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NOTÍCIAS 
 Lanche de Natal 

Decorreu no dia 14 de dezembro de 2013, a Festa de 

Natal da Creche e Jardim de Infância Curiosa Idade. 

A tarde, foi vivida de forma diferente, o convívio 

contou com a presença de pais, irmãos, avós e muitos 

familiares que se associaram às nossas crianças e a 

toda a equipa do Curiosa Idade havendo uma sã 

convivência e boa disposição.  

Houve um lanche delicioso, contributo de todos e os 

familiares foram presenteados com filmes da dança, 

canções e outras atividades dos nossos 

protagonistas: as crianças!  

É de registar a excelente animação e a alegria que se 

sentiu no interior da nossa instituição e o sentido de 

profissionalismo e responsabilidade com que toda a 

equipa e os pais colaboram e procuram desempenhar 

o seu papel, junto das crianças.  

Bem hajam a todos os que apreciaram o momento e 

partilharam connosco o espírito mágico do Natal! 

    

    

    
 

Direção: Profª. Piedade Micaelo 

Colaboração: Educadoras Sílvia Fonseca, Ana 
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Afonso e Engª. Ana Cristina Micaelo 
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Ficha Técnica 
 

EDITORIAL 
Caro leitor, é com enorme satisfação que publicamos 

mais uma edição do Curioso. O Curioso é uma 

enciclopédia do saber, neste exato momento você 

está interessado em embarcar neste mundo letrado, 

comece o voo e deixe a imaginação falar mais alto! 

O jornal escolar pretende ser um meio democrático a 

que todos temos acesso para comunicar o que se 

passa na escola. Ao longo do ano, de cada período 

escolar, há tantos projetos, tantas iniciativas, tantas 

experiências, desenvolvidas pelas nossas crianças, 

educadoras, auxiliares, direção…, invisíveis à 

comunidade escolar. Porque não divulgá-los? Partilhá-

los? 

A escola tem um papel fundamental neste ato de 

comunicação. Compete-nos fomentar a escrita como 

um ato de cidadania, visando informar e formar 

leitores atentos, interessados, despertos para os 

acontecimentos que ocorrem à sua volta. 

Divirta-se muito e até à próxima!!!!!!...  

BOM ANO DE 2014! 

Profª Piedade 
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NOTÍCIAS DA SALA ROSA 

 
Por Educadora Fátima 
1 MÊS 
 Levanta a cabeça 

 Reage aos sons 

 Olha fixo para rostos 

 Passa boa parte do tempo 

dormindo 

 Enxerga objetos muito próximos 

(15 a 20 cm) 

2 MESES 
 Mantém a cabeça erguida por 

períodos curtos 

 Levanta a cabeça num ângulo de 

45 graus 

 Vocaliza sons como “agu” e “arru” 

 Segue os objetos com o olhar 

 Movimentos ficam menos bruscos 

 Sorri ao contato social 

 Desenvolve um tipo de choro para 

cada tipo de problema 

3 MESES 
 Segura a cabeça com firmeza 

 Dá gargalhadas 

 Dá gritinhos 

 Reconhece o seu rosto e o seu 

cheiro 

 Reconhece a sua voz 

 Vira a cabeça na direção dos 

barulhos 

 Leva as mãos à boca e suga os 

dedos 

 Segura objetos com firmeza por 

pouco tempo 

 Com brincadeiras e músicas o 

bebé fica agitado, realizando 

movimentos de pernas e braços 

4 MESES 
 Responde com sons quando você 

fala com ela 

 Consegue apoiar o peso nas 

pernas 

 Junta as mãos e bate nos 

brinquedos 

 Consegue segurar um brinquedo 

 Estica o braço para pegar 

objetos 

 Consegue virar-se deitada 

5 MESES 
 Consegue distinguir cores 

primárias 

 Consegue virar-se deitada 

 Consegue distrair-se com as 

mãos e os pés 

 Vira-se na direção de barulhos 

novos 

 Reconhece o próprio nome 

 Põe objetos na boca 

 Senta-se com apoio 

6 MESES 
 Vira-se na direção de sons e 

vozes 

 Imita sons, faz bolinhas de saliva 

 Rola nas duas direções quando 

deitada 

 Senta-se sem apoio 

 Estica os braços para segurar 

objetos e põe-os na boca 

 Está pronta para comer 

alimentos sólidos 

7 MESES 
 Senta-se sem apoio 

 Puxa objetos na sua direção 

 Imita sons da fala 

 Começa a arrastar-se ou a 

gatinhar 

 Pode demonstrar medo com 

pessoas estranhas 

8 MESES 
 Diz “papá” e “mamã/á” para os 

pais, sem especificar 

 Transfere os objetos de uma mão 

para a outra 

 Gatinha bem 

 Aponta para objetos 

 Atira objetos ao chão 

 Reclama quando é contrariado 

9 MESES 
 Fica de pé a segurar em alguma 

coisa 

 Combina sílabas em sons que 

parecem palavras 

 Usa o movimento de pinça para 

pegar em objetos pequenos 

 Bate objetos uns contra os 

outros 

 Reconhece a sua imagem no 

espelho e reage com euforia 

10 MESES 
 Diz adeus com a mão 

 Segura objetos com o movimento 

de pinça 

 Anda agarrado aos móveis 

 Responde ao nome e entende o 

“não” 

 Mostra o que quer com gestos 

11 MESES 
 Diz “papá” e “mamã/á” para a 

pessoa certa (pai e mãe) 

 Participa em brincadeiras com 

gestos 

 Fica de pé sozinha por alguns 

segundos 

 Imita as ações dos outros 

 Coloca objetos dentro de um 

recipiente 

 Entende instruções simples 

12 MESES 
 Imita as ações dos outros 

 Diz sons parecidos com palavras 

 Mostra com gestos o que quer 

 Diz algumas palavras além de 

mamã/á e papá 

 Dá alguns passinhos 

 Entende e cumpre instruções 

simples 

 Bebe líquidos no copinho
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Dia 3 de setembro, começou 

oficialmente o ano letivo 

2013/2014 na Sala Rosa, com os 

bebés Ana Francisca, Diana, 

Francisco Ramos e Francisco Maria 

que já estiveram cá na escola o ano 

anterior.  

 

Juntaram-se outras duas lindas 

bebés: a Rita e a Constança, que 

precisaram de muitos miminhos 

para se adaptarem aos colegas e a 

nós… A separação dos pais é algo 

difícil 
 

 

Mas, com carinho e algum 

“jeitinho”, já estamos todos 

familiarizados uns com os outros, 

nesta doce aventura… 

 

 

Em outubro chegou mais uma bebé: 
a Madalena Moreira, muito 

sorridente e bem-disposta. A 
nossa escola completou mais uma 
primavera… no dia 9 de outubro, 

fez 13 anos e nós comemorámos a 
cantar e a comer bolo. Parabéns 

“Curiosa Idade”.  

 

16 de outubro foi o “Dia da 
Alimentação” e fomos fazer uma 

visita à cozinha para tocar e 
experimentar as frutas, que ainda 

nos são dadas cozidinhas e 
trituradas: peras, maçãs, mangas, 

bananas e pêssegos. Hum, foi 
emocionante…  

 

No Dia da Poupança, tirámos fotos 

com moedas de ouro, notas de 

chocolate e mealheiros, pois, para 

os nossos papás, nós valemos ouro! 

 

 

Os nossos meninos (que agora são 

oito, porque iniciou a frequência na 

Sala Rosa, a Madalena Nina) 

participaram desta iniciativa com 

entusiasmo. 
 

 

Levaram para casa mealheiros e 

contribuíram para as crianças 

menos favorecidas e no Dia 

Nacional do Pijama, vieram de casa, 

vestidos com os seus pijamas. 
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Pijamas para participar de uma 

gravação com todas as salas e, 

ganharam pauzinhos perfumados a 

representar o carinho, a amizade, 

o tempo e o amor. 

 

 

Dezembro chegou e com ele, 
muitas novidades: os papás fizeram 

enfeites com material reciclável 
para a nossa árvore de Natal. 
Tirámos fotos, vestidos de Pai 
Natal, participámos da Feira do 

Livro, uma iniciativa da nossa 
escola.  

 

E tivemos uma manhã muito 

divertida com a Professora Vera 

do Invento Musical, que cantou e 

encantou com músicas de Natal. 

 

 

Assim foi o nosso 1º período, agora 

queremos desejar um Feliz Natal e 

Próspero Ano Novo, com muitos 

sorrisos para as nossas fotos e 

mais uma edição do nosso jornal. 

Beijinhos da Fátima e da Lola. 
 

Invento Musical 

 

Feira do Livro 

 

Os papás enfeitaram a nossa árvore 
de Natal 

 

Parabéns aos meninos que já completaram 1 aninho: Francisco Ramos, Ana Francisca, Francisco Maria, Rita e 

Diana. Beijos e felicidades… 

 

Assim encerramos o 1º período desejando a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos os nossos 

meninos e famílias. Até à próxima edição!  
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NOTÍCIAS DA SALA TURQUESA 
 

 
Por Educadora Tânia (com algumas 

referências da Revista Crescer) 

Depois de meia dúzia de refeições 

com “suor e lágrimas”, a hora da 

refeição pode tornar-se um 

verdadeiro tormento para pais e 

filhos. A alimentação não é apenas 

uma questão de nutrição, deverá 

ser também um momento de 

prazer! Mas nem sempre assim 

acontece. A partir de um ano de 

idade, a criança está preparada 

para experimentar “comida da 

panela”, desde que pouco 

condimentada e devidamente 

partida em pedaços muito 

pequenos e/ou esmagada. Mastigar 

é importante para o 

desenvolvimento facial 

equilibrado e linguagem. Para 

algumas crianças este processo é 

fácil e natural, para outras, esta 

mistura de sabores, odores e 

texturas provocam reações, cujas 

respostas, poderão ir desde, 

encerrar a boca, gritar, chorar, 

não engolir ou até mesmo provocar 

o vómito. 

Dicas para a hora da refeição 

 Não faça das refeições uma 

batalha, se pensa que vai correr 

mal, isso vai estar espelhado no 

seu tom de voz, na expressão 

facial e corporal. 

 As birras também fazem parte 

do crescimento, na hora da 

refeição a criança tem todas as 

atenções viradas para si, poderá 

ser o momento ideal para 

mostrar que pode tomar 

decisões. 

 Criança e pais devem estar 

tranquilos nesse momento, de 

preferência, o espaço de 

refeição não deve ter televisão 

ou estar desligada. 

 Sempre que possível, todos os 

elementos da família devem estar 

juntos à mesa, a refeição passa a 

ser um momento de prazer e 

convívio. 

 Os pais deverão introduzir nos 

seus hábitos alimentares, a sopa, 

o prato e a fruta.  

 Deixe a criança mexer na comida, 

sujar-se faz parte do 

crescimento, está a promover 

autonomia e o sentido do tato 

leva informação importante ao 

cérebro sobre a textura e 

prepara a receção da comida na 

cavidade bucal. 

 Para crianças que provocam 

vómito frequentemente, deve-se 

colocar pouca comida de cada vez 

na boca e usa-se apenas uma 

pequena parte da colher.  

 Deixe a criança saborear a 

comida, o facto de queremos 

despachar a refeição para que o 

momento de terror termine 

rápido, poderá não ajudar a 

criança a aprender a comer. 

 Se a criança comeu pouco ou 

mesmo nada, não deve sair de 

imediato da mesa. 

 Reforçar de imediato a refeição 

com um alimento preferido, só 

porque ficou mal alimentada, 

pode estar a ensinar à criança 

que não comer sopa, peixe ou 

carne e fruta, não é assim tão 

importante. 

 Castigos relacionados com a 

comida devem ser evitados. 

Hoje poderemos conquistar uma, 

duas colheres, amanhã serão 

mais com certeza. 

 

 
Somos 5 amigos muito simpáticos adoramos explorar, 
brincar, pintar, cantar, ouvir histórias… e o nosso 1º 

período na Sala Turquesa foi sempre super divertido.                                       

       
Setembro mês de nos adaptarmos, de nos darmos a 
conhecer e correu tudo muito bem. Depressa nos 
sentimos seguros nesta nova fase da nossa vida. 

  
Em outubro muito houve para celebrar o Dia Mundial 
da Música onde fizemos com material de desperdício 

um instrumento para tocar e o Dia do Animal onde 
pedimos a participação dos papás para um belo 

trabalho que colocámos no nosso placar. 

 
Mas festa a valer foi a 9 de outubro, o Curiosa Idade 

fez anos e foi um dia especial… até almoçámos fora 

sabiam papás?! 



CURIOSA IDADE 

7 O Curioso 

 

 
Começou o outono vamos fazer um painel, com tintas e 

um pincel… 

     
Para ser saudável uma boa alimentação tenho que ter, 

uma alimentação variada faz-me crescer. (Dia da 

Alimentação) 

 
Novembro chegou e o trabalho continua com grande 

entusiasmo, celebrámos o Dia da Poupança, mesmo 

sendo pequeninos sabemos que é importante poupar 

por isso fizemos um mealheiro para as nossas 

moedinhas guardar. 

 
Quem não gosta de princesas e dragões? De fadas e 

cavaleiros? Nós adoramos e como sabemos que ler é 

importante e que um livro é um amigo que devemos 

cuidar, o Curiosa idade fez uma mini feira do livro. Nós 

fomos espreitar as novidades… 

A nossa escolinha orgulha-se de participar em projectos solidários, foi então que o Curiosa Idade se 

transformou numa escola de abraços e afetos e vivemos um dia especial com muita alegria… O Dia Nacional do 

Pijama! Saímos de casa bem fardados e durante o dia as atividades não pararam… 

 

E chegámos ao mês da magia, do brilho, do encanto, dezembro traz o Natal, relembramos o que fizemos para 

trás e sonhámos com o que o futuro nos trará… Um ano novo se avizinha e nos dará novas etapas, novas 

histórias, novos projetos. Por agora estamos a viver esta data com muito entusiasmo, e foi tão bom ter os papás 

no nosso lanche de natal. O 1º período não podia acabar de melhor maneira. 

                            

A Sala Turquesa deseja a todos um Santo Natal e um excelente 2014, que a nossa grande família continue a 

crescer e a sorrir. Beijinhos doces. 
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NOTÍCIAS DA SALA LIMA

 
Por Educadora Ana Cristina  
Quando no início de cada ano 

letivo, elaboramos o PAA (Plano 

Anual de Atividades), deparamo-

nos sempre com algumas dúvidas 

em relação às datas que devemos 

celebrar, festejar ou 

simplesmente não esquecer. 

É cada vez mais usual, ouvirmos 

noticiar que em cada dia que passa, 

se comemora um evento, 

efeméride ou é “dia de um 

(qualquer…) objeto”, do qual nem 

nunca ouvimos falar. Contudo, a 

realidade social acaba sempre por 

nos envolver de alguma forma. 

Quando fazemos as nossas opções, 

um aspeto que temos em 

consideração é identificarmo-nos 

com o tema e, considerarmos 

adequado às crianças, 

nomeadamente na forma como é 

possível transmiti-lo na sua 

essência e mensagem. 

Algumas datas não oferecem 

qualquer tipo de dúvida, como é o 

caso da época que estamos a viver 

neste momento, o Natal ou os 

similares (Carnaval, Páscoa,…) que, 

independentemente da crença ou 

devoção religiosa de cada um, nos 

envolve e quase “obriga” a festejar 

de uma ou outra maneira. 

Outros momentos não são assim 

tão lineares, como por exemplo o 

Halloween, que causa sempre 

alguma hesitação por ser uma 

festa “importada” e que pela sua 

exuberância se sobrepôs aos 

eventos nacionais celebrados nas 

mesmas datas (Pão por Deus e 

Todos os Santos).  

Por nós, equipa pedagógica, vamos 

continuar a tentar seguir o nosso 

bom senso, aproveitando cada 

escolha para tornar o nosso dia-a-

dia e o das crianças, um momento 

de prazer e alegria contínuos e, se 

houver sugestões… agradecemos. 

 

 

Olá a todos! 

Agora já somos da Sala Lima, o que quer dizer que crescemos mais um bocadinho. 

Já não usamos fralda durante o dia e utilizamos a 

sanita sempre que é preciso. Às vezes não chegamos a 

tempo… 

 

Também já participamos nos passeios ao exterior como os colegas mais velhos. Fomos ao Jardim Zoológico e 

ao teatro. Portámo-nos muito bem e gostámos muito. 

                 
Também já conseguimos fazer coisas mais difíceis e 

elaboradas, tais como a culinária, na semana da 

alimentação. 

As aventuras sucedem-se todos os dias bem como os conhecimentos que adquirimos. 

Aprendemos a poupar… 

 

Aprendemos tradições… 

 

Descobrimos a solidariedade… 

  

Visitámos a feira do livro… 

 

Enfeitámos a árvore de Natal e,… 

 

Continuamos a ser felizes! 
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Por Educadora Ana Cristina  

 Quem tem 

crianças pequenas 

ao seu cuidado, 

por ser mãe ou 

pai, avós, tios, por 

inerência da sua 

profissão ou algo similar, sabe que 

é muito comum e habitual 

ocorrerem acidentes, mais ou 

menos graves, que mesmo depois 

de ultrapassados, no mínimo 

deixam sempre a sensação de um 

grande susto para ambas as 

partes. 

A segurança com que cada um de 

nós lida com as situações, tem 

particularmente a ver com a 

personalidade de cada um, mas 

tem também sobretudo a ver com 

os conhecimentos que possuímos 

para lidar com as situações. 

Saber identificar o grau de 

gravidade de um ferimento ou 

lesão, pode contribuir não só para 

mantermos a calma e atuarmos da 

forma mais adequada, como para 

transmitirmos confiança e 

tranquilidade à criança que além de 

estar a viver um momento de 

grande angústia emocional e susto, 

também sente dor.    

Ter conhecimentos básicos acerca 

das necessidades de ajuda a si 

próprio e/ou aos outros, pode 

também ser um fator que marca a 

diferença na forma como 

determinada situação pode ou não 

reverter. O seu desfecho pode de 

tal depender. Mesmo uma criança 

que esteja alertada para o que 

deve ou não fazer perante 

situações básicas, pode contribuir 

e ser de grande valia. 

Adequados à faixa etária, 

necessidade, capacidade e 

interesse de cada um, saber atuar 

num primeiro socorro, deveria e 

poderia fazer parte da formação 

de todos nós, nomeadamente 

através da inclusão desta área na 

nossa formação académica, por 

exemplo. 

A vida de cada um de nós pode 

depender de quem está ao nosso 

lado. 

 

NOTÍCIAS DA SALA VERDE 

 
Por Educadora Margarida  
Os conflitos, quer queiramos ou 

não, fazem parte do nosso dia-a-

dia e, por isso mesmo, é 

importante que aprendamos a lidar 

com eles da melhor forma. 

Dentro de uma sala de atividades 

onde a interação social livre é 

constante, os conflitos para além 

de não se poderem evitar, devem 

ser considerados momentos de 

interação e de aprendizagem para 

as crianças. É, portanto, um 

momento de estratégia de 

negociação… 

Exemplificando: numa determinada 

situação duas crianças estão num 

momento de conflito, pois uma 

delas quer um brinquedo que a 

outra tem, na incerteza de qual a 

melhor postura a adotar, o 

Educador deve desempenhar a 

função de mediador do conflito 

entre as crianças e não tomar 

partido de uma ou de outra. Assim, 

leva as crianças a compreender e a 

tentar resolver os conflitos que 

elas próprias provocam. O 

Educador deve ainda ajudar as 

crianças a verbalizarem os seus 

sentimentos e ouvirem-se umas às 

outras. 

A resolução positiva destes 

conflitos permite desenvolver 

competências sociais e emocionais 

das crianças que, 

consequentemente, levam ao seu 

bem-estar.

 

Olá! 
Estes somos nós! Os meninos da Sala Verde! 

 
Este primeiro período correu muito bem e entre outras 

coisas, serviu para adaptarmo-nos uns aos outros, à 
nova sala e aos novos amigos! 

Aqui, uma situação de brincadeira livre, um dos nossos 
trabalhos do outono e um momento tão importante, a 

hora da refeição! 
Uma foto também do registo das notícias do fim-de-

semana. 

            

                        



CURIOSA IDADE 

10 O Curioso 

 

A autonomia e a interiorização das regras são 

competências fundamentais para um crescimento 

harmonioso. 

 

O passeio ao Jardim Zoológico foi uma aventura para 

nós! Gostámos muito! 

 

O aniversário do nosso colégio também foi um dia em 

cheio para nós! 

Vejam aqui as fotos! ↓ 

 

 

Participamos num projeto solidário, o Dia Nacional do 

Pijama! Foi muito divertido, principalmente porque 

fomos de pijaminha para a escola! 

Ora vejam! 

 
 

 

Por fim, chegou o nosso já tradicional lanche de NATAL! Neste dia promovemos o convívio entre pais e 

colaboradores do Curiosa Idade! É sempre uma tarde muito agradável! 

Beijinhos nossos e até à próxima edição! 

NOTÍCIAS DA SALA LARANJA 

 

Por Educadora Sílvia 

A leitura é de facto muito 

importante para todas as crianças. 

Desenvolver o interesse e o hábito 

de leitura na escola é um processo 

natural e constante, que deve 

começar muito cedo, aperfeiçoar-

se na escola e continuar pela vida 

inteira. A criança que ouve 

histórias desde muito cedo, que 

tem contacto direto com os livros 

e que é estimulada, tem e terá um 

desenvolvimento favorável ao seu 

vocabulário, bem como a prontidão 

para a leitura. A criança que 

escuta histórias, poemas, lenga 

lengas, poesias, transforma-se num 

pequeno “leitor”, transforma-se 

numa criança mais interessada e 

motivada para a aprendizagem. Os 

Educadores oferecem esta grande 

oportunidade que é o contacto 

direto com os livros, livros de 

qualidade, quer a nível de leitura, 

quer a nível de texto, quer a nível 

de imagens, os pais também o 

devem fazer, assim, estaremos 

todos ajudar as nossas crianças. 

De facto, é importante 

proporcionar desde cedo a 

proximidade com os livros. Uma 

história pode trazer grandes 

benefícios, mas também é preciso 

saber contá-la. É preciso ter 

prazer quando se está a ler, 

porque essa é a chave para que 

todas as crianças se interessem 

pela mensagem que se pretende 

transmitir. Em suma, a literatura 

infantil é um amplo campo de 

estudos que exige de cada 

educador conhecimento, para 

saber adequar os livros às criança. 

Ou seja, é também ter a 

capacidade de saber transformar-

se nos momentos certos num 

“ator”, incorporar um papel ou 

vários até, transmitir uma 

diversidade de sentimentos e 

emoções. Como Educadora e Mãe 

aconselho vivamente ler e ler… 
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BOM ANO 

 

“Descobrir e Brincar a Ser e a 

Saber” tema anual do Curiosa 

Idade  

Vivemos a adaptação e a 

readaptação na nossa grande Sala 

Laranja. 
 

 

Como é bom brincar com os amigos, 

temos muitos brinquedos que nos 

ajudam a crescer, também 

gostamos de desenhar e somos 

todos uns grandes artistas! 

 

 

A nossa Manuela também faz uns 

jogos com alguns meninos, enquanto 

a Sílvia trabalha as fichas com o 

grupo dos 3 anos. Depois ainda há 

tempo para ir ao pátio! Que bom! 
 

 

Folhear um livro, observar as 

imagens e as letras, são estímulos 

diários na Sala Laranja. E o faz de 

conta com as amigas faz a delícia 

das nossas brincadeiras. 
 

 

Vamos desenhar a nossa escola? Foi 

a proposta do dia. Digam lá se não 

ficou um trabalho coletivo muito 

interessante! Parabéns aos laranjas! 

 

 

Com estas bonitas mãos fizemos 

lindas pinturas de outono, 

aprendemos canções e fizemos 

decalque com folhas de castanheiro. 

 

 

Com o Invento Musical a Prof. Vera 

trouxe o seu contributo para a 

estação do outono. Lindas canções! 

1, 2, 3 a aula vai começar! 
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Mais um aniversário na sala, desta 

vez com um dos nossos finalistas! 

Lourenço, parabéns! 

 

 

O grupo dos 4 anos, na elaboração 

das suas fichas, diverte-se sempre, 

mas também aprende muito! E do 

lado direito temos algo que nos 

indica uma data importante! O que 

será? 
 

 

O grande Aniversário do Curiosa 

Idade! Um dia muito divertido com 

o melhor que o mundo tem, as 

nossas crianças! 

 

 

Bolo de Aniversário, pinturas 

faciais, jogos, almoço e lanche ao ar 

livre, danças, brincadeiras e muito, 

muito mais. Parabéns por mais um 

aniversário! 
 

 

A nossa primeira visita de estudo 

ao grande Jardim Zoológico, com 

uma guia que nos ensinou como 

vivem os animais, aprendemos a 

lição e adorámos viver esta 

aventura. 

 

 

Foi um dia divertido, mas 

conseguimos visitar toda a 

bicharada e por fim deliciámo-nos a 

ver os maravilhosos golfinhos. 

ADORÁMOS! 
 

 

A nutricionista da nossa escola 

realizou nesta semana da 

alimentação uma série de 

atividades! Explorámos os cinco 

sentidos e de facto aprendemos a 

usá-los. Boas experiências!  
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Obrigada Dr.ª Neide por tudo o que 

nos ensinou, ficámos a conhecer 

mais um pouco da história dos 

alimentos, e no final ainda 

recebemos um diploma e uma 

receita! 

 

 

E como estávamos no mês da 

Higiene Oral, nada como aprofundar 

mais este tema com o tema da 

lavagem dos dentes, aqui ficam uns 

momentos para sempre recordar. 

 

 

Lavar os dentes é muito importante, 

ter cuidado quando comemos doces 

para evitar as cáries, foi uma das 

lições que explorámos neste tema. 

 

 

Tão cuidadosos na escovagem dos 

dentes, sempre muito interessados 

em aprender, parabéns laranjinhas! 

 

 

Mais uma nova atividade para os 

meninos dos 5 anos! As aulas de 

Francês! Sem dúvida uma atividade 

do agrado destes meninos! Como é 

bom aprender mais um novo idioma! 

 

 

Como diz o ditado é de pequenino é 

que se torce o pepino, resultado 

aprendemos a poupar, aprendemos 

que existem várias formas de pagar 

alimentos, e muito, muito mais. 
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Modelagem com plasticina é e será 

sempre uma atividade do agrado de 

todos. Desenvolve a motricidade 

fina, a imaginação, a concentração, 

entre outras competências mais. 

 

 

A quarta-feira é dia de informática 

para todos.  

Vejam só a concentração de cada 

criança e como eles são 

responsáveis no seu trabalho! 

 

 

No dia de São Martinho não poderia 

faltar a Lenda de São Martinho e a 

História da Maria Castanha 

dramatizada e contada pela equipa 

do Curiosa Idade! 

 

 

Fomos ao teatro Politeama ver o 

Robin dos Bosques, os nossos 

meninos portaram-se muito bem! 

 

 

Dia Nacional do Pijama, todos de 

pijama para a escola, lindos 

desenhos fizemos sobre a grandiosa 

história dos Segredos dos 

Sabonetes, uma atividade 

inesquecível! 

 

 

Parabéns avó Luísa pela sua 

participação, pelo seu carinho 

demonstrado com a Sala Laranja na 

sua aula de Inglês! Adorámos! 
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Datas importantes para todas as 

crianças e suas famílias e amigos 

são os seus aniversários! Do lado 

esquerdo o da Madalena, o do lado 

direito o do Nuno! Parabéns! 

 

 

Na semana de 2 a 6 de dezembro 

realizou-se a feira do livro no 

Curiosa Idade! Uma feira que teve 

como objetivo promover a 

continuidade do interesse e hábito 

pela leitura. 

 

 

A magia do Natal é especial e única 

para cada criança que vive o seu 

dia-a-dia connosco! Escrever a 

carta ao pai Natal significa 

acreditar e esperar por algo, 

significa ser criança e ser genuíno! 

 

 

A Sala Laranja recebeu notícias de 

uma escola do norte através do 

concurso do Dia Nacional do Pijama. 

Aqui fica o registo para todos 

verem e também mais uns trabalhos 

de Natal. 

 

 

E o 1º Período chegou ao fim com 

um fabuloso dia de Natal vivido na 

nossa querida escola. Tivemos uma 

manhã com muitas canções de 

Natal, um lanche convívio com as 

famílias, que delícia de dia! 

 

 

Porque o Natal é assim mesmo, é 

estarmos juntos, unidos em família 

rodeados com a alegria das nossas 

crianças.  

Boas Festas para toda a família 

Curiosa Idade! 
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Dançar é como sonhar... Mas com os pér! 
Dançar é muito mais do que puro divertimento. A execução de passos coreografados, repetidos dentro 

de um método e com orientação profissional, proporciona diversos benefícios para a saúde física e 

mental. Para as crianças então, a dança pode ativar e desenvolver capacidades positivas que os 

acompanharão pelo resto da vida. 

A criança que dança trabalha todos os músculos, fortalecendo-os, estimula a coordenação motora, 

flexibilidade, postura, tem maior consciência corporal, noções de espaço, além de melhorar a sua 

integração social. Musicalidade, ritmo e criatividade também estão entre os ganhos. A dança, 

portanto, é um benefício! 

A criança adquire confiança e maturidade, desenvolvendo habilidades e luta pela conquista. Vê-se nos 

alunos de dança facilidade em sociabilizar, o senso de confiança física e mental, boa postura, 

habilidade corporal, compreensão da relação entre música, ritmo e movimento, promovendo o 

conhecimento e o apreço por outras formas de arte, beneficiando-os em vários aspetos de suas vidas! 

Todo tipo de experiência é fonte de conhecimento para uma criança. Isso significa que tudo o que ela 

recebe como informação vai de algum modo influenciar o seu desenvolvimento. 

No caso da Dança, ela contém informações corporais, sociais e emocionais que podem contribuir para o 

crescimento infantil. Aspetos como a organização, o estímulo à atenção e o poder de observação 

presentes no ensino da dança influenciam positivamente o desempenho da criança inclusive em outras 

atividades escolares, facilitando a compreensão de conteúdos mais complexos. 

Aulas de Dança estimulam a criança a ter o corpo como um parceiro – instrumento que lhe ajuda a 

transmitir ideias e emoções. Ela aprende a fazer dos movimentos do corpo uma fonte de diversão e de 

prazer, sendo incentivada a dividir o que sente com o grupo e a conviver com as suas diferenças. 

Trata-se de uma aprendizagem emocional de grande alcance, capaz inclusive de combater a timidez e 

a insegurança. 

Por: Tatiana Leitão  

      (Profª de dança) 

 

 

 

 

   

Workshops 
Na continuação da prática dos anos anteriores, demos início em 29 de novembro ao desenvolvimento de 

mais um workshop em que todos puderam participar. Este foi da responsabilidade da educadora Ana 

Cristina, sobre o tema “Primeiros Socorros na Infância”. A plateia não se limitou a ser apenas 

espetadora, mas participou também, vivenciando experiências que remetiam para o tema em discussão, 

provocando, diálogo entre os presentes, envolvimento e confronto. 

Pensamos no segundo período dar continuidade a estes workshops, temos já agendados alguns temas que 

nos parecem pertinentes, mas contamos que nos sugiram temas que considerem necessários para 

discussão. 

Algumas fotografias ilustrativas: 

 

 


