meio ambiente e nos 

resultados que a poluição desenfreada 

ocasionava na natureza. Desde então 

anualmente o Dia Mundial do Meio 

Ambiente é lembrado em todo o mun-

do, entretanto muito ainda há que ser 

feito pelo meio ambiente. 

É necessário uma conscientização 

maior da população mundial quanto a 

necessidade de se preservar o meio 

ambiente. 

 

 

Sala 5 anos 

A sala dos 3 anos 

elaborou, em conjun-

to, um cartaz relaci-

onado a este dia.  

Sala 5 anos 

Sala 4 anos 

Sala 3 anos 

.  
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Outras actividades: Sala bebés (Mini-creche) 

Para além de dias comeorativos, nós os bebés da Mini-creche, trabalhámos 

muito ao longo do ano, crescendo e desenvolvendo-nos. 

Realizámos muitos trabalhinhos e e passámos bons momentos! 

As nossas rotinas... 

Também come-

moramos os aniversários dos 

nossos colegas e fazemos 

uma lembracinha para eles 

carimbando as nossas 

mãozinhas È aqui que passamos muito 

do nossos tempo. Brincamos 

com os nossos colegas, come-

çamos a gatinhar, a sentar-

nos sozinhos, a dar os pri-

meiros passinhos, a bater 

palminhas, divertimo-nos 

muito!... 
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           Modelámos plasticina... 

 

Na sala 1-2 anos da Mini-creche, também fartámo-nos de trabalhar. 

Realizámos atividades relacionadas com o nosso projeto curricular, com as 

estações do ano, também demos alguns passeios e muitas outras atividades... 

Este é o nosso quadro das presen-

ças! O tema do mesmo está relacio-

nado com os meios de transporte e 

cada um de nós tem o seu e todas 

as mnhãs marcamos a nossa pre-

sença. Para além de trabalharmos 

os meios de transporte através do 

nosso quadro de presenças, tam-

bém realizámos jogos de sons e 

imagens, bem como demos uns 

passeios e vimos barcos, carros, 

carrinhas e motos. 

Para os ani-

mais também 

tínhamos um 

jogo de sons e 

imagens, é 

muito giro! 

D e c o r á m o s 

alguns ani-

mais para pôr 

na nossa sala. 

Pintámos desenhos com lápis, com rolos e com 

pincéis, bem como decorámos as nossas capas 

para arrumar os trabahlinnhos, elaboradas 

com caixas de botas e forradas com papel de 

jornal 

Outras actividades: Sala 1-2 anos (Mini-creche) 
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Não nos podemos esquecer das 

nossas aulas de educação física, 

onde trabalhamos a nossa psi-

comotricidade. 

Nos aniversário fazemos um 

desenho para oferecer aos nos-

sos colegas e a Lúcia faz a capa 

de um livro. 

Também trabalhámos o outono, o inverno, a primave-

ra, realizando colagens e pinturas. 

As brincadeiras, os livros, a partilha e as roti-

nas, também fazem parte do nosso dia a dia. 

Pintámos uma tela com uma paisagem de um comboio e uma do mar. 

 

 

Plantámos 

umas sementi-

nhas…  
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A sentarem-se so-

Na sala dos bebés são muitos os bons mo-

mentos passados com os nossos coelgas, ao 

longo deste ano. Ora vejam! 

A amizade 

A bater palminhas 

Brincadeiras divertidas  

A sentarem-se 

com apoio 

Os sorrisos en-

cantadores 

Os primeiros passos 

A gatinhar 

A hora da comidinha 

Outras actividades: Sala bebés 
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Nós os meninos da sala de 1 ano, este ano crescemos muito. Mudámo-nos para uma grande sala on-

de podemos correr, brincar, fazer atividades e desenvolvermo-nos a todos os 

Auto-conhecimento 

Emoções e sentimentos 

Jogo e movimento 

A vida quotidiana 

Comunicação e representa-

ção 

Expressão musical 

Pintámos uma tela com os nossos dedi-

nhos cujo tema era” o fundo do mar” a 

qual foi exposta no dia 7 de dezembro, dia 

das montras. 

Outras actividades: Sala 1 ano 
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Para trabalhar o tema 

meios de transporte, na 

sala dos 2 anos construí-

mos um quadro de presen-

ças onde foi atribuído a 

cada criança um transpor-

te! 

Este ano pintamos 1 tela para a feira da solida-

riedade e aproveitamos e elaboramos mais esta 

quinta , ora vejam o resultado! 

Outras Atividades: Sala 2 anos 

Aulas de ginástica  

Durante o ano letivo a 

sala dos 2 anos teve 

aulas de ginástica de 

15 em 15 dias. As nos-

sas crianças  delira-

ram  

 



 

Lar das Criancinhas da Horta    33 

 

Outono 

A escola começou e o outono chegou! Para fazer  quadro do outono utilizamos revistas, que foram  rasgadas pe-

las crianças . Depois colamos os pedacinhos no tronco da árvore. Para fazer as folhas a Zeca pintou as mãos os 

meninos de verde, laranja e amarelo ! Foi o nosso primeiro trabalho de grupo!!! 

 Para anunciar o Inverno  elaboramos um quadro 

onde fizemos a árvore despida, o boneco de neve 

com um gorro e cachecol e a neve a cair! Também 

cada criança decorou com bolas de papel crepe um 

guarda chuva! 

O cartaz da primavera, foi feito com os nossos pés e mãos , achamos muita graça 

porque ainda não tínhamos pintado os pés...ai rir só cocegas!!!Ainda para deco-

rar a nossa sala pintamos com os dedos uma flor e depois para o meio usamos 

capsulas de café e papel crepe! 
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Outras atividades: Sala 3 anos 

Outono e 

Hallowen 

        Os meios de transporte e comunicação 

As nossas capas e o nosso 

quadro de presenças! 

A nossa tela  
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Aulas de 

Inglês 

    

   musica 

Oferta do dia da criança 

Aulas de natação 

Atividade no Museu da Horta 

Primavera 

Visita da tartaruga , trazida por um pai! 
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Inglês – Todas as semanas a 

malta reúne-se à terça-feira 

para descobrir mais uma pa-

lavra nova. È um dos nossos 

momentos preferidos. No fim 

registamos sempre no nosso 

“Dicionário de Inglês”. 

  Outras atividades: Sala 4 anos 

Manjericos- Depois de pesquisarmos 

muito, fomos ao nosso Cantinho dos va-

sos, plantar e regar os manjericos. Esta-

mos sempre de olho neles e regamo-los 

diversas vezes. 

Museu da Horta – O museu é muito divertido, além de vermos e aprendermos coisas novas, também podemos 

pintar e fazer máscaras!! 
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  Outras atividades: Sala 5 anos 

Este ano somos finalistas, estamos na sala dos 5 anos vamos dar-vos a conhecer tudo aquilo que fizemos ao lon-

go de mais um ano. 

1º dia de aulas  Este ano tivemos um espaço dedica-

do as nossas aulas de música 

Idas ao Museu da Horta  
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Agora em jeito de despedida  va-

mos vos deixar  a letra da nossa musica dos finalistas 

Outono  

SOS Amamentação  

Atividades livres no 

exterior  Somos Finalistas 

Na, na, na, na, na, na 

Lembro-me desta  escola querida na Horta 

A escola que me viu crescer  

Lembro-me de cada  amigo, que andava 

comigo 

Amigos que não vou esquecer. 

Sempre na brincadeira. Com cantigas na 

boca 

Com vontade de crescer 

Nesta pequena escola, é sempre a vencer 

 

Refrão   

E  hoje a cantar ,  

Esta canção trago este lugar no coração  

Crianças que fomos, crianças que somos  

E nada mudar,  

E  já a partir há que não esquecer  

 este lugar que nos  viu crescer 

Tão bom recordar este castelinho 

E os sonhos de menino  

 

Vencendo etapas 

Sempre felizes, no  castelinho é assim 

Aprender a viver 

Mas no fundo saber a vida dá o que pedir 

Se pudesse ficar, de novo brincar 

Faria isso podem crer,  

Mas estes meninos têm mesmo que ir  

                    (Sala 5 anos 2011/2012)  
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Levar as crianças a se-

rem felizes é envolvê-las 

em experiências de ami-

zade, festa e companhei-

rismo! 

Outras atividades: SALAS A.T.L.1 e 2  

Ao longo do ano letivo 

2011/12, os meninos/as 

do ATL 1 e 2 realizaram 

diversos trabalhos para 

festejar as datas come-

morativas, tendo sem-

pre em conta a recicla-

gem  dos  materiais, 

uma vez, que somos 

uma eco – escola. 

Atividades diversas  

As nossas rotinas diárias 

É tão bom ter-

mos um mo-

mento para 

brincar e rela-

xar, depois de 

um dia de au-

las!!!! 
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O eco-escolas é um programa in-

ternacional que pretende encora-

jar ações e reconhecer o trabalho 

de qualidade desenvolvido pela 

escola, no âmbito da Educação 

Ambiental.  

Este ano o projeto Eco-escolas 

incidiu sobre os seguintes temas: 

água, energia, resíduos, horta 

biológica e transportes.  

ECO-ESCOLAS 

Sempre que o nosso “Sr. Papelão” se en-

contra cheio, nós pesamo-lo e vamos ao eco-ponto colocar todos os 

papeis. Ele é um grande comilão! 

Resíduos 
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Energia  

Horta Biológica  
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CANTINHO DA SAÚDE 

   A infeção por rotavírus é a causa mais comum de gastroenterite (é 

uma inflamação do estômago e dos intestinos). Afeta principalmente 

crianças até aos cinco anos de idade. A partir desta idade, a grande 

maioria das crianças desenvolveram imunidade, após um primeiro 

episódio de gastroenterite por rotavírus e, em contactos subsequentes 

com o vírus, as infeções são mais ligeiras. Devido à imunidade adqui-

rida na infância, a infeção por rotavírus raramente afeta jovens e 

adultos. Os idosos são mais suscetíveis à infeção, sobretudo quando 

permanecem em lares. 

   O rotavírus foi descoberto em 1973, pertence à família Reoviridae, 

está classificado em 7 grupos, de A a G e, infecta humanos e animais. 

   O rotavírus A, o mais comum, é responsável por 90% dos casos das 

infeções no Homem, a nível mundial. 20% a 50% dos casos necessitam de internamento hospitalar. 

   O vírus é particularmente resistente ao meio ambiente resistindo meses e anos, mesmo em ambientes adver-

sos. 

Sinais e sintomas 

    Os sintomas mais graves ocorrem em crianças dos 6 meses aos 2 anos de idade.  

    O quadro clínico da infeção por rotavírus é a gastroenterite aguda. 

    Quando uma criança é infetada, há um período de incubação de cerca de 2 dias antes do aparecimento dos 

sintomas. 

   Após a entrada do vírus no intestino, surgem a diarreia, os vómitos e a febre. Nem sempre têm uma ordem 

bem definida. A febre pode ser elevada (> a 39º C) e persiste durante 1 a 3 dias. Os vómitos são muito frequen-

tes, dificultando a tolerância dos alimentos. A diarreia é abundante e líquida com mais de cinco dejeções por dia 

e pode durar entre 4 a 8 dias. A falta de apetite e a dor abdominal (de barriga) também são habituais. 

   A gravidade da infeção varia entre a ausência de sintomas e a desidratação grave. 

 

 

 

   A infeção por rotavírus é universal. Melhores condições sanitárias e de saú-

de não têm influência significativa na incidência na infeção por rotavírus. Nos 

climas temperados, as infeções por rotavírus são mais frequentes no inverno e 

na primavera. É altamente infecioso e transmite-se pela via fecal-oral. Isto é, 

quando uma pessoa entra em contacto com as fezes de outra pessoa. Por 

exemplo, se após mudar a fralda a uma criança infetada com rotavírus, não se 

lavam as mãos cuidadosamente, o vírus pode facilmente ser transmitido. A 

ingestão de alimentos e água contaminada, o contacto com superfícies e obje-

tos (brinquedos) contaminados, a via respiratória também constituem meios 

de contágio. 

 

GASTOENTERITE POR ROTAVÍRUS 

Transmissão 
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O diagnóstico de infeção por rotavírus é confirmado através de testes específicos feitos a uma amostra de fezes. 

 

    O tratamento consiste em prevenir a desidratação, ga-

rantindo uma ingestão adequada de líquidos por via oral. 

Nos casos mais graves, em que as crianças não toleram os 

líquidos, pode ser necessário o internamento hospitalar pa-

ra administração de soros por via intravenosa e medica-

mentos para reduzir a febre e o desconforto. 

 

 

 

 

   A forma mais eficaz de prevenir a infeção por rotavírus é a vacinação. Existem 2 marcas de vacinas, que estão 

disponíveis em Portugal desde Outubro de 2006. Ambas contêm rotavírus humano vivo atenuado e são adminis-

trados por via oral. 

 A vacina deve ser administrada a partir das 6 semanas de 

vida, em 2 ou 3 doses, dependendo da marca da vacina. 

Entre a administração de cada dose da vacina deverá exis-

tir um intervalo mínimo de, pelo menos, 4 semanas. 

   Pode ser administrada na mesma altura das outras vaci-

nas do Plano Nacional de Vacinação (PNV). 

   Todas as doses devem ser administradas até às 26 sema-

nas de idade, mas preferencialmente até às 22 semanas de 

idade. 

   Não fazem parte do PNV do nosso país. É importante 

informar-se e aconselhar-se junto do médico de família. 

   Lavar as mãos com frequência e cuidadosamente, princi-

palmente após ir à casa de banho e sempre que mudar a fralda do seu bebé. 

   A infeção por rotavírus é mais suscetível em crianças que frequentam creches. Daí a importância de promover 

e incutir hábitos de higiene das mãos junto das crianças, funcionários e pais. 

   Desinfetar todas as superfícies, incluindo mobiliário, corrimões de escadas, objetos (brinquedos). O álcool a 

95% é a forma mais eficaz de desinfeção. 

   Sempre que seja diagnosticado infeção por rotavírus numa criança, esta deverá ser afastada temporariamente 

da creche, até que os sintomas tenham desaparecido. 

    

Diagnóstico 

Tratamento 

Prevenção 
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CURIOSIDADES 
 

VAMOS FAZER A DIFERENÇA … 

A inclusão de crianças e jovens com necessidades educativas especiais nas escolas do ensino regular co-

loca novos e grandes desafios para o sistema educativo. Este é talvez, um dos temas que mais tem instigado não 

só professores de educação especial, mas também professores do ensino regular, os pais e a própria sociedade. 

 A educação inclusiva é um processo em que amplia a participação de todas as crianças e jovens nos es-

tabelecimentos de ensino regular. Trata-se de uma reestruturação da cultura, 

da prática e das políticas vivenciadas nas escolas, de modo que estas respon-

dam à diversidade de alunos. É uma abordagem humanística, democrática, que 

percebe o sujeito e a sua singularidade, tendo como objetivo o crescimento, a 

satisfação pessoal e a inserção social de todos. Isto é, já não se trata de apoiar 

certos alunos classificados como especiais, mas de mudar o currículo para se 

adequar a todas as crianças e jovens. 

 A preocupação da escola deve ser a de promover a aprendizagem de 

todas as crianças e jovens, ou seja passar de uma atenção particular centrada 

numa pequena percentagem de alunos considerados como tendo dificuldades 

de aprendizagem, para uma atenção que engloba todos os alunos. Tendo como objetivo ajudar todas as crianças 

e jovens a terem sucesso na escola, incluindo as que tem de ultrapassar deficiências ou dificuldades especiais. 

Neste sentido, surge a escola inclusiva. “O conceito desta escola inclusiva é baseado na premissa de que 

todas as crianças com necessidades educativas especiais beneficiam, tanto académica como socialmente, de um 

meio de aprendizagem onde se encontrem outras crianças com realizações académicas normais, em oposição à 

sua colocação em ambientes segregados” (Banerji &Dailey, 1995). 

O ensino inclusivo tem uma visão sociológica de deficiência e diferença reconhece assim que todas as 

crianças e jovens são diferentes, e com ou sem necessidades especiais. A inclusão não significa tornar todos 

iguais, mas respeita as diferenças, o que exige a utilização de diferen-

tes métodos para responder a diferentes necessidades, capacidades,  

níveis de desenvolvimento individuais e o ponto de vista do aluno indi-

vidual, isto é, as dificuldades do aluno devem ser definidas em termos 

das suas características individuais, por exemplo as suas deficiências, 

os problemas do seu meio social ou as suas características psicológi-

cas. A nível curricular, as dificuldades educativas são definidas em 

termos de tarefas e atividades proporcionadas aos alunos e das condi-

ções criadas na sala de aula. 

Em jeito de conclusão quero salientar a importância de todos nós lu-

tarmos por uma escola inclusiva, pois cabe a todos nos educadores, 

pais e comunidade defender uma escola para todos, uma estrutura 

educativa que receba e se ajuste a todos os alunos e promova uma educação diferenciada que responda às neces-

sidades individuais. A meu ver, a escola e a sociedade tem de reconhecer o direito de todos os alunos poderem 

aprender juntos, independentemente das dificuldades e diferenças que apresentam, dando lugar a troca de valo-

res humanos como tolerância, partilha, aceitação da diferença, bem como o direito à participação ativa na socie-

dade e na vida comunitária, sendo assim um membro de pleno direito. Pois desde a declaração de Salamanca, 

aprovada na Conferência Mundial de Educação Especial em 1994, passou-se a considerar a inclusão dos alunos 

com necessidades educativas especiais em escolas regulares como forma mais avançada de democratização das 

oportunidades educativas, na medida em que a maior parte dessa população não apresenta nenhuma caracte-

rística intrínseca que não permita tal inclusão “a menos que existam fortes razões para agir de outra forma” 

(declaração de Salamanca,1994,p.2).  

    LARA FURTADO  



 

Lar das Criancinhas da Horta    45 

 

 

 

 

Lar das Criancinhas da Horta 
 

Missão: Apoio à Criança e à Família 

 

Final da década de 30 do século XX 

1ª Designação: 

“Secção da Maternidade e Infância do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Constru-

ção Civil e Ofícios Correlativos do Distrito da Horta” 

Funcionamento: internato e semi-internato. 

Localização: Rua Ernesto Rebelo 

 

Ano de 1951 - 02 de Janeiro 

Designação: 

“Lar das Criancinhas da Horta” 

1º Presidente da Assembleia Geral: 

Sr.ª Dr.ª Maria Francisca Paes Dias Pimentel 

1º Presidente da Direção: 

Sr.ª Dona Alexandrina Machado Soares de Azevedo Garcia de Matos 

Funcionamento: Apoio às Crianças abandonadas, em regime de internato (RODA). 

 

Nota: Através de uma escala mensal, as Senhoras passavam o dia com as Crianças levando-lhes o Almoço, o 

Jantar, o Lanche e por vezes a Ceia. As Crianças eram tratadas e educadas por uma Governanta. 

 

Final da década de 50 do século XX 

Funcionamento: Apoio às Crianças abandonadas, em regime de internato e admissão em semi-

internato. 

Localizações:  

Rua Médico Avelar nº 26; 

Rua de São João, nº 60, 1º Andar; 

 

Ano de 1969 

Localização:  

Adquiridas as instalações atuais, residência conhecida como “Fredónia”. 

 

Nota: A “Fredónia” foi a residência principal da família Dabney, tendo sido também a residência do Diretor da 

companhia Inglesa Cable and Wireles, durante a época dos cabos submarinos. 
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O Castelinho 

 

Ano de 1978 

Funcionamento: Término do regime de internato e continuidade ao regime de admissão 

em semi-internato com Creche e Jardim de Infância, entre as 8h15 e as 18h15. 

 

Ano de 1997 

Funcionamento:  

Abertura de Atividades de Tempos Livres (ATL) 

 

Ano de 2007 

Funcionamento:  

Abertura de Mini Creche 

Abertura do Gabinete Centro de Acompanhamento e Apoio Psicossocial 

 

Ano de 2008 

Funcionamento:  

Abertura da Rede de Amas 

Abertura do Gabinete da Equipa Multidisciplinar de Apoio aos Tribunais 

Enquadramento de técnico de apoio à CPCJ 

Ano de 2009 

Funcionamento:  

Abertura do Gabinete do Rendimento Social de Inserção 

Ano de 2011  

(233 utentes e 60 colaboradores) 

Mini Creche (27 utentes; 6 colaboradores) 

Creche (50 utentes; 19 colaboradores) 

Jardim de Infância (65 utentes; 13 colaboradores) 

ATL (55 utentes; 3 colaboradores) 

Rede de Amas (36 utentes; 10 colaboradores) 

Gabinetes: 

CAAPS – (2 colaboradores) 

EMAT – (2 colaboradores) 

CPCJ – (1 colaborador) 

RSI – (4 colaboradores)  
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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 Luisa Colaço Rodrigues 

Tiago Frias Costa 

Wilson Alexandre Medeiros Cabecinha  
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Tiragem 100 exemplares 

Rua Cônsul D´Abney 

9900-014 Horta  

Tel: 292202270 

Fax: 292202271 

Email: o.castelinho@mail.telepac.pt 

Pagina net  

www.ocastelinho.net 

 

FINALISTAS  

A.T. L.  

 

 

Diogo Peixoto Leonardo 

Joana Meirinho Camacho 

Joana Nunes Pires Botelho 

Maria Manuel Tavares Gonçalves 

Pedro Faria Souto 

Rafaela Vitorino Gonçalves 

Rodrigo Emanuel Mateus de Sousa 

Vasco Luis da Silva Lourenço 

Wilson Manuel Pavão Silveira 


