
O que fazem os bombeiros…
  

No âmbito do projeto curricular do nosso colégio, Colégio do Centeio : espaço seguro e potenciador de aprendizagens,
temos trabalhado várias questões relacionadas com o plano de segurança e com as medidas a tomar em caso de incêndio
ou de sismo.

Com o intuito de dar continuidade ao trabalho desenvolvido em sala, recebemos a visita de um no dia 3 de abril, para
nos falar um pouco sobre a sua profissão e sobre quais são as competências de um bombeiro.

Explicou-nos que a função do bombeiro é ajudar as pessoas quando estas necessitam, seja por motivos de incêndio,
acidente, sismo, necessidade de transporte adequado ou ainda para resgatar animais.

Após assistirmos atentamente a esta apresentação, regressámos à nossa sala e, pouco depois, soou o alarme, razão pela
qual todas as valências fizeram o exercício de evacuação, tal como treinado várias vezes anteriormente e, uma vez mais,
provámos que somos capazes de responder a este sinal de emergência adequadamente!

 

A nossa Horta Pedagógica…
  

No dia 25 de março, fomos mais uma vez até à nossa horta pedagógica.

Como uns verdadeiros agricultores saímos da sala com a enxada na mão e partimos à
descoberta da nossa horta. Será que as alfaces roxas que já tínhamos plantado já
estavam prontas para serem apanhadas?

Quando lá chegámos dirigimo-nos primeiro à horta da sala laranja, para plantar
alfaces, couve roxa, couve portuguesa e couve lombarda.

Depois da plantação e de identificarmos o que tínhamos plantado, fomos até à estufa.
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Quando lá chegámos, vimos que as alfaces roxas estavam boas para serem
apanhadas… e assim foi…

Apanhámos as alfaces roxas e depois na sala preparámo-las para o nosso almoço.
Depois de lavadas e bem desinfetadas estão prontas para serem saboreadas!

 

Dia do Pai…
  

No passado dia 19 de março decorreu a comemoração do dia do pai no Colégio do
Centeio.

Na sala laranja aprendemos um poema sobre o pai; ouvimos a história: “Pê de Pai”;
desenhámos os nossos pais com recurso a lápis de cera e tornámos o nosso desenho
articulado; depois fizemos o registo “O meu pai é especial…”; e como não podia
deixar de ser construímos uma prenda para o nosso pai.

Porém, para assinalar este dia, a equipa do colégio também preparou algumas
atividades dirigidas a pais e filhos.

Este ano, pais e filhos do colégio tiveram à sua espera uma gincana desportiva, que
integrou diferentes propostas de atividades, repletas de energia e muita animação!

 Apesar do estado do tempo não ter sido o melhor, todos tiveram oportunidade de
usufruir de um momento de convívio no interior do colégio.

Foi um fim de tarde divertido e que mais uma vez aproximou todos os parceiros
educativos: crianças, famílias e equipa do colégio!
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Ação de recolha de medicamentos fora de prazo…
  

O Colégio do Centeio, numa parceria com a Farmácia Sália e a Valor Med, iniciou
um projeto que visa promover a recolha de medicamentos fora de prazo ou em
desuso.

Este projeto tem como principal objetivo, sensibilizar e informar os alunos e suas
famílias sobre a Reciclagem de Medicamentos e está integrado no Plano Anual de
Atividades do Programa Eco-Escolas do Colégio do Centeio. Para além disso,
também se pretende estimular a interação dos alunos com a comunidade (escolar,
familiar e civil) e promover a expressão artística, através da decoração dos
contentores para recolha dos medicamentos.

Desta forma, no dia 5 de março recebemos a visita de uma farmacêutica que se
chamava Inês e que nos explicou a importância de reciclar os medicamentos e o que
lhes acontece se o fizermos e se não o fizermos.

Na nossa sala ficou então um contentor para nós decorarmos, que depois ficou
durante alguns dias na farmácia Sália para que todos possam depositar os
medicamentos fora de uso ou fora de prazo.

 

  

 

Projeto “O Carnaval em Portugal”
  

Durante as semanas que antecederam esta data festiva, a Sala Laranja fez um projeto
sobre o Carnaval em Portugal, nomeadamente, sobre os Caretos de Trás-os-Montes e
os Cabeçudos de Torres Vedras. Através deste projeto tivemos a oportunidade de
conhecer dois dos carnavais mais típicos de Portugal. Com a ajuda da professora
Sandra ouvimos o tipo de música que se ouve em cada um destes carnavais. Por fim,
cada um de nós teve a oportunidade de construir uma máscara dos Caretos e em
pequenos grupos, construímos uns cabeçudos com a técnica do balão e do jornal.

No dia 11 de fevereiro, os amigos que estiveram presentes apresentaram o projeto à
Sala Azul e também tiveram a oportunidade de conhecer o projeto deles, que se
centrou no Carnaval de Veneza.
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Projeto da Biblioteca
  

Durante o mês de Janeiro, realizou-se na sala laranja um projecto sobre a Biblioteca. Ao verificarmos que na nossa
biblioteca existiam mais livros estragados do que livros nas condições ideais para serem lidos, achámos que deveríamos
agir…

E colocámos maus à obra…em primeiro lugar, começámos por arranjar os livros que estavam estragados… usámos fita
cola, cola e tesouras. E os nossos livros voltaram a ficar como novos!

 

  

 

Foi então, que partimos à descoberta dos diversos tipos de livros que existem. Em pequenos grupos, fomos até ao centro
de recursos observar os livros que lá existiam. Cada grupo tinha como objetivo:

1º: escolher um livro;

2º: observar e manusear o livro;

3º: descobrir qual a sua utilização.
  

Depois de todos os grupos terem escolhido e analisado um livro, partilhámos as nossas descobertas em grande grupo. E
descobrimos que apesar de em quase todos os livros existirem letras e/ou imagens/desenhos, nem todos têm a mesma
função. Descobrimos que existem livros de histórias, manuais escolares, dicionários, enciclopédias, jornais, revistas,
listas telefónicas, entre outros.

  
Para terminarmos o nosso projeto, em conjunto construímos um novo livro para a nossa biblioteca. A história da qual
todas as crianças da sala laranja foram autoras e ilustradoras, intitula-se “A Guerreira Beatriz”.

 



Dia de Reis
  

No dia 7 de janeiro celebrámos o Dia de Reis. No âmbito desta data relembrámos a
lenda dos Reis Magos, tendo cada sala do pré-escolar construído um material alusivo
à data para compor uma maleta pedagógica sobre esta temática.

Na nossa sala pesquisámos sobre os Reis Magos e construímos um livro que nos
conta a história dos Reis Magos.

Por fim, analisámos uma obra de arte alusiva a esta data, a “Adoração dos Magos” de
Andrea Mantegna.

 

    

 

Algumas opiniões sobre a obra de arte:

“O menino Jesus é o bebé, os três reis magos foram oferecer três presentes.” M.B.

“É um quadro alegre porque é um dia especial para o menino Jesus.” – F.R.

“Acho que foi feito com tinta.”- M.S.

“Acho que o quadro é feio. Não gosto dos reis magos porque são feios.”- M.B.

 

Poema “Eu queria ser Pai Natal”
  

Ao longo do mês de Dezembro, aprendemos um novo poema cuja temática era o
Natal.

A aprendizagem de poemas e lengalengas para além de possibilitar às crianças
momentos divertidos nos quais podem ouvir e repetir palavras que rimam, são
também momentos que as ajudam a desenvolver a sua consciência linguística. Nestes
momentos, em que brincamos com a nossa língua materna, a criança está adquirir
noções sobre a estrutura e o funcionamento da sua própria língua.

Aqui deixamos o poema que aprendemos…
  

Eu queria ser Pai Natal
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e ter um carro com renas
 para pousar nos telhados
 mesmo ao pé das antenas.
  

Descia com o meu saco,
 ao longo da chaminé.

 Carregado de brinquedos
 e roupas, pé ante pé.

  
Em cada casa trocava

 um sonho por um presente.
 Que profissão mais bonita

 fazer a gente contente!

 

Uma visita à nossa horta…
  

No dia 20, depois de um passeio pelo exterior do nosso colégio, fomos até à nossa
horta plantar alfaces.

Começámos por preparar a terra com o ancinho, fizemos os buracos na terra,
colocámos as alfaces e por fim regámos.

Agora ficamos à espera que cresçam fortes e saudáveis.
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Festa de São Martinho…
  

O S. Martinho comemora-se a 11 de novembro, mas como este ano coincidiu com o
fim-de-semana, no Colégio decidimos fazer a sua comemoração na segunda-feira.

O nosso Magusto não teve prova de vinho, mas houve muitas castanhas e frutos
secos típicos desta altura do ano. No fim da tarde, todos juntos podemos conviver
com as crianças e famílias que pertencem à nossa comunidade educativa.

 

  

 

Na sala, realizámos operações matemáticas com a ajuda de castanhas…

 

  

 

Durante esta semana, no momento da tarde, tivemos ainda a oportunidade de em
conjunto com o grupo da tarde da sala azul realizarmos um teatro improvisado sobre
a Lenda de São Martinho.
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Exposição “A Sala Laranja”
  

Com o início de um novo ano letivo, surgiu a necessidade de apresentarmos o grupo da sala laranja à comunidade
educativa do nosso colégio.

Desta forma, o grupo de crianças da sala laranja construiu a Exposição “A Sala Laranja”, para nos darmos a conhecer a
toda a comunidade.

Durante as duas primeiras semanas de outubro, cada uma das crianças realizou o seu auto-retrato através da observação
da sua própria fotografia.

Terminadas as pinturas, montámos a nossa exposição na sala Multiusos e construímos os convites para que pudessem
visitar a nossa exposição.

 

    

 

As nossas famílias receberam o convite por e-mail e no mesmo dia fomos distribuir os convites pelas diferentes salas
dos nosso colégio.

As crianças estavam tão orgulhosas do seu trabalho, que queríamos ser os primeiros a visitar a exposição. E assim foi,
no dia 12, logo pela manhã, fomos visitar a exposição.

 

 

Ainda na 4ª feira, terminámos a manhã com a aula de expressão físico-motora. Nesta aula, o professor Rui criou um
circuito com diversos exercícios. Ao longo da aula, fizemos cambalhotas, passámos por dentro de túneis, por cima do
escorrega, subimos e descemos no espaldar, entre muitos outros exercícios.

 



  

O início da atividades curriculares…
  

Com a chegada do mês de outubro, demos inicio às atividades curriculares de Inglês,
Expressão musical e Expressão Fisico-motora.

Na 3ª feira, tivemos a primeira aula de Inglês com a Professora Cláudia. Nesta
primeira aula, os novos amigos da sala conheceram a professora e em conjunto
abordámos o tema do “Fall” (outono).

 

 

Na 4ª feira, começámos o dia com a aula de expressão musical, na qual a professora
Sandra nos ensinou uma canção. E ainda utilizámos o nosso corpo como instrumento
de percussão na repetição de diversos ritmos.
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Ainda na 4ª feira, terminámos a manhã com a aula de expressão físico-motora. Nesta
aula, o professor Rui criou um circuito com diversos exercícios. Ao longo da aula,
fizemos cambalhotas, passámos por dentro de túneis, por cima do escorrega, subimos
e descemos no espaldar, entre muitos outros exercícios.

 

  

Os novos amigos da Sala Laranja…
  

Com o início de um novo ano letivo, chegaram à sala laranja seis novos amigos.
Durante a semana de 17 a 21 de setembro, com o objetivo de darmos a conhecer os
nossos novos amigos à comunidade educativa do colégio realizámos uma atividade
em grande grupo: a pintura dos novos amigos da sala.

Começámos por desenhá-los em papel de cenário…

 

  

 

…depois dividimo-nos em pequenos grupos e cada grupo pintou um amigo. As
nossas pinturas foram expostas no exterior da nossa sala, para que todos possam
conhecer os novos elementos da sala laranja.
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Confeção de Pão de Abóbora e Pão de Chocolate…
  

O nosso amigo Jorge trouxe da terra da avó alguns produtos alimentares da sua horta,
entre eles algumas abóboras. Foi então, que combinámos fazer pão de abóbora.
Como as abóboras não eram suficientes fomos à horta do colégio apanhar mais uma
abóbora.

No dia 11 de setembro, depois de comermos a fruta da manhã, fomos todos lavar
muito bem as nossas mãozinhas para estarmos aptos a fazer um delicioso pão para o
nosso lanche. Primeiro fizemos pão de abóbora e depois pão de chocolate.

Misturámos os ingredientes, a Raquel começou a amassar e depois todos tivemos a
oportunidade de nos tornarmos nuns verdadeiros padeiros. Um de cada vez amassou
o pão e colocámos a massa a levedar com um pano por cima até ficar pronto para ir
ao forno.

 

 

Explorámos a Sala Laranja…
  

No dia 3 de setembro quando chegámos à sala laranja descobrimos que a nossa sala
estava diferente. Descobrimos que as áreas estavam noutros lugares, haviam novos
brinquedos e novos materiais. Em cada recanto descobríamos novas novidades!

Durante esta semana, explorámos a nossa sala e conhecemos os nossos novos
amiguinhos. Esta semana, foi muito rica em brincadeiras, novas partilhas e novas
amizades.

Mas com uma sala nova existiam muitas coisas para organizar. Por isso, também
houve tempo para identificarmos os nossos cabides e para começarmos a organizar as
áreas e os materiais da sala.

 

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-laranja/ano-letivo-2012-2013/248-pao?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=f51094332dbfe948ba25ac66e255b41e80605e12
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-laranja/ano-letivo-2012-2013/247-sala-laranja?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=4e1977f20e7fbcd320090030340583712ebb583d


Fizemos o inventário dos materiais existentes em cada área para sabermos os
materiais que existem em cada uma delas. Construímos as identificações para as
áreas, classificámos os materiais segundo as suas qualidades e depois construímos
identificações para os diversos materiais que temos em sala.

Depois de tudo organizado, é mais fácil sabermos onde estão os materiais que
precisamos para realizarmos as nossas explorações e aprendizagens.

 

    



26 de outubro de 2014

Apresentação de projetos na Quinzena do Património

 

A turma do 3.º ano do 1.º CEB, tem vindo a desenvolver projetos de investigação no âmbito da património da cidade de
Setúbal, durante o 2.º período do ano letivo. A quinzena do património foi um momento privilegiado para a partilha e
difusão dos saberes dos alunos da turma do 3.º ano com os alunos do pré-escolar. 

A sala laranja teve oportunidade de assistir à apresentação dos projetos: "Mitos e lendas de Setúbal" e "Factos, datas
importantes e figuras ilustres da cidade".

Foram momentos muito ricos...obrigada turma do 3.º A!!

  

A equipa de sala

 

19 de março de 2014

Dia do Pai na Sala Laranja

 

Na sala laranja, com a chegada do dia do pai construímos a cara dos nossos pais em 3
dimensões...ficaram LINDOS!!

Como prenda, receberam um bonito porta-chaves...
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A equipa de sala

Dezembro de 2013
 Enfeites para a árvore de Natal

Com a chegada da época natalícia, iniciámos a construção dos enfeites para a árvore
de natal do nosso colégio.

Em conjunto decidimos construir umas renas...

…para construir os enfeites utilizámos rolos de papel higiénico, cápsulas de café,
restos de cartolinas, tintas e raminhos de árvores que fomos apanhar ao exterior.
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A equipa de sala

Novembro de 2013
 Fomos até ao Pomar...

No dia 26 de novembro apesar do frio, o sol estava à espreita e por isso decidimos
vestir os nossos casacos e fomos passear até ao nosso pomar. Pelo caminho fomos
observando alguns bicharocos, passámos pela nossa horta para ver como estavam a
crescer as nossas favas e por fim parámos ao pé do pomar.

Quando chegámos ao pomar descobrimos que as Tangerineiras estavam cheias de
tangerinas. Como a grande maioria das tangerinas já estavam bem laranjinhas
decidimos apanhá-las para as provarmos depois do almoço.
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Mas que bem que soube depois do almoço comermos umas tangerinas tão docinhas e
apanhadas por nós!

  

A equipa de sala

Novembro de 2013
 Construção das Capas dos Trabalhos

 

Durante as primeiras semanas de novembro realizámos algumas atividades com o
objetivo de finalizarmos a capa para os trabalhos.

No início do ano letivo os pais ajudaram-nos a construir a parte da frente da capa,
agora fomos nós que tivemos a tarefa de a terminar.

Em primeiro lugar, começámos por ouvir a história do “Elmer”.

Depois, cada criança escolheu uma cor para pintar a parte de trás da capa… 
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E de seguida numa base de cartão desenhamos o elefante “Elmer”.

 

 

 

Para colorir o nosso elefante criámos padrões de repetição com cores, tal como o
Elmer o nosso elefante também tinha quadrados coloridos.

 



  

 

 A equipa de sala



Desenho à vista… - Setembro de 2013
  

Os passeios pelo exterior do nosso colégio têm sido uma atividade frequente no nosso dia-a-dia. As idas à horta, à
quinta pedagógica do Avô Zé, ao pomar, à estufa e ao sobreiral são sempre momentos muito animados e que
contemplam momentos de aprendizagem através do lúdico.

No dia 20 de setembro, num dos nossos passeios ao exterior, fomos até ao sobreiral. Desta vez, a visita que fizemos ao
sobreiral não foi só para brincarmos livremente, mas sim para realizarmos uma atividade ligada à expressão plástica.

Neste dia, cada um de nós levou para o sobreiral uma folha de papel e um lápis de carvão. Chegámos com o objetivo de
escolhermos um elemento que existisse no sobreiral para o tentarmos reproduzir no nosso papel.

Cada criança escolheu o seu lugar, realizou o seu desenho com lápis de carvão e depois pintou-o com lápis de cor.

Os desenhos foram muito diversificados, desenhámos bolotas, árvores, a casa da Alice, o cogumelo, entre muitas outras
coisas…

 

    

    

Hastear das Bandeiras… - Setembro 2013
  

No dia 6 de setembro, fomos assistir ao hastear das bandeiras no recinto exterior do
nosso colégio. Em sala, elegemos um representante para hastear uma das bandeiras.
O amigo escolhido por nós e que obteve mais votos foi a nossa amiga Filipa. Neste
momento estiveram presentes todos os alunos e funcionários do colégio.

 

    

 

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-laranja/ano-letivo-2013-2014/338-bandeiras?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=5c6a553615aa59145ac5772aacd6ecf2c00c64e1


O início de um novo ano letivo… - Setembro de 2013
  

Com o início de um novo ano letivo, deparámo-nos com muitas novidades ao
chegarmos à sala laranja…uma sala diferente com uma nova disposição, novos
materiais, jogos e brinquedos, e ainda novos AMIGOS!

Durante esta semana, brincámos muito na nossa sala, com o objetivo de conhecermos
melhor este novo espaço e os novos materiais da sala. A brincadeira livre espontânea
tem sido uma grande ajuda para estreitarmos novos laços de amizade e para que os
novos amigos se sintam mais à vontade e seguros em relação ao seus amigos, aos
adultos e ao espaço do colégio.

Mas para além da brincadeira, também houve tempo para trabalhar…realizámos
pinturas, desenhos, atividades de modelagem, jogos, fizemos bolachas e ainda
participámos numa atividade conjunta com todas as valências do nosso colégio.

No dia 4 de setembro, fizemos umas bolachinhas de manteiga. Depois de vestirmos
os bibes para não nos sujarmos e de colocarmos as toucas tornámo-nos uns
verdadeiros pasteleiros e colocámos a mão na massa. Primeiro começámos por juntar
todos os ingredientes para fazermos a massa…

 

    

 

Depois da massa estar bem amassada, chegou o momento de darmos forma aos
nossos biscoitos…

 

    

 

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-laranja/ano-letivo-2013-2014/337-inicio-do-ano?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=230cc6d65ca03f14d6d75a8d524b93425be9587b


Fevereiro de 2015

Colagens Coloridas…

 

O carnaval é sempre um momento muito animado, com serpentinas, muita música,
divertimento e muitas fantasias! No âmbito do carnaval realizámos em sala colagens
coloridas, nas quais utilizámos diferentes tipos de papéis com as mais variadas cores,
incluindo serpentinas e bolinhas de carnaval. Mais uma vez colocámos à prova a
nossa criatividade!

 

 

 

 

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-laranja/ano-letivo-2014-2015/641-colagens-coloridas?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=f1ecec5050c4c55a76962d5b84fdac025edf0a5d
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Fevereiro de 2015

À descoberta de Romero Britto

 

Em fevereiro, as três salas de pré escolar juntaram-se para criarem uma exposição de
arte no nosso colégio. No âmbito desta atividade partilhada, a sala laranja explorou o
pintor brasileiro Romero Britto. Começámos por realizar uma pesquisa na internet
com o objetivo de conhecermos o artista e algumas das suas obras.  

“Romero Britto (1963) é um famoso pintor e artista plástico brasileiro. Radicado em
Miami, nos EUA, ficou conhecido pelo seu estilo alegre e colorido, por apresentar
uma arte pop, despojada da estética clássica e tradicional. É considerado um dos
artistas mais prestigiados pelas celebridades americanas e o pintor brasileiro mais
bem sucedido fora do Brasil.

 

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-laranja/ano-letivo-2014-2015/640-a-descoberta-de-romero-britto?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=996c51e8eac45fb9542ce96a086cb81467f2922a


Romero Britto nasceu no Recife, no dia 6 de outubro de 1963. Iniciou o curso de
Direito na Universidade Católica de Pernambuco, mas depois viajou aos Estados
Unidos e lá estabeleceu-se como artista de sucesso até hoje.” In http://www.e-
biografias.net/romero_britto/

Depois de conhecermos um pouco do seu percurso de vida colocámos mãos à obra e
transformámo-nos nuns verdadeiros pintores!

Inspirados na sua obra e com o nosso gosto pelas pinturas, demos asas à nossa
criatividade e criámos os nossos próprios quadros. As cores alegres e divertidas
saltam à vista…

No final, a exposição foi montada à entrada do nosso colégio.
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Janeiro de 2015

Árvores de inverno

 

Durante o mês de Janeiro, nalguns passeios que realizámos no exterior do nosso
colégio, observámos que algumas árvores continuação com folhas…

Mas porque será que isso acontece? Aprendemos porque é que algumas árvores
mesmo durante o inverno não perdem as suas folhas. Depois de sabermos que
existem árvores de folha caduca e árvores de folha perene, realizámos outro passeio
pelo exterior para conhecermos algumas espécies de árvore de cada tipo de folha.

Em sala, observámos duas pinturas de dois pintores diferentes, “A árvore da vida” de
Gustav Klimt e “Circles” de Kandinsky. Posteriormente utilizámos alguns aspetos de
cada uma das pinturas, as árvores de Klimt e os círculos de Kandinsky para criarmos
as nossas árvores de inverno…

  

  

 

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-laranja/ano-letivo-2014-2015/616-arvores-de-inverno?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=9b9afabebab11a57cb434411d09d56358d5eff53
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Janeiro de 2015

Projeto "Os dentes"

 

Durante o mês de Janeiro, desenvolvemos na Sala Laranja um projeto sobre os
dentes. No âmbito deste projeto, recebemos na nossa sala a Helena, a mãe do
Guilherme, que é dentista. Com a ajuda da Helena realizámos novas aprendizagens
sobre os dentes e no final tivemos a oportunidade de aprender como se lava os dentes
corretamente.

 

 

 

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-laranja/ano-letivo-2014-2015/613-projeto-os-dentes?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=3eb147aee7af0ad0a0c1ff15bddbe4f7aa125b36
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Dezembro de 2014
  

 “Feliz Natal Lobo Mau” de Clara Cunha…
 Nesta época natalícia, ouvimos a história “Feliz natal Lobo Mau”.

 O lobo mau é uma personagem assídua em muitas histórias da literatura infantil…
nesta história o lobo mau volta a ser a personagem principal!

 Ao longo da história, a autora introduziu algumas personagens já conhecidas de
outras histórias, tal como o capuchinho vermelho, o coelhinho branco, entre outras.

 A história começa com uma conversa entre o pai natal e o lobo mau em casa da avó
da capuchinho vermelho. O lobo não esperava encontrar “um senhor um bocadinho

 

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-laranja/ano-letivo-2014-2015/596-feliz-natal-lobo-mau?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=87d34034635c2cbf14aec5ef178d11f74bc86f3d


velhinho, com umas longas barbas brancas, uma grande barriga redonda e uma roupa
de capuchinho vermelho.”

 E porque todos nós gostamos do natal, de estar com a família e de trocar presentes,
será que neste natal o lobo mau também receberá um presente?

  
 Esse era o grande desejo do lobo mau, e é claro que no final o Pai Natal ofereceu-lhe
um presente surpreendente! Um lindo e “malandreco” coelhinho branco.

 Depois de ouvirmos a história, realizámos o registo da história através da construção
da personag 



19 de Dezembro de 2014

Os preparativos de Natal…

 

Com a chegada da época natalícia, é tempo de iniciarmos os preparativos…entre histórias de natal, canções de natal,
enfeites e muitas outras coisas… ainda houve tempo para realizarmos um lindo presente para oferecermos aos nossos
papás.

Este ano na sala laranja decidimos oferecer aos nossos pais um relógio para a cozinha… começámos então por fazer a
pintura para colocar na base do relógio e depois de estar bem seca colámos os números.

Com muito carinho realizámos ainda um embrulho com carimbos em forma de estrelas…

…e com a ajuda da professora de inglês construímos um postal, no qual fizemos um “snowman”.

Ao mesmo tempo que realizámos a prenda para os pais com a ajuda da Raquel, também fizemos uns enfeites para a
árvore de natal com o apoio da Marta. Com o objetivo de utilizarmos materiais de desperdício, utilizámos as caixas de
ovos para construirmos uns sinos de natal.

 

Na sala laranja oferecemos um relógio aos nossos pais!
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26 de setembro de 2014

O nosso autorretrato…

 

Com o inicio de cada ano letivo o grupo de crianças da sala laranja sofre sempre
muitas alterações, com o objetivo de nos apresentarmos à comunidade educativa cada
um de nós realizou o seu auto-retrato.

Mas afinal, o que é um auto-retrato? Para esclarecermos as nossas dúvidas
observámos alguns auto-retratos de pintores famosos, tais como o autorretrato de
Frida Kahlo, Van Gogh e Picasso.

Após observarmos as pinturas, chegámos à conclusão que um auto-retratro é “um
retrato (imagem, representação), que o artista faz de si mesmo, independente do
suporte escolhido.” (wikipedia,2014)

Foi então que nos transformamos em verdadeiros artistas e com a ajuda de tintas e
pinceis pintámos o nosso autorretrato.

 

 

 

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-laranja/ano-letivo-2014-2015/536-o-nosso-autorretrato?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=d0a223a5f6129c79c110b8f0e742d46dd956e78f
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12 de Setembro de 2014

Um dia de partilhas…

 

O dia 12 de setembro, foi um dia cheio de muitas partilhas e vivências inter-salas.

Durante a manhã, os alunos do 3º ano partilharam com as salas de pré-escolar o
“Hino do 1º Ciclo”. A letra e a melodia do hino foram criadas pelos próprios alunos
com o apoio do Professor André Morgado. Foi uma partilha musical muito animada!

À tarde a sala laranja, juntou-se à sala amarela e à sala azul num lanche convivio
realizado no recreio exterior do pré-escolar. O lanche teve como objetivo darmos as
boas vindas aos novos amigos do pré-escolar.

Cada uma das salas confecionou uma deliciosa iguaria para partilharmos entre todos!
Para o lanche a sala laranja preparou uns deliciosos biscoitos de manteiga.

 

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-laranja/ano-letivo-2014-2015/535-um-dia-de-partilha?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=004eedef388309760acde96d8cb5f009948d1175
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Abril de 2016

Semana do livro no colégio...

 

Durante a semana de 18 a 23 de abril comemorámos no Colégio a SEMANA DO LIVRO, pois no dia 23 de abril é o dia internacional do livro. De
entre todas as atividades que realizámos nesta semana, vamos destacar algumas para vos falar.

A sala Laranja iniciou com a atividade “LIVROS À SOLTA”. Em alguns espaços interiores do colégio, fomos à
descoberta dos livros que por aqui andaram à solta! Encontrámos os livros: “Lobo grande, lobo pequeno”, “Eu não
fui!”, “Orelhas de borboleta” e “O Meu Livro”. Destas quatro leituras ouvidas e depois da proposta de fazerem o
desenho da história que tinham gostado mais, organizámos os dados e descobrimos que “Eu não fui!” foi a história que
reuniu mais apreciadores.

 Seguiu-se a apresentação do livro “I spy mith my litlle eye” pelos alunos do 4º ano, o 3º ano apresentou o livro “My
house is a squash and a squeeze”. Esta apresentação, apesar de ser a partir de uma história em inglês foi muito fácil de
perceber, pois os alunos apresentaram o teatro através de movimento e também tinham máscaras.

No final da semana, as educadoras do pré-escolar, em conjunto com as alunas estagiárias apresentaram um teatro
interativo, intitulado “A mosca Fosca”. Esta história conta a aventura de uma mosca que decide fazer um belo bolo de
framboesa e convidar alguns animais da floresta para virem lanchar com ela. Foi muito divertido ver todos sentados à
mesa da casa da Mosca Fosca, mas no final ninguém comeu o bolo, pois apareceu o Urso Lambeiro, que de uma só
dentado comeu o bolo inteiro!

Logo na segunda-feira, já tinha sido a vez dos meninos mais velhos da sala Laranja fazerem uma visita à sala do 1º ano e escutarem a leitura de um
conto muito especial feito por alguns alunos desta sala. Esta visita foi muito importante para as crianças que vão transitar para o 1º ciclo iniciarem
um contato com esta valência. Conheceram a sala, colocaram algumas questões aos alunos e professora do 1ºano e mais tarde explicaram aos
restantes amigos da sala como tinha sido a visita.

No sábado, dia 23 de abril houve a apresentação do livro “O leão que perdeu a juba”. A autora Cláudia Pinto Praça veio
ao colégio apresentar este seu livro com uma sessão onde todos puderam aprender algumas posições de yoga.

 

  

  

Detalhes  Visitas: 651  

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-laranja/ano-letivo-2015-2016/821-semana-do-livro-no-colegio?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=5804d5059118e909a2fcf9202b3d32891a6f5f90
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Abril de 2016

À descoberta das flores silvestres...

 

Numa tarde do início do mês de abril e porque a Primavera já chegou, apesar de ainda parecer tímida,
estava muito calor e apetecia estar na rua, observar e brincar com a natureza. Então, enquanto os amigos
mais novos dormiam a sesta, nós fomos em conjunto com todas as outras salas do pré-escolar à procura
das flores silvestres que existem no espaço exterior do nosso colégio.

Através de uma série de adivinhas e com recurso ao nosso caderninho naturalista,
recolhemos cinco espécies diferentes de flores. Deixamos-vos aqui as pistas que nos
guiaram até às mesmas, para ver se também vocês conseguem descobrir a que flor se
refere cada uma delas:

Sou uma flor de cor amarela,

Que as sementes gostas de soprar.

Onde será que me vais encontrar?

E o meu nome terás que adivinhar.

 

Sou uma flor que tu gostas de comer,

Um bocadinho azeda de sabor.

Será que tenho odor?

Então vai-me colher!

 

O meu pólen as abelhas gostam de comer.

Tenho uma linda cor

E um cheiro de invejar

Numa subida me vais encontrar.

 

Detalhes  Visitas: 413  

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-laranja/ano-letivo-2015-2016/820-a-descoberta-das-flores-silvestres?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=5933a9e0b67b2a6ce429035c282fce588e965e66


Sou uma erva boa de cheirar,

Tenho folhas verdes e flores azuis

Junto da estufa me podes encontrar

Então vai-me lá apanhar!

 

Branco é a minha cor

Sou uma flor pequenina

Comigo podes fazer um belo chá

E deliciar-te com os meus sabores.

Uns dias depois, voltámos ao campo mas desta vez com todos os amigos da Sala
Laranja, quem já tinha feito a saída de campo ajudou os amigos que ainda não tinham
participado a desvendar as adivinhas, depois colámos as respetivas flores nos nossos
cadernos naturalistas…
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Fevereiro de
2016

Projeto “ Os dentes” – Visita da mãe do Vasco

 

Na quinta-feira, dia 18 de fevereiro, no âmbito de um projeto, com a temática dos
dentes, que foi proposto pelo Francisco, durante o trabalho realizado à tarde, a Vanda,
mãe do Vasco veio à nossa sala.

A ideia de convidar a Vanda a vir à sala, surgiu porque o Vasco, sabendo que a
profissão da mãe é dentista, sugeriu que ela viesse esclarecer as dúvidas que surgiram
no início da realização do projeto. 

Tal como os outros projetos, começámos por questionar o grupo acerca…

O que sabemos…

Temos de escovar bem os dentes. Joana

Se não as bactérias estragam os dentes. Guilherme

Os bichos podem comer os nossos dentes. Gonçalo

Não! Os nossos dentes são muito duros. Francisco M.

As bactérias passam de uma boca para a outra. Vasco

Os dentes caem. Gonçalo

Detalhes  Visitas: 549  

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-laranja/ano-letivo-2015-2016/785-projeto-os-dentes-visita-da-mae-do-vasco?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=621baee6b79ebc0ccc11891da02679ebfa352ccd


Eu sei o que à dentro dos dentes… a coroa e o tronco. Luísa

A minha mãe foi ao dentista e temos de lavar bem os dentinhos, se não ficam todos
sujos. Mariana

Se não lavarmos os dentes eles ficam podres. Maria Rita

A minha mana tinha dentes tortos e teve de usar aparelho. Guilherme

 

O que queremos saber…

Como é que os dentes caem?

Como é que os dentes nascem?

Como é que nascem dentes maiores?

Como é que os dentes se agarram?

 

Onde procurar…

Pedir à mãe do Vasco para vir à sala;

Pesquisar no computador;

No facebook;

Ver no livro dos dentes.

 

A partir do que as crianças queriam saber, a Vanda elaborou alguns cartazes, de modo
a poder explicar e esclarecer as dúvidas que surgiram no grupo. Depois de ficarem a
saber “tudo”, foi hora de explorar alguns materiais que a Vanda trouxe, tais como
escovas, dentes, objetos de dentista, entre outros. Esta parte foi a mais divertida!

No final da sua visita, ainda houve direito a diplomas e a um autocolante.

Obrigada à Vanda, por esta tarde tão diferente e interessante… é sempre muito bom
puder contar com a presença dos pais na sala amarela!
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Fevereiro de
2016

Histórias recontadas

 

Há algumas semanas começou a gerar-se alguma confusão no momento em que nos
reunimos no tapete depois de almoço, cada dia que passava mais e mais amigos
pediam para contar uma história que escolhiam nos livros da nossa biblioteca.

Surgiu então a necessidade de instituir uma ordem, neste caso a ordem alfabética,
para que todos pudéssemos “ler” uma história aos amigos. Algumas histórias têm
sido mais populares que outras, mas como já conhecemos bem quase todos os livros
da nossa biblioteca, tem sido comum alguém emendar o “narrador” e ouvir-se logo
de seguida um amigo muito indignado dizer: “deixa-o/a falar, ele/a está a contar à
maneira dele/a”. 

Nós não estamos verdadeiramente a ler, mas estamos a antecipar o conteúdo da
mensagem contida no livro e a imitar alguns comportamentos que vemos nos mais
crescidos que já leem fluentemente. Apesar de ainda não sabermos ler, já nos
apropriámos de vários aspetos importantes para a emergência da leitura. Por
exemplo, já sabemos como segurar um livro e mudar as suas páginas, utilizamos o
nosso dedo para seguir as letras da esquerda para a direita e empregamos diferentes
entoações e posturas de acordo com a mensagem que estamos a transmitir.

“As histórias lidas ou contadas pelo educador, recontadas e inventadas pelas crianças,
de memória ou a partir de imagens, são um meio de abordar o texto narrativo que,

Detalhes  Visitas: 504  

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-laranja/ano-letivo-2015-2016/783-historias-recontadas?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=3c94a76946bb1d14fbbede6311ad509a1f24d319


para além de outras formas de exploração, noutros domínios de expressão, suscitam o
desejo de aprender a ler.”

In Orientações Curriculares Para a Educação Pré-Escolar
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As cores primárias...

 

No início do mês de fevereiro explorámos a atividade “Mistura de Cores”.
Começámos por ouvir a história “Onde Acaba o Arco-íris?”, que personifica as cores
primárias, Azul, Amarelo e Encarnado, como três amigos a brincar num dia de chuva
que se misturam e acabam por descobrir novas cores, ganhando assim três novos
amigos o Verde, o Laranja e o Roxo…

Colocámos então as “mãos na massa”, neste caso na tinta, e pintámos uma mão com
a cor que escolhemos, fizemos o seu decalque e depois demos um aperto de mão ao
amigo e voltámos a fazer o decalque com a cor resultante. Com isto sentimos a
textura do pincel que era macio e fazia algumas cocegas, a tinta que era fria e
escorregadia, mas também experimentámos o contacto físico com os nossos colegas
através do toque das mãos.

No registo utilizámos os símbolos matemáticos de “mais” e “igual” que quase todos
conhecíamos, mas que só alguns utilizam já com alguma destreza. Assim tivemos
oportunidade de os aplicar num contexto específico. Ainda escrevemos o nome das
cores e fizemos várias correspondências entre as cores e os seus nomes.

Detalhes  Visitas: 536  

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-laranja/ano-letivo-2015-2016/782-as-cores-primarias?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=b869174f033ad555926753be6be1f4bf90062892
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Outubro de 2015

O outono...

 

O Outono traz consigo paisagens lindíssimas e coloridas, chega o frio, as folhas começam a cair e formam no chão
tapetes coloridos que dão imensa vontade de pisar para ouvirmos o “estalar” das folhas secas … 

Durante o outono, os passeios pelo colégio e as árvores de folhas caducas permitem-nos recolher algumas folhas secas,
bolotas e outros elementos da natureza. Estes elementos permitiram-nos realizar algumas atividades em sala.

 

Das diversas folhas que recolhemos, selecionámos algumas que fossem diferentes, ou pela sua forma ou pela sua cor e
em conjunto no momento de grande grupo classificámos as folhas escolhidas. 

Esta atividade permitiu-nos ainda ter uma maior perceção das cores existentes durante esta estação do ano. Com as
cores existentes nas folhas recolhidas realizámos uma pintura com cores de outono.

Com as folhas secas construímos ainda árvores de outono!

  

  



 

A equipa de sala

 

Outubro de 2015

Caixa “Eu sou o (a)…” - Atividade partilhada com as famílias

 

No âmbito das atividades que iniciámos em sala para conhecermo-nos enquanto
grupo, lançámos uma proposta de atividade às famílias.

Cada uma das famílias decorou uma caixa de sapatos cujo interior continha algumas
informações sobre cada uma das crianças. Estas informações foram partilhadas pelas
famílias de diferentes formas: fotos, pequenos textos, palavras-chave, desenhos e
 pequenos objetos que eram significativos para a criança.

 

Cada uma das crianças apresentou o seu trabalho ao grupo. Esta atividade permitiu
que o grupo ficasse a conhecer melhor cada uma das crianças da sala, os seus gostos,
caraterísticas, a sua família, as atividades que mais gostam de fazer e alguns objetos
pessoais que utilizam no seu dia a dia.

Detalhes  Visitas: 580  

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-laranja/ano-letivo-2015-2016/722-caixa-eu-sou-o-a-atividade-partilhada-com-as-familias?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=2962680e12c8146cc778bee25ea2b2f44f4f3872
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Setembro de 2015

Projeto "Os caracóis"

 

Os passeios pelo exterior nas primeiras semanas de setembro permitiram ao grupo
uma exploração da fauna e da flora existente no nosso colégio, possibilitando-nos
diversas observações naturalistas. 

Num dos nossos passeios, ao chegarmos perto do tanque para ver se conseguíamos
observar os girinos, deparámo-nos com uma grande comunidade de caracóis ali
perto.

Claro, que a quantidade de caracóis que encontrámos despertou logo uma grande
curiosidade por parte do grupo. Foi então que decidimos apanhar alguns para
trazermos para a sala com o objetivo de podermos observar com mais calma e de
uma forma mais atenta a sua anatomia, os seus hábitos e o seu ciclo de vida.

Como os caracóis não podiam estar à solta, construímos um terrário para os nossos
caracóis, que nos permitirá observar o ciclo de vida completo destes animais.

Desta forma, e com tanto interesse por parte do grupo em relação aos novos
visitantes iniciámos um projeto sobre os caracóis.

Detalhes  Visitas: 711  

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-laranja/ano-letivo-2015-2016/711-projeto-os-caracois?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=2f0faf9cc33dc3e258338e09415b53453577478b


 

 

 

 



 

A equipa de sala

 

Setembro de 2015

À descoberta do colégio

 

No âmbito das atividades realizadas durante o mês das adaptações, no final do mês
de setembro partimos à descoberta dos vários espaços do nosso colégio.

A descoberta dos espaços do colégio decorreu durante uma semana e em cada dia
explorámos zonas e espaços diferentes. Os amigos mais velhos tinham a importante
tarefa de os apresentar e de explicar o que se poderia fazer neles. 

No primeiro dia, partimos à descoberta das salas da creche e do pré-escolar. No
segundo dia, visitámos a quinta pedagógica do Avô Zé, a estufa, a horta e o pomar.
Com a chegada do terceiro dia, passeámos pelo sobreiral e fizemos uma visita ao
tanque. No quarto dia, fomos conhecer as salas do 1º ciclo e do ATL. 

Com o objetivo de trabalharmos a noção de espaço e a sequência temporal,
realizámos um mapa do colégio que nos permitiu registar o itinerário percorrido nos
diversos dias em que explorámos o nosso colégio.

Detalhes  Visitas: 646  

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-laranja/ano-letivo-2015-2016/710-a-descoberta-do-colegio?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=cf8155231e534722227e4d5d6de68a035ab9faee
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Abril de 2017

“Alfaces e toupeiras”

 

Num dos nossos diversos momentos em que fomos à nossa horta pedagógica, apercebemo-nos que algumas das nossas
alfaces tinham desaparecido e que no meio de algumas existia um grande monte de terra. De certeza que eram
toupeiras!…e fomos investigar.

Com medo que nos desaparecessem mais alfaces, decidimos apanhá-las e cada criança levou uma alface para sua casa. 

Em sala, realizámos um pequeno projecto sobre as toupeiras. Durante as nossas pesquisas descobrimos como é o corpo
deste animal, o que comem e onde vivem. Algumas crianças trouxeram alguns livros que nos ajudaram nas pesquisas e
algumas famílias partilharam formas de como poderíamos afastar as toupeiras da nossa horta.

  

  

A equipa de sala



Abril de 2017

“Ação de Sensibilização”

 

A sala laranja em conjunto com o 3º ano realizou uma acção de sensibilização junto
da comunidade no âmbito do Projecto das Árvores que realizámos em conjunto. 

Desta forma decidimos construir uns panfletos, em que os alunos da turma do 3º ano
foram os responsáveis pela realização do texto e as crianças da sala laranja apoiaram
na ilustração dos mesmos.             

Depois dos panfletos sobre a preservação das árvores estarem finalizados, numa
manhã após a fruta, realizámos um passeio pela comunidade envolvente do colégio e
junto de alguns estabelecimentos comerciais distribuímos os panfletos. 

O objectivo desta nossa acção era sensibilizar a população para a importância das
árvores e os cuidados que devem ter com as mesmas.   

 

 

 

Detalhes  Visitas: 242  

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-laranja/ano-letivo-2016-2017/949-acao-de-sensibilizacao?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=1b659a3552b5426362f9e88067e47701903bfc67
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Março 2017

“Um almoço especial”

 

Nasceu no nosso colégio um novo espaço no exterior… a nossa velha estufa deu
lugar a um agradável alpendre junto da horta da quinta pedagógica. Eis que nos
surgiu uma grande ideia! Que tal fazermos um piquenique? A ideia foi aceite com
grande entusiasmo por todos e não perdemos tempo…um certo dia, levámos o nosso
almoço para o alpendre e todos juntos realizámos um delicioso piquenique.

O canto dos passarinhos, o silêncio da natureza, o ar puro que respirámos e toda a
calmaria que nos envolvia abriram-nos o apetite para um almoço que tanto

Detalhes  Visitas: 194  

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-laranja/ano-letivo-2016-2017/944-um-almoco-especial?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=ce7cb5b5d5cd376a530042d0881df32a79fcbf84


entusiasmo nos trouxe. 

Depois de comermos ainda houve tempo para brincarmos um pouco no exterior do 1º
ciclo.

No final estávamos todos de coração cheio com esta vivência…como é bom estarmos
no campo!

Esta será sem dúvida uma experiência a repetir!
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Março 2017

Quinzena da Natureza…

 

Durante a quinzena da natureza, com o objectivo de observarmos o espaço físico e
natural do nosso colégio, a sala laranja realizou um desenho à vista do Sobreiro
Mágico que se encontra na zona do Sobreiral. Com os nossos olhos bem atentos aos
pormenores, iniciámos o desenho com o lápis de carvão e terminámos com os lápis
de cor que serviram para dar cor ao nosso desenho à vista.

Durante esta quinzena fomos diversas vezes até à nossa horta, plantámos, regámos,
observámos o crescimento das plantações, cuidamos da nossa horta retirando
algumas ervas daninhas e mais uma vez utilizámos o desenho como forma de registo.

Detalhes  Visitas: 194  

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-laranja/ano-letivo-2016-2017/943-quinzena-da-natureza-na-sala-laranja?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=5f00de28a7bd2c564c6aa97a424337ff254c5e45


Numa das visitas à nossa horta, transformámo-nos nuns verdadeiros agricultores e
plantámos alfaces, couve portuguesa e bróculos. Posteriormente, e com o objectivo
de observarmos as nossas plantações, utilizámos o nosso caderno naturalista para
fazer o registo dos legumes que tínhamos plantado.
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Setembro de 2016

“Apresentação do grupo da Sala Laranja”

 

Durante o mês de setembro realizámos na sala laranja algumas atividades
relacionadas com o reconhecimento do espaço do colégio e o conhecimento do grupo
da sala laranja.

Com o objetivo de nos apresentarmos ao grupo, a equipa de sala desafiou as famílias
e cada uma das crianças a construírem uma história, na qual a criança era a
personagem principal. Já em sala, os trabalhos foram apresentados ao grupo. Para
além de cada uma das crianças ter tido a oportunidade de se dar a conhecer ao
restante grupo, esta foi também uma forma de promover a linguagem oral e fomentar
na criança o desejo de comunicar perante o outro.

Para nos apresentarmos à comunidade educativa do nosso colégio, realizámos em sala o nosso auto
retrato com materiais de desperdício, tais como: cartão, revistas e jornais!

Detalhes  Visitas: 411  

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-laranja/ano-letivo-2016-2017/851-apresentacao-do-grupo-da-sala-laranja?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=a338433c3a273d4e51e5db0e05ef1485dfbca2b3
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Setembro de 2016

“Vroommm…Bruummm…O meio de transporte que utilizámos nas férias!”

 

Chegado o mês de Setembro, ao regressarmos todos das férias as novidades são sempre muitas. Os olhos dos meninos
da sala laranja brilhavam só de contarem as suas aventuras…com quem foram de férias?...as visitas que fizeram…as
aventuras na natureza…os mergulhos na praia…os castelos na areia…os passeios com a família. Todos os momentos e
aventuras são contados com muita alegria e entusiasmo.

Este ano para além de ficarmos a saber como foram as férias dos nossos amigos, explorámos o tema dos meios de
transporte. E desta forma, descobrimos quais os meios de transporte que utilizaram ao longo das suas férias!

Será que foram de avião? …comboio …carro…barco…autocarro?

Foi mesmo isto que descobrimos…cada criança depois de contar as novidades das suas férias, pintaram o meio de
transporte que tinham utilizado.
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Outubro de 2017

Semana do colégio 

 

Na semana em que o nosso colégio comemorou o seu 11º aniversário, realizámos diversas atividades no âmbito do
primado do colégio. Entre diversas atividades, começámos por querer aprender mais sobre o nosso colégio e desta
forma partimos à descoberta do nosso símbolo, descobrimos qual o seu significado e ficámos a saber como é que tinha
sido criado.

Ainda durante esta semana, no âmbito da exposição “À mesa com culturas alimentares do mundo” uma menina da nossa sala partilhou com o grupo
uns pauzinhos chineses. A nossa amiga explicou-nos como se comia com os pauzinhos, contando também alguns aspetos e vivências de quando
visitou este país. No almoço, todos tiveram a oportunidade de experimentar como é que é “comer à chinês”.

  

  



A equipa de sala

Outubro de 2017

Semana da Alimentação 

 

Durante a semana em que se comemorou o Dia Mundial da Alimentação, realizámos
na sala laranja a confeção de um Creme de Cenouras. Começámos por cortar os
legumes e na hora de almoço tivemos a oportunidade de saborear a nossa sopa.

 

Ainda durante esta semana, em conjunto com o 3º ano confecionámos umas
deliciosas barritas de cereais com aveia e amendoim. E todos juntos na sala laranja
tivemos a oportunidade de provar esta iguaria.

Detalhes  Visitas: 161  

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-laranja/ano-letivo-2017-2018/994-semana-da-alimentacao?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=b58b7e3a568b8dea8ebd384177c48cb3707db019


 

 

 



 

 

A equipa de sala

Setembro de
2017

Auto-retrato

 

 

Ao longo do mês de setembro, realizámos diversas atividades para nos conhecermos
a nós como grupo e ao espaço do colégio. Com o objetivo de nos darmos a conhecer
à comunidade educativa realizámos um trabalho sobre o nosso auto retrato, utilizando
aguarelas e objetos da natureza que recolhemos durante alguns dos passeios
realizados pelo exterior do nosso colégio.

Detalhes  Visitas: 108  

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-laranja/ano-letivo-2017-2018/982-auto-retrato?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=5c7fef5bf57ea7435b6ef107e92e129b0a687e11
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Setembro de 2017

O regresso das férias

 

O inicio de setembro, marcou o regresso de muitas crianças das suas férias em família. Os momentos de
férias em família estão sempre cheios de muitas novidades, brincadeiras e muitas descobertas. Por isso,
pedimos que cada família realizasse um trabalho sobre as suas férias, para que em sala cada criança pode-
se partilhar as suas vivências com os seus amigos.

Detalhes  Visitas: 125  

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/pre-escolar/sala-laranja/ano-letivo-2017-2018/981-o-regresso-das-ferias?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=f2262536a8d6e6050127c8972ac4a8ddc1e0dafd
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