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CORREIO DOS PAIS 
Agradecimento 

“Um coração puro é aquele que pensa amor, equidade 

e justiça… 

É aquele que não pensa maldade, reflete nos olhos a 

bondade e enforma um caráter digno de ser seguido 

por terceiros. 

Este é o coração de uma criança, venha ela de onde 

vier… de qualquer quadrante do planeta Terra. 

Manter esse coração implica indicar à criança os 

caminhos em que deve andar, pois, até quando for 

grande, nunca se desviará deles. 

O problema quase sempre é a construção desses 

caminhos… trilhos macios preparam os cidadãos do 

futuro… trilhos ásperos e sinuosos cozem os 

energúmenos das nações. 

Eu e os meus pais agradecemos à Curiosa Idade, sua 

direção, corpo técnico e auxiliar, todos os cuidados 

que me dispensaram. Solidarizamo-nos com as 

famílias que, pelos seus filhos, tomaram parte na 

minha construção. 

Estamos gratos a todos, mas, sem desprimor para os 

demais, destacamos do corpo técnico e auxiliar a 

minha querida educadora Sílvia Fonseca e auxiliar 

Manuela, e do lado das famílias os meus queridos 

amigos Afonso Marques, Maria, Santiago Duarte, 

Mateus, Miguel, Simão, José, Vanessa, Rita, João … 

(os três primeiros já cá não estão), da sala Laranja. 

Como sabem, eu ainda não sei escrever muito bem… 

estou a aprender; Por isso pedi à minha mãe que me 

ajudasse a escrever esta carta. Ainda em tempo, 

lembrei-me de dizer à minha mamã: 

- Não te esqueças de agradecer à Ana Isabel por 

aquele sorriso simpático, que ela nos oferece a 

todos, de manhã quando chegamos, e à tardinha 

quando partimos, quer chova, faça sol ou troveje. 

Obrigado, um abraço a todos (de criança), e até 

sempre. Saudosa e respeitosamente, 

Santiago Graça, Ada e Fernando” 

Direção: Profª. Piedade Micaelo 

Colaboração: Educadoras Ana Cristina Maia,      

Tânia Abreu, Fátima Franco, Margarida Afonso e 

Engª. Ana Cristina Micaelo 

Grafismo: Miguel Bengala 

Impressão: Publirep-Publicidade e representações 

Lda. .(São Marcos) 

Ficha Técnica 
 

EDITORIAL 
Chegou mais um número (3) d’O Curioso. Vamos 

deixar-nos deliciar com as atividades sem fim que as 

nossas crianças desenvolveram ao longo do 3º 

Período. Passo a passo... Eu, Tu, Nós... de mãos dadas 

fomos crescendo, aprendendo, brincando... mas 

sempre com o objetivo de prepararmos as nossas 

crianças para um futuro risonho, onde a palavra 

crise, dê lugar à palavra desenvolvimento. Hoje 

criança, amanhã cidadão de um dos países mais 

velhos da Europa, toma consciência e adquire o 

sentido de dever e a devoção de tornar Portugal um 

exemplo para o mundo. 

Eu, Tu, Nós... de mãos dadas terminamos uma etapa 

para recomeçar outra…outra...e outra ainda, mas 

chegaremos lá. Agora vamos de férias, até breve! 

Profª Piedade 
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NOTÍCIAS DA SALA ROSA 

 
Por Educadora Fátima 

Crianças de 2 a 3 anos: 

Importante estabelecer uma 

relação dos itens que serão 

trabalhados na faixa de 2 a 3 anos 

com situações ou relações 

concretas pertinentes ao universo 

da criança (ex.: animais, objetos, 

etc.). 

 

Altura do som: Grave e Agudo 

Como: Através de estímulos 

sonoros produzidos por objetos ou 

instrumentos que estejam de 

acordo com as alturas propostas. 

O que fazer: Cada criança deverá 

ter um objeto ou instrumento 

referente às alturas a serem 

exploradas, que serão percutidos 

conforme o estímulo solicitado.  

Pode-se estabelecer um código, 

como por exemplo: andar 

rastejante no grave. Na ponta dos 

pés no agudo. 

 

Andamento: Lento e rápido. 

Como: Associar os andamentos 

propostos à histórias ou animais 

(ex.: tartaruga, coelho, etc.). 

 

Pulso: Deixar a criança 

acompanhar uma música 

livremente, batendo palmas ou 

percutindo algum objeto ao ritmo 

(pulso) da melodia. 

 

Lateralidade: Para cima/para 

baixo; para um lado/para o outro; 

para a frente/para trás.  

O que fazer: Utilizar canções e 

gestos que sugiram os movimentos. 

 

Histórias: Utilizar livros com 

figuras grandes e bem próximas da 

referência real. Contar histórias 

utilizando canções referentes às 

figuras. 

 

Crianças de 4 a 6 anos: 

 

Movimento do som ascendente e 

descendente: Na realidade o som 

não sobe nem desce, porém a ideia 

de subir e descer é, sem dúvida, 

associada. 

O que fazer: As crianças deverão 

movimentar-se (corporal) ou 

manipular objetos ao estímulo 

proposto. 

Como: Utilizar uma flauta, sons 

vocais, etc. 

Obs.: Quando nós falamos ou 

cantamos, formamos uma 

sequência de sons. Ex.: cantar, 

cantar e cantar! O canto deverá 

sempre ser trabalhado. 

 

Altura do som: Introduzir o som 

médio da mesma forma que foram 

trabalhados sons graves e agudos. 

 

Lateralidade: Uma mão/outra mão, 

um pé/outro pé, direita/esquerda. 

 

Histórias: Introduzir 

dramatização com sonorização 

(cantada ou percutida). Explorar 

sons vocais e corporais. 

 

Pulso: Relacionar pulso musical a 

pulsação do coração. 

Como: As crianças devem sentir o 

próprio batimento cardíaco e o 

orientador poderá ajudá-las a 

achar.  

O que fazer: Crianças devem 

sentir a própria pulsação e 

tentarão andar nesse pulso. O 

professor solicitará às crianças 

que corram e a um sinal pré- 

estabelecido, parem e sintam o 

pulsar do seu coração. O que 

acontece? Relacionar as batidas 

regulares do coração ao pulso 

musical, embora acelerados. 

 

Acento: Na palavra falada, a 

acentuação recai sobre a sílaba 

tónica. Na acentuação musical a 

sílaba tónica seria correspondente 

ao 1º tempo de um compasso. 

Como: Use um instrumento de 

percussão para marcar o pulso de 

algumas músicas de roda. 

Marcando sempre a batida mais 

forte no 1º tempo e um mais fraco. 

 

Timbre: Diferenciação entre 

vozes.  Diferenciação entre 

batidas de objetos. Diferenciação 

entre instrumentos. Diferenciação 

entre batidas dos pés (cada sapato 

produz um tipo de som). 

O que fazer: Utilizar jogos e 

brincadeiras com os olhos 

vendados ou não, para que somente 

o ouvido identifique a fonte 

sonora. 

Obs.: Importante ressaltar que as 

atividades desenvolvidas nas 

faixas etárias anteriores devem 

ser trabalhadas nas subsequentes. 

 

 

 

A Música no 
Desenvolvimento    

da Criança 
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Chegámos ao fim do terceiro período, com muita emoção e 

muito trabalho… Já temos oito bebés na Sala Rosa: o Martim, 

o Tomás, o David, a Francisca, a Diana, o Manuel, o Francisco 

Ramos e o Francisco Maria… Cada qual com a sua graça, 

conquistando os nossos corações… Vieram aos pouquinhos… 

Um a um, chegaram de mansinho… alguns com uns chorinhos, 

outros com uns sorrisos…  

Começaram por experimentar novos alimentos… cenoura, 

batata, alface, abóbora, agrião… e as frutas, sempre a fazer 

a alegria do fim da refeição…. Maçã, pera, manga, pêssego e a 

nossa tão docinha banana…  

Vão crescendo e dando o ar da sua graça…. Deitadinhos… vão-

se virando… e de bruços, observam o mundo por outro 

prisma… começam a sentar-se… agarradinhos, põem-se de pé… 

e brincam, brincam,  brincam… juntos ou sozinhos… exploram 

os brinquedos e todos os cantinhos da sala… Batem palminhas, 

ganham beijinhos… Mas com tanta atividade… logo chega o 

soninho…  E com muito carinho… rabinho limpo… barriguinha 

cheia… lá vão os nossos bebés para o ó-ó… descansar, dormir 

e sonhar com os papás… para depois levantarem-se e 

comerem a papinha, brincar novamente e ficar à espera da 

minha querida mamã ou do meu amado papá… 

Assim é o nosso dia… cheio de alegria e todos os dias, com 

novas descobertas, sempre a crescer, com muita felicidade, 

no nossa escola “Curiosa Idade”!. 

Agradecemos em especial, aos nossos queridos papás, que 

colaboraram grandemente na nossa Festa de Final de Ano, 

onde exploramos o tema das Festas Populares de Lisboa e as 

mamãs e as nossas queridas estilistas avós que capricharam 

nas fatiotas… Tivemos dois casamentos com os Noivos de 

Santo António, um marinheiro e um convidado muito especial 

que veio de elétrico… Com graça e boa disposição os nossos 

bebés estrearam-se na Festa com pompa e circunstância, 

deixando o ar da sua graça… Foi um ano muito bom, estar com 

os vossos filhos e em cada dia contar-vos as novas aventuras 

dos nossos bebés da Sala Rosa. Beijinhos e Boas Férias. 

Fátima e Lola 

 

 
 

 
 

 
 

 

Invento Musical 
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Dia da Mãe 

 

 

Mãe, foi muito bom estares comigo nesta manhã, comemorando o teu dia juntinho a mim… Obrigado... 

Uma imagem, vale mais que mil palavras… Mãe, amo-te... 

Fizemos prendas com a ajuda da Mamã… 

Recebemos toda a atenção da Mamã… num dia muito especial… 

NOTÍCIAS DA SALA TURQUESA 
 

 

 

  
Por Educadora Ana Cristina 

Se por um lado as rotinas nos 

transmitem segurança e nos 

ajudam a organizar a nossa vida, é 

também um facto que a sua 

constante repetição, faz com as 

mesmas se tornem de tal forma 

monótonas que o cansaço se instala 

e o ânimo se desvanece.  

As férias e os fins-de-semana 

prolongados são sempre algo 

ansiado por todos e a forma de 

contornar esta situação. 

Com as crianças o processo ocorre 

da mesma forma e a sua 

permanência em meio escolar, mais 

ou menos prolongada, também 

obriga a que se tenham em atenção 

alguns pormenores que, mesmo ao 

longo do ano, ofereçam períodos 

de “descanso” para todos. Daí a 

existência de interrupções letivas. 

Durante estes períodos que vão 

ocorrendo ocasionalmente e 

sazonalmente, coincidindo com 

momentos específicos do nosso 

calendário social, as atividades no 

infantário adquirem por norma um 

caráter menos “obrigatório” e mais 

flexível. Nestes tempos de férias, 

as crianças podem ausentar-se ou 

fazer horários diferentes dos 

habituais sem que vejam 

prejudicada a sua participação em 

projetos de média ou longa 

duração. 

O verão é o período, por 

excelência, que por ser mais 

alargado e ocorrer com condições 

atmosféricas mais agradáveis, 

torna a dinâmica do infantário, 

naturalmente diferente. É nesta 

altura que, por existirem menos 

crianças em simultâneo no 

infantário, estas poderem usufruir 

mais dos espaços comuns, 

nomeadamente dos recreios e se 

poderem juntar como um grupo 

alargado, que se criam as 

condições favoráveis para 

desenvolver atividades 
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organizadas, planificadas e 

diferentes das habituais.      

As atividades de verão, por 

poderem ser vividas com mais 

frequência no espaço exterior, 

permitem a criação de momentos e 

a utilização de materiais que no 

interior praticamente se tornam 

inviáveis. Assim, as prioridades 

vão, por exemplo, para as 

propostas de grandes dimensões, 

como pinturas murais, utilização de 

piscinas, jogos de grande grupo, 

saídas para o exterior do 

infantário, zonas de atividades 

plásticas diversas em simultâneo, 

momentos de culinária e tantas 

outras que a imaginação permita. 

O mais importante, contudo, 

continua a ser a alternância, 

diversidade e, em primeiro lugar o 

prazer que todos, crianças e 

adultos possam viver em conjunto, 

neste tempo maravilhoso que se 

aproxima. 

 

E assim chegamos ao fim de mais um ano letivo, que 

para a maioria das crianças da nossa sala, foi o seu 

primeiro completo. 

 

 

Olhando para trás, parece que foi ontem que nos 

encontramos e nos conhecemos, contudo a amizade, o 

afeto e o carinho que nos ajudou a crescer a todos 

durante este tempo, é já tão forte e verdadeiro como 

se sempre tenhamos tido o privilégio de estar juntos. 

É verdade que nem sempre estivemos bem-dispostos e 

que os episódios próprios do nosso crescimento, como 

as doenças e as dores ocasionais, também fizeram 

parte deste processo, mas aquilo que nunca iremos 

esquecer são os momentos agradáveis e divertidos que 

passamos juntos. 

 

 

Em grupo, brincamos, divertimo-nos, aprendemos e 

tornamo-nos mais capazes e competentes para a vida. 

Já conseguimos fazer muitas coisas sem ajuda, somos 

mais autónomos e independentes e, sobretudo sabemos 

mais sobre as relações com os outros. Às vezes, 

choramos, “brigamos” e fazemos birras porque nem 

tudo acontece como esperamos, queremos ou 

desejamos e ficamos um bocadinho frustrados e 

aflitos. Mas isso também é crescer e é tão ou mais 

importante do que os momentos em que rimos e tudo 

corre bem. 
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Partilhar objetos e afetos, não é fácil (e os crescidos 

que não se enganem pois para eles também nem sempre 

o é…), mas temos a certeza que chegamos a este 

momento, todos mais ricos e melhores, pois nasceu 

Amor entre nós e vai viver para sempre, nos nossos 

corações, nos nossos gestos, nas nossas atitudes e nas 

nossas relações humanas, mesmo depois de os nossos 

caminhos, inevitavelmente terem de se separar.  

Até para o ano e BOAS FÉRIAS! 

NOTÍCIAS DA SALA LIMA

 
Por Educadora Margarida 

Está quase, quase a chegar a época 

tão esperada pelos nossos meninos! 

Depois de um ano com tanta chuva 

e muito pouco sol, as manhãs de 

praia na Bafureira estão prestes a 

chegar! 

Preparam-se as mochilas, e lá vão 

eles para a praia!!! 

Bem, e falando de praia, colocam-

se algumas questões, 

nomeadamente se há ou não 

vantagens, se é perigoso ou se 

crianças tão pequenas aproveitam 

aqueles momentos… 

Na minha opinião, ir à praia com os 

amigos do colégio não se compara 

com o ir à praia com os pais! … As 

brincadeiras entre eles na areia, 

as banhocas na água do mar são 

atividades tão simples mas que, 

com os amigos, “sabem” de outra 

forma!  

Quanto à questão de ser perigoso, 

hum…… não me parece…. A 

Bafureira é uma praia familiar, 

vigiada e a nossa equipa toma 

conta das nossas crianças muito 

bem!!! 

Uma das vantagens das crianças 

irem à praia com os amigos da 

escola é ( para o caso das que têm 

medos…) perderem o receio da 

água e também das “cócegas” que a 

areia faz! Tudo isto é muito mais 

fácil quando os pares também o 

fazem! 

Enfim… ir à praia com os amigos é 

uma experiência muito gratificante 

para as crianças, proporcionando-

lhes momentos de 

lazer/brincadeira que os ajuda, 

com certeza, a crescer de uma 

forma mais saudável!!! 

 

 

Olá! 

Aqui estamos para as ultimas noticias deste ano letivo que está prestes a acabar. Este período foi curtinho mas 

mesmo assim, fartamo-nos de brincar!!! 

Ora vejam as fotos dos muitos momentos que passámos aqui no nosso colégio! 

 

 

 

 

 

Esta já é um clássico aqui na  sala lima! O famoso 

cestinho das frutas faz mais sucesso como chapéu! 
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Todos muito atentos… o que estava a sair daquele 

saco??? 

Brincadeiras partilhadas só entre eles!!! 

 

Convidámos todas as mães  para virem à escola fazer uma atividade com os seus filhos! Aqui ficam as fotos para 

marcar o momento! 

                            

Aqui estão! As mães a fazerem com os seus filhos o que mais gostam aqui na sala! 

 

E, no fim, uma foto de todos para mais tarde recordar! 

Por fim o nosso tão esperado passeio final de ano!!! 

Este ano fomos ao Parque do Alvito! 

Fartamo-nos de brincar, saltar, subir e descer escorregas, andar de baloiços... 

Correr , correr, correr!!! 

Ora vejam! 

Assim que chegamos ao Parque sentamo-nos um 

bocadinho para a Margarida explicar algumas regras 

simples de como ia ser o nosso dia ali! Ouviram com 

muita atenção mas já de olhos postos no imenso parque 

que tinham ali à sua frente!  

 



CURIOSA IDADE 

9 O Curioso 

 

 

 

A Maria tão contente! 

 

Ai que vergonha… 

                        
Quase…quase… mas conseguiram subir e andar! São uns fofinhos!! 

A nossa Inês não se continha de alegria!!! A foto demonstra bem a felicidade dela!!  

Depois chegou a hora do almoço! E aqui estamos nós, todos contentes, Preparados para uma bela paparoca!!! 

                                  

E finalmente a foto de grupo do Curiosa Idade ao 

passeio do Parque do Alvito! 

Felizes e contentes!!! 

Boas Férias a todos!!! 

 



CURIOSA IDADE 

10 O Curioso 

 

NOTÍCIAS DA SALA VERDE 
 

 

Por Educadora Tânia 

Voltar para a escola depois das 

férias requer os mesmos cuidados 

do começo do ano. Significa 

preparar os filhos para que 

aceitem a tradicional rotina de 

forma tranquila e não como um 

sacrifício. Por isso, procure não 

deixar tudo para a última hora…É 

importante que os pais se 

preparem primeiro, para depois 

organizarem a vida dos 

filhos. Passar dos dias preguiçosos 

do verão para o espartilho de 

horários e atividades com hora 

marcada é complicado para as 

crianças. Chorar, dizer que se 

sente doente é frequente 

acontecer depois de um período 

em que estiveram sempre com os 

pais 24horas por dia sem regras 

rígidas a cumprir. Durante as 

férias têm toda a atenção para 

eles e os mimos dos pais a toda a 

hora. Regressar à escola implica 

deixar os pais por algumas horas, 

dividir a atenção com os restantes 

colegas e adultos… Entrar de novo 

numa rotina sistemática custa, por 

isso aqui ficam algumas sugestões 

para que as ferias terminem e a 

volta à escola seja uma aventura! 

DICAS: 

 Na última semana de férias, 

mesmo que a família esteja 

viajando, é interessante retomar 

aos poucos a rotina de horários, 

principalmente os de acordar, 

comer e dormir. Isso ajuda a 

criança a se preparar, tanto física, 

quanto psicologicamente. Outra 

boa ideia é introduzir nas 

conversas lembranças de 

momentos prazerosos que os seus 

filhos tiveram na escola. Pode ser 

sobre os amiguinhos, os 

professores, alguma atividade 

especial realizada na escola. 

Assim, a criança vai associar a 

volta às aulas a coisas boas.  

Bom regresso! 
 

 

Chegámos ao 3º período, curtinho é certo, mas aprendemos e descobrimos muitas coisas. A primavera chegou 

ainda que meio envergonhada por detrás das nuvens mas na nossa sala ela despertou sem receios… 

 
E porque a dança é um meio de comunicação também 

celebrámos o Dia Mundial da Dança com uma 

coreografia das meninas da sala laranja e da prof. 

Gabriela… foi lindo! 

 

No dia 11 de abril houve um naufrágio. Gulliver 

encontrou uma ilha onde habitavam seres minúsculos… 

e a partir daí muitas aventuras estes 3 atores nos 

proporcionaram. Foi muito engraçado estar tão perto 

dos acontecimentos. 
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Na nossa sala não se pára. Ora se lê, ora se faz fichas, jogos, brinca-se ao faz de conta… é uma roda-viva! 

 

Brincar também é muito importante por isso 

aproveitamos o bom tempo… 

 

 

E o nosso desenho que fez um sucesso! Obrigado papás 

pelos votos! 

 

Mas o ano letivo está mesmo na reta final por isso não podíamos terminar sem a nossa GRANDE festa no 

Auditório Ruy de Carvalho… Aqui ficam alguns momentos: 

       

     
Parabéns aos meninos da sala verde que se portaram como uns verdadeiros artistas. Que belos pescadores 

tivemos, as nossas varinas que lindas estavam, as nossas floristas encantaram, o nosso ardina trouxe-nos 

novidades, e os nossos guitarrista que acompanharam tão bem a nossa fadista! E no Invento Musical que afinados 

estiveram… 

E o ano não podia acabar sem um grande passeio. Ao parque do Alvito fomos passear, cantámos, corremos, 

jogámos, foi um dia em GRANDE! Adorámos… querem ver? 
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É tempo de despedidas! Vencemos mais uma etapa das nossas vidas. Passámos momentos que serviram para 

aprender, para amadurecer, para crescer, para comemorar, para nos alegrar e todos ficarão guardados para 

sempre na memória e no coração. As despedidas geralmente são tristes, porém necessárias para o nosso 

crescimento pessoal, guardaremos connosco na nossa caminhada, momentos maravilhosos. Estaremos sempre aqui 

para o que precisarem, não se esqueçam disto.  

Certamente por isso, para nós os grandes, todas as horas que passamos juntos, são momentos ricos, que 

guardamos junto ao peito, na esperança que lá fora, possam existir ou vir a existir, lugares semelhantes, onde o 

equilíbrio, a serenidade, a amizade, amor estejam sempre presentes. As paredes acolhem-nos e assim que 

entramos na nossa escola, entramos num mundo muito nosso, onde nos sentimos seguros, mas são os nossos 

alunos que aquecem os nossos corações, aconchegam a nossa alma, enternecem os nossos olhos e nos relembram a 

matriz da felicidade...ser alegre, ser amigo, revermo-nos uns nos outros. Obrigada meninos da sala verde. 

Felicidades!  

Um beijinho da Educadora Tânia e da Auxiliar Anabela 

 

NOTÍCIAS DA SALA LARANJA 

 

Por Educadora Sílvia 

Após um ano letivo, 

todas as crianças 

precisam de umas 

longas e merecidas 

férias. Vivemos numa sociedade 

bastante agitada e stressada, as 

nossas crianças acompanham e 

crescem nesta constante azáfama 

que é nossa vida. As pausas letivas 

são um período de descanso e de 

lazer e também de novas 

experiências. Estas, devem ser 

aproveitadas por toda a família, as 

crianças devem ter a oportunidade 

de realizar atividades divertidas, 

desportivas, culturais e ao mesmo 

tempo pedagógicas. As férias 

servem para fazer novas amizades, 

fortalecer laços, fugir da rotina 

diária, experimentar coisas novas, 

procurar desafios cognitivos e 

novas oportunidades de viver a 

vida.  

A criança precisa de tempo para 

relaxar, descansar, estar com os 

pais, primos, avós, tios, carregando 

baterias e preparando-se assim de 

forma saudável para o próximo ano 

letivo. 

 É importante que haja uma 

organização das férias para a 

criança, tal como a rotina. No 

entanto, é de salientar que a 

criança está no seu período de 

férias e que os horários não devem 

ser tão rígidos.  

Em suma, que seja um tempo de 

qualidade, um tempo para estarem 

juntos, um tempo para fazer algo 

diferente, um tempo para nos 

dedicarmos à família sem pressas 

e com muito amor. Aqui vão umas 

dicas para as férias: fazer 

biscoitos, piqueniques, ir a um 

parque diferente, brincar, passear 

e brincar, brincar muito. Boas 

férias! 
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FELIZ DIA da MÃE 

 

E o mês de maio começou da melhor 

maneira, uma manhã cheia de 

ternura e amor entre as mamãs e os 

seus filhotes. Vamos festejar o Dia 

da Mãe! 

 

 

Fizemos umas lindas prendas e uns 

lindos embrulhos para todas as 

mamãs, parabéns a todos por esta 

manhã tão agradável. 

 

 

Canções, histórias, modelagem com 

plasticinas coloridas, uns pezinhos 

de hortelã para plantar, risos, 

abraços... foi de facto um Feliz Dia 

da Mãe. 

 

 

A quarta feira é um dos nossos dias 

preferidos, e  sabem porquê? É o 

dia do prato vegetariano e nós 

adoramos! Parabéns também à 

nossa Fernanda! 

 

 

No dia 11 de abril tivemos uma 

manhã de muito teatro na nossa 

escola, todos gostaram de ver as 

aventuras de Gulliver. Os nossos 

alunos adoraram. 

 

 

A primavera chegou ao Curiosa 

Idade, pintámos lindas flores, 

plantámos a nossa horta e cuidámos 

das nossas lindas flores. Olhem só 

que lindas! 
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Como é divertido fazer pintura com 

carimbos, muita atenção, e o 

resultado ficou mesmo primaveril. 

Viva a primavera, a estação das 

flores e das cores. 

 

 

Na sala laranja todas as atividades 

são bem vindas, ajudam a crescer e 

a desenvolver ainda mais as 

competências de todas as crianças. 

 

 

Jogos que apelam ao raciocínio 

lógico, ao gosto pela aprendizagem, 

ao trabalho de grupo, tudo se 

aprende na nossa grande sala 

laranja. 

 

 

No dia 23 de abril festejámos o Dia 

Mundial do Livro, fizemos  lindos 

separadores de livros,  ficaram 

mesmo bonitos e muito úteis. 

 

 

No Curiosa Idade há sempre 

motivos para festejar, um deles foi 

para festejar  o Dia Mundial da 

Dança e o outro para festejar os 

anos do João Duarte. 
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E não é que os aniversários não 

páram, do lado esquerdo temos o 

aniversário do nosso José e do lado 

direito o aniversário da nossa 

Maria, parabéns a todos! 

 

 

Mais uma atividade realizada na 

sala laranja, pelos pais do João 

Duarte, o Pedro e a Margarida. 

Vejam só o entusiasmo de todos, 

até o Smurf tivemos presente! 

 

 

Com crianças curiosas e cheias de 

vontade de aprender, participámos 

de novo em mais dois concursos, o 

do lado esquerdo através da 

Câmara de Oeiras e o do lado 

direito através da nossa querida 

escola, o Curiosa Idade. Muitos 

Parabéns! 

 

 

E o final do ano letivo está mesmo a 

chegar, no Auditório Ruy de 

Carvalho festejamos as Marchas 

Populares. Após muitos ensaios, os 

nossos meninos brilharam e 

encantaram. Que orgulho! Parabéns! 
 

 

O nosso passeio de final de ano foi 

o culminar de muito trabalho e de 

muita união, esforço e dedicação. 

Desejo a todos umas boas férias e 

muita diversão com o melhor que o 

mundo tem, as crianças! 
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Que o seu alimento seja o seu remédio 
Uma das preocupações da nossa escola é, sem dúvida, a alimentação das crianças. Ensinar a comer e a 

“comer bem”, é um dos muitos objetivos do Curiosa Idade. 

Para isso, contamos com o apoio incondicional da Dra. Neide Rangel (nutricionista), da INN – Inside 

Nutrition, na elaboração das nossas ementas e para “ensinar a ensinar” os nossos meninos a terem 

hábitos de alimentação saudável. 

Depois é todo um trabalho de equipa, entre a nossa cozinheira, na elaboração dos pratos e das nossas 

educadoras e auxiliares que ajudam os meninos em mais esta aprendizagem. 

A colaboração dos pais também é indispensável para a continuação deste trabalho em casa e assim, 

temos conseguido resultados muito satisfatórios e gratificantes. 

Uma alimentação equilibrada e variada é um dos fatores fundamentais para um correto 

desenvolvimento físico, psíquico e social das crianças. 

Apostamos na prevenção e em enraizar hábitos e estilos de vida saudáveis, através da elaboração de 

programas pedagógicos e divertidos. 

«Que o seu alimento seja o seu remédio» é uma citação de Hipócrates. 

Por Engª. Ana Cristina Micaelo 

 

 

 

 

 

O Judo 
O Judo foi criado no Japão no final do séc. XIX por um educador e praticante de Ju-jitsu (arte marcial 

japonesa) chamado Jigoro Kano. Desta forma, o Judo sempre teve uma vertente pedagógica e educativa 

muito vincada. 

Além do desenvolvimento das capacidades físicas, promove também a interacção social, transmitindo 

valores como o respeito, a amizade e a cooperação. 

Como reconhecimento do seu valor tanto a UNESCO como a Organização Mundial de Saúde recomendam 

a pratica do Judo, como sendo uma das modalidades mais completas e ideal para a formação desportiva. 

O Judo foi apresentado como modalidade olímpica em Tóquio no ano de 1964 estando presente nos 

Jogos Olímpicos desde 1972 até aos dias de hoje. 

Eduardo Silva, professor de Judo 


