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 “É gratificante receber o meu filho no final de cada 

dia, com um sorriso no rosto, e um entusiasmo por 

vezes eufórico a tentar contar as coisas novas que 

fez na escola, as brincadeiras e o que se passou 

nesse dia. É bom saber que posso contar com a ajuda 

do Curiosa Idade e de todos os que contribuem, para 

que os nossos filhos tenham um crescimento 

saudável, alegre, e a aprender brincando com a 

curiosidade própria da sua idade.” 

Susete Campos, mãe do Miguel Soares (Sala Verde) 

"Era uma vez uma linda casa amarela, com uma árvore 

cor-de-rosa. Todos os dias esta casa recebia com 

alegria muitos meninos Curiosos, que nela aprendiam 

a crescer, a brincar e a sonhar. Obrigada Curiosa 

Idade." 

Pais da Matilde Monteiro, Sala Lima. 

 

CORREIO DOS PAIS 
Desta curiosa idade 

Ficará sempre a lembrança 

Do meu querido infantário 

Onde aprendi em criança. 

 
João Pedro Gomes (Sala Lima) 

 

“Contribuo sempre para a escola como Educadora 

pertencente a uma equipa que luta pelos mesmos 

objetivos: A felicidade das nossas crianças. Hoje 

após a reunião de pais e o facto de terem lançado 

uma proposta aos pais para que digam o que o Curiosa 

Idade representa para os nossos filhos e para nós 

mesmos decidi deixar aqui o meu testemunho de mãe 

em parceria com a opinião do Jaime pai da Leonor 

Abreu. 

No Curiosa Idade a Leonor deu os 1ºs passos, comeu 

as 1ªs sopas, criou alicerces sólidos para ser um ser 

pensante, solidário, único… solidificou as raízes e 

desenvolveu capacidades que a farão no futuro olhar 

para trás e relembrar tudo o que aprendeu na sua 1ª 

infância … para nós pais o orgulho não poderia ser 

maior, a nossa filha vive feliz, tem sede de aprender, 

tem consciência do outro, tem regras preciosas, tem 

amigos, tem elogios pelas conquistas, tem 

responsabilidades que a ajudam a ser melhor… 

A Leonor está no Curiosa Idade mas mais importante 

o Curiosa Idade está na nossa Leonor ontem, hoje e 

para um amanhã chamado sempre! 

Sem desprimor por ninguém  quero agradecer à 

Educadora Sílvia tudo o que ensinou a Leonor nestes 

quase  3 anos, ela é um pilar fundamental na 

educação da nossa filha e a Suzana que acompanha a 

Leonor desde os 1ºs passos e que também contribui 

para a Leonor ser quem é! O nosso muito obrigado.” 

Os pais Tânia e Jaime Abreu 
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Lda. .(São Marcos) 

Ficha Técnica 
 

EDITORIAL 
Mais uma vez, o jornal O Curioso vai manter-vos 

informados em relação a tudo o que aconteceu 

durante o 2º Período no Curiosa Idade.   

As vossas sugestões são sempre bem-vindas, neste 

número 2 contamos com comentários de alguns pais 

que muito gentilmente responderam ao apelo da 

equipa pedagógica, na reunião de pais de janeiro. 

Para contribuírem também, basta que enviem por     

e-mail a vossa mensagem. Aguardamos ideias, pois O 

Curioso pretende ser um espaço aberto a todos os 

alunos e seus familiares, a professores e 

funcionários, bem como a todos os que queiram dar o 

seu contributo para o seu enriquecimento. 

ATÉ AO PRÓXIMO NÚMERO! 

Profª Piedade 
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NOTÍCIAS DA SALA ROSA 

  

Por Educadora Fátima 

Todos os pais anseiam a entrada 

do seu filho para o infantário. 

Existe um receio da separação e a 

dúvida de como a criança se vai 

adaptar a uma nova rotina. No 

entanto, a verdade é que quem vive 

mais ansioso por esta mudança são 

os pais, pois as crianças 

apresentam uma grande 

plasticidade, o que permite uma 

melhor adaptação a um meio 

ambiente estranho. Devido à 

imaturidade do bebé, ele necessita 

de auxílio de outro ser vivo para o 

seu desenvolvimento. Esse 

desenvolvimento é um processo 

organizado e que se dá consoante 

as experiências que o bebé tem ao 

ser dispor. 

O bebé tem uma grande facilidade 

de criar laços afetivos com uma 

pessoa estranha quando essa lhe 

transmite segurança e confiança. 

Esse processo de adaptação é 

normalmente mediado pelos pais, 

pelo próprio educador ou pelos 

companheiros de grupo. Quando se 

trata, então, da entrada do 

infantário/creche a sua adaptação 

vai ser influenciada pelos 

familiares envolventes neste 

processo. 

Existem cinco momentos da vida 

de um bebé importantes de ter em 

conta quando se trata da 

adaptação a um novo ambiente: 

Dos três aos cinco meses: 

O bebé não chora, nem protesta 

quando as figuras significativas 

saem, a menos que se encontre 

frequentemente ao colo. 

Aos seis meses: 

Vínculo afetivo com as figuras 

significativas. 

Dos seis aos oitos meses: 

O bebé coloca-se numa posição 

estranha perante alguém que não 

conhece. 

Dos doze aos vinte e quatro 

meses: 

A criança mostra um maior apego 

às figuras significativas, sendo 

uma fase onde parece haver uma 

regressão e não uma progressão. 

Aos três anos: 

A ansiedade de afastamento das 

figuras significativas tendem a 

decrescer. 

Para além do processo de 

adaptação, existem outros fatores 

com que os pais se preocupam 

muito! São as condições físicas do 

espaço e as pessoas que lá se 

encontram. A estrutura física deve 

adequar-se ao tipo de crianças que 

frequentam o espaço, tal como a 

idade das crianças e as suas 

limitações. Mas para os pais, o 

aspeto bonito e colorido só por si, 

não chega! O espaço tem que ser 

acolhedor e promotor para o 

desenvolvimento do seu filho. É 

importante que exista um local de 

acolhimento para os pais onde 

possam ser realizadas reuniões, 

apresentação dos projetos letivos, 

conversas de carácter particular 

da criança, ou seja, um local onde 

os pais possam ser recebidos e 

estarem à vontade. Relativamente 

ao material e aos brinquedos, para 

além da sua adequação às idades, 

devem ser de carácter pedagógico 

para ajudar no desenvolvimento 

correto da criança. 

Do carácter humano, deve existir 

qualidade no atendimento. A 

primeira impressão para os pais é 

bastante importante e pesa muito 

na hora de fazer uma escolha. Um 

dos aspeto que jamais deve ser 

esquecido é das competências e 

qualidade humana da pessoa que 

vai ficar grande parte do tempo 

com a criança. Não basta ter 

formação mas também deve ser 

“pessoa”, pois as crianças irão ser 

pessoas através de outras pessoas. 

 

Com a colaboração de Susana Vaz 

(Psicóloga/Auxiliar de fisioterapia)

Os nossos bebés… 
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MADALENA E SEU PAPÁ  

 DAVID E SEU PAPÁ 

CARLOTA E SEU PAPÁ  

 LUCAS E SEU PAPÁ 

MANUEL E SEU PAPÁ  

 RODRIGO E SEU PAPÁ 

MARTIM E SEU PAPÁ  

 TOMÁS E SEU PAPÁ 

 

 

ASSIM FOI COMO COMEMORÁMOS O “DIA DO PAI” a 19 DE MARÇO DE 2013: fizemos uma base de 

secretária com as fotos dos vossos filhos e dos papás e passaram uma manhã, na companhia dos vossos filhos 

no Infantário… Dia inesquecível, tanto para os pais como para os seus filhos… Parabéns! 
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NOTÍCIAS DA SALA TURQUESA 

 

 

 

 

Por Educadora Ana Cristina 

Uma das grandes mais-valias de 

alguns infantários, como é o caso 

do nosso, é a existência de espaços 

exteriores reservados à 

brincadeira livre das crianças, que 

proporcionem este tipo de 

atividade. É cada vez mais uma 

realidade que, por condicionantes 

de tempo e disponibilidade, a 

oportunidade de usufruir de ar 

livre, em especial durante a 

semana, é diminuto. 

 A utilização dos recreios tem 

inúmeras vantagens, 

nomeadamente a de possibilitarem 

todo um desenvolvimento motor e 

expressivo, que dentro de zonas 

fechadas é naturalmente limitado. 

O correr, o saltar, o trepar, o ter 

de encontrar soluções para 

ultrapassar obstáculos de maior 

dimensão, o imaginar e criar jogos 

novos com o que a natureza 

oferece (mesmo dentro da cidade, 

há sempre alguma coisa que é 

transportada pelo vento…) e, como 

é o nosso grande orgulho, utilizar o 

espaço da horta para desenvolver 

as mais diversas noções que se 

relacionam com aplicações práticas 

do dia-a-dia, em contacto com a 

natureza e a vida. 

Brincar ao ar livre, pode também 

auxiliar a uma melhoria no estado 

geral de saúde nas crianças, pois 

espaços arejados diminuem a 

propagação de doenças. Contudo, 

são necessários alguns cuidados, 

em especial quando as 

temperaturas são baixas ou chove, 

para evitar que a prevenção não se 

transforme na causa. Utilizar 

roupa adequada, na quantidade 

certa para que não apanhe frio e 

que não a faça transpirar logo na 

primeira corrida e evitar que 

permaneça molhada após terminar 

as brincadeiras, pode ser uma 

ajuda. 

Este tipo de situação coloca-nos 

sempre perante a necessidade de 

escolha, nem sempre consensual 

entre todos, do que é melhor ou 

pior em determinado momento, 

sobretudo quando se trata de 

crianças mais pequenas e, logo 

mais frágeis: é melhor ir para a 

rua ou ficar na sala? Parece-me um 

assunto que não tem uma solução 

única e, certamente nunca será 

fácil a opção e, adequada para 

todos. 

 

 

 

 

Olá a todos, chegou a nossa vez de contar o que temos 

feito na nossa sala, mas não sem antes deixarmos aqui 

uma foto com alguns trabalhos que fizemos no último 

período. Adaptamo-nos muito bem, principalmente 

porque já nos conhecíamos todos, por isso podemos 

fazer muitas coisas.  
 

A seguir ao Natal aconteceram algumas novidades no nosso grupo: uns meninos e meninas mudaram para outra 

sala de mais crescidos e outros mudaram-se para ao pé de nós. Também chegou um amiguinho novo e tem sido 

muito divertido. Continuamos a ter muitas aventuras e dizem que estamos muito crescidos nas brincadeiras. Até 

já começamos a “aventurar-nos” na sanita! (Alguns de nós, mais “velhinhos”…) 

 

 

 
Fazemos muitas atividades, cada vez mais difíceis e 

elaboradas, tais como puzzles de encaixe, ver livros 

sem rasgar, construir torres muito altas, desenhar, 

pintar, cantar, dançar e outros jogos giros. 
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Também já vamos dizendo umas palavras que se 

“percebem”, o que dá muito jeito! 

 

 

 

Mas o que gostamos mesmo mais de fazer é 

BRINCAR TODOS JUNTOS! 

 

 
A pé e/ou utilizando meio de 

transporte 

Por Educadora Ana Cristina 

Um pouco na 

continuidade 

do artigo 

anterior, são 

muitas as 

vantagens da utilização do espaço 

exterior e, penso ser uma ideia 

partilhada pela maioria. No 

entanto, quando as mesmas 

envolvem saídas para fora da zona 

fechada do infantário, muitos se 

interrogam acerca destas mesmas 

vantagens e muito 

pertinentemente sobre as 

questões de segurança. 

Tal como em todas as vivências ao 

longo da vida, experimentar e 

tomar consciência real do que 

nos rodeia, é sempre algo que se 

aprende não só mais facilmente 

como de forma mais permanente. 

Nada como andar na rua para a 

criança se aperceber da 

necessidade de cumprir as regras 

de segurança rodoviária: os carros 

além de estarem próximos, fazem 

barulho, a sua dimensão pode ser 

“assustadora” e movem-se mais 

depressa do que as pessoas; por 

outro lado, existem locais próprios 

para os peões, não só para 

caminharem como para 

atravessarem as vias; o caminhar 

em vez de correr é mais seguro e, 

as regras que os adultos ensinam 

são necessárias e para cumprir. 

Quando se sai em grupo, mais ou 

menos alargado, a necessidade de 

cumprimento das regras torna-se 

ainda mais importante, pois tem de 

existir uma relação de confiança, 

autonomia e responsabilidade de 

cada um e de todos. Assim, 

torna-se necessário que seja o 

desenvolvimento individual e a 

maturidade, um pouco o que dita a 

capacidade de se tornar mais ou 

menos seguro que determinada 

criança participe num passeio.  

Para além dos passeios a pé e 

pequenas deslocações, são também 

muito importantes os que envolvem 

meio de transporte, especialmente 

porque são algo que as crianças 

muito apreciam e causa sempre 

alguma excitação. 

Com características um pouco 

diferentes na medida em que 

implicam medidas de segurança 

acrescidas relacionadas com o 

veículo de transporte 

(nomeadamente o uso de assentos 

elevatórios e cintos de segurança 

com 3 pontos de fixação, nem 

sempre existentes por não serem 

obrigatórios para todos os 

autocarros, mas que o nosso 

infantário valoriza e usa como 

critério decisivo na escolha), são 

também aqueles que poderão 

levantar maiores dúvidas quanto a 

quem deve ou não participar. 

Esta é uma preocupação de quem 

faz o acompanhamento das 

crianças mas sobretudo, dos pais 

de crianças mais pequenas. Esta 

dúvida aumenta se as deslocações 

forem para destinos mais 

longínquos, implicarem refeições 

nos locais e se sobrepuserem ao 

horário da sesta.  

Mas é também com muito agrado e 

ponderação, que a escolha dos 

destinos e as características das 

“visitas de estudo” são feitas, daí 

que possamos dizer que “ir 

passear com os amigos é muito 

bom!” 
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NOTÍCIAS DA SALA LIMA

 

 
Por Educadora Margarida 

Brincar é sem 

dúvida a melhor 

maneira para as 

crianças 

aprenderem. Na 

minha opinião, qualquer criança de 

qualquer idade, no entanto, as 

crianças em creche adquirem as 

suas competências a brincar. 

Os legos, os livros os jogos de 

encaixe são ferramentas, como 

tantos outros brinquedos que 

fazem as crianças desenvolverem 

competências essenciais para o seu 

crescimento. 

Os jogos de encaixe são uma das 

grandes paixões das crianças em 

creche, e trabalham a coordenação 

viso-motora, a atenção e a 

memória e fazem–nos perceber, 

muitas vezes em que fase do 

desenvolvimento é que a criança se 

encontra. 

Numa sala de creche o importante 

é os momentos que lá se passam, 

de relação com os adultos e entre 

criança-criança, um olhar, um 

colinho, o dar a mão ou 

simplesmente consolar um choro 

incompreendido… 

Tão importante como o brincar são 

as rotinas e a autonomia nas 

crianças pequenas. Para que as 

crianças se sintam tranquilas e 

seguras precisam de se orientar 

durante o dia e nada melhor que as 

rotinas para que isso aconteça. 

Fazer sempre tudo à mesma hora, 

não alterar os momentos 

importantes do dia tais como as 

horas da refeição e a sesta são 

fundamentais para um crescimento 

saudável. 

A Autonomia é também 

fundamental. Estimular cada vez 

mais a independência da criança 

fazendo com que se torne 

autónoma no contexto de sala é 

muito importante. Crescem mais 

confiantes em si próprias e 

tornam-se mais capazes de tomar 

decisões. 

Não nos podemos esquecer que ser 

criança é poder fazer disparates, 

rir sem motivo e principalmente 

BRINCAR, BRINCAR, BRINCAR! 

 

 

 

 

Olá! 

Aqui estamos nós outra vez para mais umas notícias da nossa sala. 

Com a chegada do inverno tivemos que passar mais tempo dentro da nossa sala mas nem por isso foi aborrecido... 

Brincámos muito, fizemos muitos jogos, ouvimos muitas histórias e brincámos ao Carnaval! 

Outro acontecimento marcante na nossa sala foi a entrada de 3 meninos na Sala Lima, a Maria, o Hugo e a Inês 

que transitaram da Sala Turquesa. Os meninos da Sala Lima foram fantásticos com eles! 

 

BRINCAR! Palavra de ordem aqui na nossa sala! 

Depois de alguma “zanga” lá conseguiram ficar os 2 

sentados na mesma mesa… 

Saber gerir conflitos é uma aprendizagem 

fundamental! 

 

 

A imaginação deles não tem limites! ;) 
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Aprender a brincar em grupo… Partilhar… São 

situações muito difíceis e que requerem muito 

“treino”. É aqui, no contexto escolar, que estas 

competências são adquiridas com mais visibilidade. 

 

Massa mágica! Faz as delícias dos meninos! Farinha 

maizena e água. 

 

Aqui estão os puzzles! Trabalha-se a concentração, 

motricidade, desenvolvimento cognitivo! 

 

Maria                       Inês                      Hugo 

E… voilá! Aqui estão eles! A Maria, a Inês e o Hugo. 

Fizeram uma adaptação excelente à Sala Lima e já 

dominam bem as rotinas da sala. São uns lindos! 

 

O Carnaval também é uma época do ano em que nos 

divertimos muito. Aqui uma branca de neve e uma 

espanhola muito ternurentas! 

O mundo da fantasia faz parte do imaginário de 

qualquer criança e este dia é deles e para eles! 

Aqui fica o registo do dia do pai! 

Uma manhã muito bem passada na companhia dos filhos e papás! Foi divertido e dinâmico! Gostámos muito e 

obrigada pela vossa preciosa presença! 

                                   

 

Para finalizar o 2º período nada melhor que 1 cestinha 

de ovinhos da pascoa para adoçar pais e filhos! 

Páscoa Feliz!!!  
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NOTÍCIAS DA SALA VERDE 

 
Por Educadora Tânia 

Se não podemos nem devemos 

forçar uma criança a comer ou a 

dormir, também não podemos nem 

devemos forçá-la a fazer chichi e 

cocó quando queremos e onde 

queremos. Não existe nenhuma 

idade específica para iniciar o 

treino de largar as fraldas.  

A idade adequada depende do 

desenvolvimento físico e 

psicológico de cada criança. 

A criança precisa também de estar 

emocionalmente preparada. É 

necessário que se encontre 

disposta, sem conflitos e sem 

sinais de medo. Quando há alguma 

resistência, é conveniente esperar 

mais algum tempo. 

Deixar as fraldas depende de 

aspetos fisiológicos, mas também 

de aspetos cognitivos, psicológicos 

e emocionais. Deve, por isso, e 

para perceber se ela estará pronta 

para este passo, avaliar, 

separadamente, alguns parâmetros 

de desenvolvimento do seu filho. 

      

Ao nível do desenvolvimento fisiológico e motor 

 A criança demonstra estar consciente das suas 

necessidades, antes de fazer: agachando-se, 

escondendo-se; 

 Já não faz cocó durante a noite; 

 Mantém-se com a fralda seca durante longos 

períodos, talvez até durante a sesta; 

 Faz uma grande quantidade de chichi (menos 

vezes) e não pouquinho de cada vez (e muitas 

vezes); 

 Adota hábitos regulares para fazer cocó e 

chichi; 

 Consegue despir-se sozinho, baixar as calças, 

tirar a fralda, baixar e subir as cuecas. 

 

Ao nível do desenvolvimento cognitivo e linguagem 

 Domina o vocabulário envolvido no processo de 

deixar as fraldas; 

 Consegue seguir instruções simples; 

 Percebe que está com vontade de fazer chichi 

ou cocó e avisa atempadamente. 

 Incentive, felicite-o sempre que ele fizer as suas necessidades na sanita e se acidentes ocorrerem basta um 

sorriso… Afinal são coisas que acontecem. 

 

Depois de um descanso Natalício iniciamos o 2º período 

cheios de vontade em continuar a evoluir nas nossas 

aprendizagens…Com o dia de Reis em janeiro fomos 

rainhas e reis num dia de muita diversão, canções e a 

história dos Reis Magos ouvimos com atenção! 

 

Antes de sair para a escolinha vou à janela espreitar 

como estará o tempo para saber o que usar… Como 

estamos no inverno casaco e gorro tenho que levar e 

se cair umas pingas o chapéu-de-chuva vou usar! 
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Há muitos transportes para andar, os terrestres, os 

aéreos e os marítimos. Na Sala Verde a maioria vem de 

carro com os papás. A viagem é sempre muito animada! 

 

Neste período, “viajámos pelo corpo humano” numa 

peça de teatro no Tivoli, que adorámos, pois 

descobrimos como o nosso corpo funciona. E, para o 

nosso corpo ter saúde, temos de cuidar dele por isso a 

higiene é fundamental… Informação a reter, pois só 

assim eu poderei saudável crescer! 

 

No Carnaval vou-me enfeitar e vou lançar papéis ao ar… 

imaginar que sou herói, uma fada ou um cowboy… 

 

Para vivermos melhor temos que respeitar a quem e ao 

que nos rodeia. A natureza é para preservar e os 

animais para cuidar. Há animais selvagens que não 

podem viver connosco e os domésticos e da Quinta que 

nos dão alimentos e que também nos fazem companhia 

ao serão. 

 

Os papás são sempre bem-vindos à nossa sala e foi com 

muito agrado e entusiasmo que os pais da Laura vieram 

ensinar como fazer crepes para celebrar uma data 

importante que se celebra no país que eles nasceram, a 

França! 

 

 

 

 

E não só na escola pulamos de alegria… os meninos 

mais velhos foram ao desfile de Linda-a-Velha e tal foi 

a folia. 

 

 

 
 



CURIOSA IDADE 

11 O Curioso 

 

Mas o nosso dia-a-dia passa por tantas magníficas 

experiencias e atividades que tanto gostamos de fazer. 

Às 3ªs feiras de manhã temos o Invento Musical dado 

pela Prof.ª Vera que ensina que as notas musicais são 7 

e cada uma tem a sua cor, o seu som e que com elas nós 

podemos tocar instrumentos e cantar sons graves e 

sons agudos. 

 

Também às 3ªs feiras temos a nossa Educadora 

Fátima a partilhar connosco melodias que adoramos 

cantar. 

 
 

 

Às 4ªs feiras que bem sabe dar umas braçadas e 

aprender a não recear a água. 
 

 
 

Saltar, rodar, parar, transpor, imitar... Palavras-chave 

que dão às nossas aulas de psicomotricidade tanta 

dinâmica e que a Educadora Ana Cristina tão bem dá 

todas as 5ªs feiras. 

 

Na nossa sala todos os dias são coloridos, brincamos 

felizes, cumprimos regras, aprendemos a partilhar, a 

dizer “obrigado” e “por favor”, dizemos “bom dia” ao 

chegar, “até amanhã” ao partir e vamos confiantes que 

amanhã será um dia diferente, mas a cor estará lá bem 

dentro da nossa sala, mesmo que lá fora esteja um dia 

cinzento… 

 

 

Às 6ªs feiras temos o Inglês, vamos tomando 

consciência que as palavras têm outro sentido, outra 

pronúncia… é engraçado, pois tentamos dizer e é muito 

difícil… 
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E com o bom tempo a espreitar brincamos lá fora no 

nosso recreio, é tão divertido andar de triciclo, 

escorregar no escorrega, correr atrás do amigo, jogar à 

bola… Adoramos! 

             

 

E quase no final do 2º período, a prenda do pai 

fizemos com muito amor, uma base para o computador, 

para embrulhar desenhamos o pai e de certeza que ele 

vai adorar! 

 

Foi uma manhã mágica ver o sorriso na face das nossas crianças, sentir o orgulho dos papás por partilharem 

estes minutos com o seu rebento e disfrutar cada momento com muito entusiasmo. Alguns até com um brilho 

especial nos olhos chamado lágrimas por estarem a ser cúmplices das brincadeiras que eles tanto gostam. 

Desenhos, plasticina, jogos, histórias, brincadeira na área da casinha e da garagem, música... Ingredientes 

sempre presentes no nosso dia-a-dia. OBRIGADA aos pais pela vossa presença, pelo vosso carinho. 

                

                                        
E docemente nos vamos despedir, com a Páscoa mesmo a chegar… no 3º período continuaremos aqui para muitas 

aventuras continuarmos a viver… Prometemos que depois vos daremos notícias! Beijinhos doces da Sala Verde. 
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NOTÍCIAS DA SALA LARANJA 
 

 
Por Educadora Sílvia 

Desenvolver o 

interesse e o 

hábito de leitura 

é um processo 

constante que 

deve começar muito cedo, em casa 

e depois aperfeiçoa-se na escola e 

continua pela vida fora. Sendo 

assim, devemos fomentar o gosto e 

o contacto contínuo com os livros 

para que exista motivação nas 

crianças e por consequência se 

provoque o desenvolvimento 

favorável no seu vocabulário e em 

todas as áreas de conhecimento. 

De acordo com grandes escritoras 

de literatura infantil como Luísa 

Ducla Soares, a criança que escuta 

diariamente histórias e que tem 

contacto com os livros aprende 

mais facilmente. Sem dúvida, a 

capacidade de ouvir, escutar e 

observar está ligada à motivação 

para a aprendizagem. Por outro 

lado, nem sempre os pais têm 

tempo para a leitura frequente de 

uma história. Assim, cabe ao 

educador assumir este papel 

deveras importante: o de estimular 

e o de promover o gosto pelos 

livros, pelos contos, pelas fábulas, 

pelos poemas, pelas lengalengas, 

pelos destrava línguas, entre 

outros mais.  

Em suma, as condições necessárias 

ao desenvolvimento de hábitos 

positivos de leitura envolvem 

disponibilizar oportunidades para 

ler de todas as formas possíveis. 

Para que isso aconteça, todos os 

intervenientes têm de fazer alguns 

esforços. Ficam aqui umas 

sugestões de espaços de leitura 

onde podem contactar com alguns 

dos melhores tesouros da vida - os 

livros: nas Feiras do Livro, nas 

Bibliotecas, em espaços 

comerciais, tais como livrarias, 

grandes superfícies, entre outros. 

Sugestões de livros: “O Rato Renato não quer partilhar” da ASA e o “ELMER” de David Mackee da CAMINHO. 

 

 

BOM ANO 2013! 

 

De mãos dadas vamos iniciar o novo 

ano de 2013. Despedimo-nos do 

Natal com umas lindas coroas de 

Reis. Olhem só para o ar da realeza 

da Sala Laranja! 

 

 

Com os Heróis da Fruta tu vais ver! 

E foi mesmo isso que aconteceu. 

Aprendemos a importância da fruta 

na nossa alimentação. 

 

 

Primeira Visita de Estudo ao grande 

Teatro Tivoli, os glóbulos 

vermelhos, os glóbulos brancos, o 

coração fizeram desta aventura 

uma grande lição. Do lado direito 

temos os nossos comilões a 

manterem as suas defesas.  
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Por Linda-a-Velha desfilamos com 

muita alegria e mostramos os 

nossos lindos disfarces. Viva o 

Carnaval do Curiosa Idade! 

 

 

Neste segundo período dedicamo-

nos a vários temas, as emoções, a 

família e muito, muito mais, e 

exploramos também alguns temas 

nas nossas aulas de informática. 

 

 

Aqui fica registado uma manhã de 

ciências na qual a mãe do Lourenço 

fez um sucesso em experiências, 

olhem só para a concentração! 

 

 

A Avó da Maria Cocharro também 

fez sucesso com a sua mensagem 

contada através do conto. Parabéns! 

Olhem só para o lindo certificado! 

Para além deste, recebem também 

uma manhã única e especial. 
 

 

Como Educadora do Curiosa Idade 

recomendo a leitura de histórias, 

poemas, lengalengas, pois ajudam os 

vossos filhos a crescer de forma 

muito positiva. Do lado direito 

temos ainda a Educadora Tânia com 

as aulas do Inglês. 
 

 

A Prof.ª Rita e a Prof.ª Marta com 

os seus dois grupos de alunos, 

formam crianças mais alegres, 

capazes de vencer os seus medos na 

água, parecem uns autênticos 

peixinhos! 
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Do lado esquerdo, temos o grupo 

dos 3 anos a trabalhar com os 

manuais, é uma atividade do agrado 

de todos, e, do lado direito, temos 

os 4 e 5 anos, que são sem dúvida 

alunos aplicados e concentrados. 

 

 

Do lado esquerdo para quem não 

conhece temos a Prof.ª Vera do 

Invento Musical, que grande voz… e 

do lado direito o Prof. Eduardo com 

os seus judocas sempre a evoluir. 

 

 

A Prof.ª Gabriela é a nossa 

professora da dança e da 

dramatização, digam lá se as nossas 

meninas não ficam lindas com estas 

poses de bailarinas profissionais! 

 

 

O mês de março fica sempre 

marcado pela forte presença do Dia 

do Pai, vejam como ficaram os 

presentes e os embrulhos que os 

filhotes fizeram com tanto amor. 

Parabéns!  

 

E a manhã do Dia 19 de Março 

chegou e os pais da Sala Laranja 

tiveram uma manhã muito 

preenchida, com muitas atividades e 

com muito convívio, olhem só para o 

empenho e cumplicidade entre pais 

e filhos.  

 

E assim, EU…TU…NÓS de Mãos 

Dadas, tema do nosso Plano Anual 

de Atividades… concluímos o 

segundo período e fechamos com 

estes lindos coelhinhos da Páscoa 

que está mesmo a chegar. 
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Workshops 

Prometido é devido! A proposta de workshops em que todos podem participar, começou. No dia 15 de 

março de 2013, realizou-se o primeiro do ciclo de sessões dinamizado pela nossa equipa pedagógica. Este 

foi da responsabilidade da educadora Ana Cristina, sobre o tema “Doenças no infantário - As mais 

frequentes; Prevenção e Cuidados”. Pensamos até final do ano continuar a avançar com algumas 

propostas mais. Aqui vão algumas fotografias ilustrativas: 

 

 

 

 

Projeto: “Vamos à Praia!” 

Estamos a aproximar-nos a passos largos das duas estações que, para a maior parte de nós, são as 

melhores do ano e as mais propícias às saídas ao ar livre: a primavera e o verão! E com este, como é 

hábito, surge o tão desejado projeto “Vamos à Praia”.  

A praia oferece perigos mas traz muitos benefícios, desde o iodo, produzido junto ao mar e que atua 

sobre o desenvolvimento da tiroide, à proteção que o Sol transmite quando bem doseado. 

Certos tipos de raios ultravioletas fazem o organismo produzir vitamina D, indispensável para o 

organismo produzir cálcio alimentar. Além disso, favorecem a formação de um pigmento, responsável pelo 

tom bronzeado e que tem a capacidade de defender o corpo de raios ultravioletas ainda mais perigosos. 

Explorar este novo ambiente estimula a criança. Deixa-a sentir o calor da areia e do Sol, o fresco da água 

e da areia molhada, o convívio com os amigos e com os adultos que os acompanham para que o barulho das 

ondas e das pessoas em redor não possa assustá-las, especialmente se estão pouco habituadas a locais 

públicos e mais habituadas à quietude da casa e da escola. 

Os perigos que a praia pode trazer, nomeadamente os cuidados a ter com o Sol, são sensibilizados por 

ações de formação às crianças e aos adultos que gentilmente a Uriage, nos proporciona regularmente. 

Por tudo isto, na primeira e segunda quinzena do mês de julho, vai realizar-se o já habitual projeto 

“Vamos à Praia”, a época de praia do Curiosa Idade. Já abriram as inscrições para este projeto e para que 

tudo decorra da melhor forma (reserva do autocarro, escolha da(s) quinzena(s) requisição de pessoal 

extra…) solicitamos que os interessados façam a sua inscrição, no mais breve espaço de tempo. As 

informações mais detalhadas serão dadas por e-mail, no livro da criança e nas reuniões de pais. 

 


