
No dia 16 de julho de 2010...

Brincadeiras de Verão

 
O Verão acaba de chegar

 e com raios de sol
 logo nos veio abraçar

 Nós abrimos a porta e deixámo-lo entrar
  

Juntos, para o jardim fomos brincar
 Que calor que estava!

 As brincadeiras tivemos que refrescar
 com salpicos de água a soltarem-se no ar

  
Vamos lá então o Verão animar

 com peixinhos para pescar,
 a encher e a esvaziar

 As gargalhadas logo se começaram a escutar
  

Assim é bom brincar,
 o amigo Verão só veio ajudar!

 

      

      

No dia 25 de maio de 2010...

Semana do Inglês na Creche

 
A “Semana do Inglês” foi vivida em todo o colégio com entusiasmo e as salas de
creche juntaram-se a esta iniciativa com a dinamização de duas actividades.

 
Um lanche inglês com “scones”:

Na manhã de quarta-feira, confeccionámos uns pãezinhos típicos de Inglaterra, os
“scones”, que depois adoçaram o nosso lanche... Um lanche convívio diferente, na
Sala Lilás, recriando um dos hábitos tipicamente britânicos - o “Chá das Cinco”.
Houve algumas caretas ao provar o chá, pedidos de “mais” scones, sorrisos e boa
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disposição, funcionando este lanche como uma sensibilização para o conhecimento
de uma nova cultura.

 

Story telling “Robby Rabbit”:

Na manhã de sexta-feira, juntámo-nos na bebeteca para ouvir uma história contada
pela professora Catarina, professora de inglês no colégio. Estivemos com muita
atenção à história, às novas palavras que íamos tentando repetir e, no fim, acabámos
todos a dançar e a saltar “jump”, como o coelhinho Robby. Foi assim um primeiro
contacto com a língua inglesa, uma nova experiência à qual nem os mais pequeninos
ficaram indiferentes!

 

No dia 7 de maio de 2010...

Teatro "Poesia para Bebés"

 

No dia 30 de Abril, o Teatro do Elefante veio à creche apresentar uma nova peça de
teatro intitulada: “Poesia para Bebés”. Nesta peça de teatro, a expressão corporal e
facial são combinadas com sons de diferentes objectos e ainda com a palavra. A
palavra ganha uma grande importância porque, ao longo da peça, vamos escutando
uma poesia chamada “A flor vai ver o mar” da autoria de Alves Redol. Esta poesia
conta uma história da qual faz parte o boi, o pau, a flor, o sol, o rio… O exagero na
entoação e a constante repetição dos mesmos sons apelam à atenção.

Sentados em semi-circulo assistimos à peça em que apenas uma personagem deu vida
a muitas outras. De dentro de um cesto iam saindo os objectos que ajudavam a contar
a história e a preencher o silêncio que, por alguns momentos, foi quebrado por
pequenos comentários ou pela repetição de uma ou outra palavra que tínhamos
acabado de escutar.

No final da peça, tivemos oportunidade de experimentar os diferentes objectos e de
com eles produzirmos os sons escutados e outros inventados.
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No dia 5 de abril de 2010...

A Poesia da primavera

 

Na manhã de sexta-feira,
 Juntámo-nos na bebeteca
 Para darmos todos juntos
 As boas vindas à Primavera!

  
Ouvimos passarinhos

 E sons da natureza,
 Ao mesmo tempo lia-se poemas

 E na janela... que surpresa!
  

Apareceram flores, andorinhas,
 Borboletas e joaninhas...

 Sombras atrás de sombras
 Por nós logo reconhecidas!
  

A Primavera chegou
 Para a todos alegrar,
 E os mais pequeninos
 Acabaram mesmo a dançar!

  

(Dia 21 de Março:
 Dia Mundial da Poesia
 e início da Primavera)

 

 

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/creche/noticias-creche/ano-letivo-2009-2010/56-poesia-da-primavera?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=c400f5de4f8dec188a39e54bd7da12fd2b3fd3b2


    

No dia 25 de março de 2010...

Dia do Pai

 

Neste dia dedicado à figura paterna, a manhã começou com a história “Eu e o meu
papá”. As crianças da Sala Lilás e da Sala Rosa reuniram-se na bebeteca e foi lá que
assistiram à dinamização desta história que foi projectada na parede. Desde logo, as
imagens e as sombras começaram a despertar a curiosidade das nossas crianças e, por
isso, no final da história, aproveitámos para brincar com as sombras. A estagiária
mostrou como fazer um cão e um coelho com a sombra das mãos. Algumas crianças
também quiseram tentar, outras apenas quiseram ver a sombra do próprio corpo.

Foi na parte da tarde, depois do lanche, que recebemos os pais das crianças da creche.
O espaço da bebeteca estava decorado com balões, almofadas e pequenos ateliês de
expressão plástica. Assim que entraram, pais e filhos foram-se sentando em
almofadas para juntos escutarem a história “Eu e o meu papá”, mas desta vez contada
por um pai da Sala Rosa. Depois da história os nossos pequenotes alegremente
entregaram a prenda aos seus papás e juntos envolveram-se na construção de quadros
recorrendo a diferentes técnicas (colagem, pintura, desenho com lápis de cor, giz…).
O rosto de pais e filhos transpareciam a alegria de viverem juntos momentos simples
e únicos como este!
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No dia 26 de fevereiro de 2010...

Ginástica com as famílias

 

No dia 9 de Fevereiro, as crianças da Sala Rosa, e no dia 11 de Fevereiro, as crianças
da Sala Lilás, tiveram uma aula de expressão físico-motora especial. As famílias
foram convidadas a participar nesta aula e a envolverem-se, com as crianças, em
diversas actividades motoras.

O entusiasmo dos nossos pequenotes foi visível, fez soltar muitos risos e gargalhadas
de alegria. Demonstraram algumas competências adquiridas e que, acima de tudo,
gostam muito de ter a família por perto a participar nas actividades do colégio.

 Foi bom ter por cá mães, pais e avós, todos juntos dispostos a proporcionar mais esta
experiência importante na vida das nossas crianças.

 

      

      

 

No dia 22 de janeiro de 2010...  
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Uma história com sons e mímica: “Um dia de chuva”

 

Na manhã do dia 15 de Janeiro juntámo-nos na bebetéca (sala rosa e sala lilás) para
assistirmos a uma história diferente. Nesta história não existiam imagens nem
palavras, apenas som e movimento. Primeiro foram as educadoras que representaram
“um dia de chuva”, nós assistimos acompanhando todos os gestos e expressões.
Depois também quisemos entrar na dramatização! A parte de que mais gostámos foi
daquela em que tínhamos que correr e abrigar-nos da chuva.

Este momento da manhã terminou com uma dança ao som da música “Inverno” de
Vivaldi. Para a chuva imitar fitas azuis e brancas tivemos que agitar sem parar.

 

      

      

No dia 7 de janeiro de 2010...

Animateatro na Creche – “Em busca do barulhinho...”

 

No dia 18 de Dezembro de 2009, assistimos à peça de teatro “Em busca do
barulhinho”, realizada pela companhia Animateatro. À nossa espera estava uma sala
muito acolhedora, com almofadas fofinhas e elementos coloridos... Entretanto,
chiuuuuuu... fez-se silêncio! Começámos a ouvir uma música suave, risos de bebés e,
como que por magia, entrámos no sonho mágico daqueles dois seres azuis,
embalados pelos seus gestos, emoções e suas descobertas sonoras! E no fim, quando
demos conta, também já nós estávamos dentro da história, interagindo com as
personagens, brincando e explorando todo aquele cenário!

 

 

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/creche/noticias-creche/ano-letivo-2009-2010/60-animateatro?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=b4647b18e49d7b89668a129cef1b128c8f5ea93b


      

      

No dia 25 de novembro de 2009...

Dia Internacional dos Direitos da Criança

 

Na passada sexta-feira, dia 20 de Novembro, celebrou-se os 20 anos de existência da
Convenção dos Direitos da Criança.

Como forma de assinalar esta importante data, as educadoras de creche dinamizaram
na bebeteca um teatro de fantoches - “Meninos de todas as cores”, para ambas as
salas. Porque existem crianças em todo o mundo, crianças diferentes, crianças
brancas como a neve, amarelas como o sol, pretas como a noite, vermelhas como as
cerejas, castanhas como a terra do chão,... importa reconhecermos essas diferenças
desde cedo e aceitarmos as crianças como são!
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No dia 13 de novembro de 2009...

O Outono entrou na creche…

 

O vento já começou a soprar e as folhas a voar de um lado para o outro numa espécie
de dança de Outono.

Na creche abrimos a porta e deixámos o Outono entrar, trouxe-nos folhinhas com as
quais resolvemos dançar ao som de música clássica. Depois da dança decidimos colar
as folhas no chão dando mais cor à creche e a possibilidade de fazermos jogos e
brincadeiras com as nossas folhinhas.

 

      

 

O Outono bateu à porta
 E pediu para entrar…

 Trouxe com ele
 Folhinhas coloridas

 Para nos alegrar
  

Folhas castanhas,
 Vermelhas,

 Amarelas…
 Cada um com a sua na mão

 Prontos para a diversão!
  

E ao ritmo da música
 Começámos a dançar
 Folhas em cima

 Folhas em baixo
 Pareciam mesmo voar… voar!

  
O Outono chegou assim

 A este nosso cantinho…
 Pé ante pé

 Deixando folhas
 Pelo caminho.
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No dia 24 de fevereiro de 2011...

Teatro de Sombras - “A Carochinha e o João Ratão”

 

No dia 24 de Fevereiro, as salas de creche juntaram-se na bebeteca para mais um momento lúdico. Desta vez, o
propósito era assistirmos a um teatro de sombras chinesas da história da linda Carochinha. Sentámo-nos todos com
muita atenção, até que a história começou a ganhar forma e movimento na nossa janela...

A Carochinha achou uma moeda e, sentindo-se mais rica, tentou realizar o sonho de se casar. Enquanto escolhia o
noivo, fez-nos passar por momentos divertidos, tantos foram os animais com vozes e músicas diferentes. E depois o que
aconteceu? Isso foi o que nós descobrimos entretanto...

No final, acabámos todos a bater palminhas e a dançar em roda ao som das músicas da história!

 

      

      

No dia 20 de janeiro de 2011...

Teatro do Elefante - "Poema Ante Pé"

 

No dia 20 de Janeiro, o Teatro do Elefante apresentou na creche “Poema Ante Pé”,
um espectáculo de teatro para bebés. O espaço estava a meia-luz, preparado para nos
receber... Entrámos também pé ante pé, cheios de curiosidade! E eis que a parede da
nossa bebeteca começou a ganhar cor, reflectindo várias imagens, ao mesmo tempo
que a personagem se movimentava e se expressava com todo o seu corpo e voz, num
jogo de palavras, sons, música tradicional, luz e sombras. Nós permanecíamos em
silêncio, atentos ao desenrolar de toda a peça... Até que depois aquela personagem
começou a aproximar-se mais de nós e a convidar-nos para explorarmos também o
cenário... Alguma vergonha a princípio, mas lentamente acabámos todos por
manipular aqueles objectos, produzir sons, balançar ao som da música, brincar com
as nossas sombras na parede... e decidir quando e como é que o teatro terminava!
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No dia 21 de outubro de 2010...

A lagartinha muito comilona

 

Em plena Semana da Alimentação, uma Lagartinha pequena e esfomeada a creche
veio visitar…

  
Esta foi a primeira ocasião em que nos juntamos (sala rosa e sala lilás) para
assistirmos à animação de uma história com fantoches. Perante tal novidade, a
curiosidade dos bebés da Sala Rosa era muita e até a gatinhar à lagartinha queriam
chegar.

De tanto comer, a pequena lagartinha, uma grande dor de barriga acabou por ter. Foi
com uma folhinha verde que a dor de barriga lhe passou e numa lagarta grande e
gorducha ela se tornou. Mas, a história por aqui não ficou… Numa borboleta a
lagarta se transformou!
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As brincadeiras nas piscinas

 

Quando chega o Verão e o sol começa a aquecer, as nossas rotinas mudam um pouco durante duas semanas. Nesta
altura, passamos toda a manhã no jardim, a banhos nas nossas piscinas. Damos mergulhos, chapinhamos, saltitamos de
piscina em piscina, brincamos com bolas, bóias, enfim, divertimo-nos muito uns com os outros, aproveitando para
ficarmos muito fresquinhos!

 

      

      

 

No dia 1 de junho de 2012...

O dia da Criança na Creche

 

O Dia da Criança é sempre uma data muito comemorada no nosso colégio. Este ano,
a equipa de creche preparou algumas surpresas para os mais pequeninos… O jardim
transformou-se num lindo espaço colorido, com tecidos a bailar com o vento,
papagaios de papel a voar nas mãos das crianças, bolinhas de sabão a sobrevoar as
suas cabeças… Foi um dia com muita animação, muita música, muitas brincadeiras
em grupo e a grande euforia foi mesmo fazermos as refeições ao ar livre, debaixo do
nosso alpendre! Foram certamente momentos para recordar…
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Mozart para Bebés

 

“Olá babies, olá babies
 Como estão, como estão?”

 Foi com um cumprimento especial que o concerto “Mozart para bebés” se iniciou...
 O violoncelo começou a tocar e uma fada, ao som de Mozart, para nós a dançar.

 A ela nos juntámos a dançar, sentimos a vibração do violoncelo
 E nas suas cordas experimentámos tocar.

 Aproximamo-nos do piano, que também se escutava a tocar,
 Para descobrirmos o som das suas teclas.

 Acompanhámos a música de Mozart com alguns instrumentos de percussão
 Que já sabemos usar.

 Para terminar, mais uma canção de embalar as fadas nos estiveram a cantar!
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No dia 03 de junho de 2013...

Comemoração do DIA da CRIANÇA
  

A correr, a saltar e a brincar
 o Dia da Criança,

 na creche,
 estivemos a comemorar!

  
Num jardim enfeitado,

 com cor e alegria,
 passámos o dia a brincar

 numa verdadeira euforia!
  

Com pinceladas coloridas,
 decorámos as paredes

 das nossas novas casinhas
 que ficaram tão alegres e bonitinhas!

  
O almoço e o lanche

 foram diferentes do habitual.
 Aconteceram no jardim

 e até nos souberam melhor assim!
  

Este dia terminou
 com uma grande certeza,

 seremos crianças felizes
 em todos os outros dias!

 

    

    

 

No dia 08 de maio de 2013...

Momento de animação: “Todos no sofá”
  

As salas de creche juntaram-se uma vez mais na bebeteca para assistir a um momento
de animação preparado pelas educadoras. A história dinamizada foi “Todos no sofá”,
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de Luísa Ducla Soares, uma história que marcou a Quinzena da Matemática na
creche. Assim que entrámos, lá estavam os vários animais no sofá, mas tão apertados
que quase que não cabiam lá. Então, quando a história começou, vimos os animais
saltarem do sofá, 1 por 1… saltos tão engraçados que nos fizeram rir à gargalhada!

No final, juntámo-nos ao João Preguição que ficou no sofá… E éramos tantos
meninos, que acabámos por ser nós a não caber lá!

 

     

     

No dia 06 de maio de 2013...

O Dia da Mãe na creche
  

Fomos com as mamãs pela mão
 Um novo cantinho havíamos de descobrir…

 Jogos de cores, formas e tamanhos
 Fizeram-nos passar a tarde a sorrir!
  

Neste dia chegou então o momento de festejarmos mais uma data especial, o Dia da
Mãe! Foi no final da tarde que as mamãs apareceram para partirmos à descoberta de
um espaço reservado à creche, onde muitas brincadeiras e jogos relacionados com a
matemática esperavam por nós (alguns explorados em sala)! Também gostámos de
encontrar por lá os amigos e, assim, todos juntos, conseguimos transformar o Dia da
Mãe num alegre momento de convívio entre crianças e famílias das salas de creche.
Obrigada mamãs por aceitarem o convite e terem vindo brincar connosco nesta tarde!
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No dia 27 de março de 2013...

Momento de animação: O Coelhinho da Páscoa e a sua amiga galinha
  

Mais uma vez a Margarida e a Raquel (as auxiliares da creche) resolveram
surpreender-nos com um momento de animação…

  
As duas salas de creche (sala rosa e lilás) foram convidadas a assistirem a um
pequeno momento de animação que começou por acontecer no espaço da bebeteca.
Quando lá chegámos, o espaço estava decorado com árvores, flores, borboletas, ovos,
coelhos, galinhas… Uma conjugação perfeita entre elementos alusivos à primavera e
à Páscoa!

  
A ação iniciou-se quando o Coelhinho da Páscoa uma cenoura começou a devorar e,
mesmo ali ao lado, lindas flores foi encontrar. O som dos passarinhos começámos a
ouvir e o perfume das flores a sentir, mas foi esse mesmo perfume que fez o nosso
coelhinho desatar a espirrar sem parar.

 

     

 

Um grande ovo começou a estalar e uma galinha a espreitar. Acabadinha de nascer e
já tão crescidinha, ai que engraçada a galinha!

  
O coelhinho e a galinha juntaram-se num belo manjar e só depois foram encontrar
ovinhos coloridos que, assim que às nossas mãos vieram parar, logo os começámos a
chocalhar. Descobrimos que faziam um barulhinho enquanto os estávamos a agitar!

  
A galinha desafiou os bebés da sala rosa a seguirem-na para muitos ovinhos
conseguirem encontrar.

  
O coelhinho desafiou as crianças da sala lilás a seguirem as pegadas que ao longo do
corredor estavam espalhadas. Descobriram coelhinhos feitos de cartão e uma grande
surpresa final… Um cesto cheio de ovinhos de chocolate que esta Páscoa vão,
certamente, ajudar a adoçar!
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No dia 20 de fevereiro de 2013...

“Cheiros, perfumes e essências” – Farmácia Sália
  

No dia 20 de fevereiro, a Dr.ª Isabel e a Dr.ª Inês da Farmácia Sália vieram dinamizar
uma atividade nas salas de creche.

  
Primeiro na sala lilás, com o grupo reunido à mesa, foram apresentados vários frutos
e flores. Depois, a ação desenrolou-se através de um jogo “adivinha o cheiro”, no
qual as crianças tinham de descobrir a que cheirava o sabonete que tinham na mão!

  
Na sala rosa, a atividade foi apresentada de forma mais simples, através da “mala
cor-de-rosa” da sala. À medida que a mala se abria, vários sabonetes com diferentes
cores e cheiros foram saindo e os bebés, calmamente, foram tentando cheirá-los com
o nariz, foram querendo mordiscá-los, foram descobrindo ao mesmo tempo a que
fruto/flor correspondiam esses cheiros (ananás, maçã, laranja, rosas ou violetas), os
quais também vinham dentro da mala para que os pudessem explorar.

  
Claro que depois quando fomos lavar as mãos antes de almoçar, os novos sabonetes
quisemos usar! Mas que engraçado… com a água nas nossas mãos eles estavam
sempre a escorregar!

 

 

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/creche/noticias-creche/ano-letivo-2012-2013/46-cheiros?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=1e4ad735b63fe3bd83f2af1025c7f4d71fe605ee


    

    

No dia 30 de janeiro de 2013...

Dramatização: “Uma nuvem que queria ser chuva”
  

Numa manhã de inverno...
  

As auxiliares da valência de creche surpreenderam-nos com uma dramatização sobre
a estação do ano que agora estamos a viver. De olhos bem regalados lá estávamos nós
preparados para vivermos mais um momento de animação juntos.

  
A aventura iniciou-se quando a menina do sono despertou e com a nuvem começou a
brincar. No meio da brincadeira, descobriu que a nuvem era branquinha e fofinha
como a lã de uma ovelha. Pedaços de lã macia para as nossas mãos começaram a
saltar e foi assim que a textura da nuvem pudemos explorar!

As duas tornaram-se boas amigas e o seu segredo, à menina, a nuvem acabou por
contar...
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A nuvem queria ser chuva e, antes que começasse a chover, a menina ainda tinha que
se preparar. De gorro, luvas, cachecol, casaco, galochas, gabardine e guarda-chuva, a
menina estava pronta para a chuva enfrentar. Quando a chuva estava quase a chegar,
sentiu-se um vento forte a soprar que tudo parecia levar pelo ar.

  
As nuvens ficaram mais escuras e o som da chuva começámos a escutar. Alguns
pingos de chuva em cima de nós começaram a cair e a fazerem-nos arrepiar.

Quando os elementos cénicos fomos explorar, a grande diversão foi descobrirmos o
vento a soprar.

 

      

 

Neste pequeno momento, em que o mundo real se misturou com a fantasia, ao
inverno estivemos a brincar.

Teatro: “É Natal... vem brincar!
  

Na 4ª feira, as salas de creche reuniram-se novamente na bebeteca para assistir a um
teatro de natal, desta vez dinamizado pelas educadoras Ana e Lara. Quando
entrámos, a música da guitarra embalava-nos num cenário mágico de natal, na
companhia de um duende um pouco aborrecido… De repente, “truz-truz”! Alguém
espreitou… Depois, a porta abriu-se lentamente… “Quem é?” Foi então que apareceu
outro duende, muito feliz, a empurrar um grande caixote! De lá começou a tirar
vários objetos, procurando animar o amigo: primeiro, um lenço… “cucu, onde estás
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tu?”. Depois, rolos de cartão… “rola e rebola, parece uma bola!”, como aquelas que
surgiram a saltar entre as mãos do duende! Às tantas, entre cubos empilhados
formando uma torre “1, 2, 3…”, os dois duendes já interagiam um com o outro,
divertindo-se com todos os materiais que iam descobrindo dentro do caixote,
marcando o ritmo da brincadeira ao som de vários instrumentos de percussão. Perto
do final, surgiu algo para o grupo explorar… um cordão a passar, com elementos
natalícios para tocar e sacos de cheiro para cheirar, até à árvore de natal chegar e ela
decorar! Depois o convite: “é Natal, vem brincar!”. E nesta manhã, todos nós bebés
acabamos a explorar livremente todos os materiais do teatro, imitando algumas ações
que vimos, inventando e descobrindo outras, mas sobretudo rindo e brincando muito
com os adultos e os nossos amigos!

 

      

      

No dia 12 de dezembro de 2012...

Teatro: “Um conto de Natal”
  

As estagiárias da valência de creche (Heloisa e Rita), inspiradas pelo espírito
natalício que se vive no colégio, aceitaram o desafio de realizarem, para as crianças
desta valência, uma pequena peça de teatro.

Foi na bebeteca que nos reunimos e que aguardámos ansiosamente pela anunciada
chegada do Pai Natal. Tudo corria bem até o pequeno duende, que na parede
apareceu, nos dizer que o trenó do Pai Natal, com o peso dos presentes, se tinha
partido. A Rena Rodolfo e o Pai Natal tiveram então a grande ideia de nos
convidarem para os ajudarmos a consertar o trenó. Com martelos e serrotes o trenó
ficou pronto num instante e, como não podia deixar de ser, todos receberam um
presente: uma botinha feita pelas nossas amigas Rita e Heloisa.
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A visita do Bocage à Creche...
  

No dia 24 de outubro, a creche recebeu a visita do Bocage! Era o início do projeto
“Baú dos Artistas”, cujo objetivo é promover a arte e a cultura da nossa região/país,
dando a conhecer às nossas crianças a história de ilustres figuras do panorama
artístico.

 

 

Nessa manhã, a nossa bebeteca parecia então um jardim… O céu e uma árvore como
cenários e o som de passarinhos a cantar, foi o suficiente para nos deixar a todos em
suspense… Entrámos devagarinho e em silêncio… O que iria acontecer?

Foi então que entrou a personagem Bocage, um poeta da nossa terra! Trouxe com ele
um livro para nos brindar com um dos seus poemas para crianças – “O passarinho
preso”. E à medida que as suas palavras ecoavam na sala, vários passarinhos voavam
pelo espaço, vindo depois ao nosso encontro, aguçando a nossa curiosidade e vontade
em lhes tocar. No final do poema, recebemos todos passarinhos de papel que nos
fizeram logo levantar para os fazermos voar nas nossas mãos! Foi um momento de
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exploração livre do cenário e das personagens… e não é que descobrimos mesmo um
passarinho verdadeiro a cantar na gaiola?!

 

      

      

As adaptações/integrações na creche
  

No mês de setembro de 2012...
  

À creche vão chegando novos bebés que estamos a conhecer e a tentar conquistar.
Alguns entram na sala de olhos regalados e facilmente se deixam fascinar pelas
novidades que temos para lhes mostrar, outros, ainda um pouco inseguros, precisam
de mais algum tempo para nos darem a mão e juntos partirmos nesta nova aventura.

Descobrimos muitas coisas uns sobre os outros e, aos poucos, os bebés vão ganhando
confiança e segurança para avançarem e darem os “primeiros passos”. Através de
gestos ou de um simples olhar, acontecem interações e explorações. O momento do
acolhimento começa a ser vivido com tranquilidade, ganham-se colos, sorrisos e
fortes laços de afeto.

São tempos de mudança em que as aprendizagens são feitas através da troca de
informação entre a família e a creche. Apesar de cada bebé ter uma forma própria de
lidar com o processo de separação/adaptação à creche, existem alguns
comportamentos, por parte dos educadores e dos pais, que podem ser facilitadores.
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(Excerto do texto: “Conselhos aos educadores – a adaptação à Creche e ao

 Jardim-de-Infância” da autoria de Filomena Santos,
 revista “Coisas de Criança”, n. º 11)



De 23 de junho a 4 de julho de 2014

Mergulhos e salpicos...na creche

 

Chegou o momento do nosso jardim ganhar ainda vida…

As piscinas e os brinquedos insufláveis causam grande euforia e são o motivo de muita gargalhada e alegria. É tempo
de vestirmos o fato de banho e de desfrutarmos do verão commuitos mergulhos e salpicos nas piscinas. 

Mas, este ano, o sol pregou-nos uma grandepartida: escondeu-se atrás das nuvens e poucos foram os dias em que de lá
saiu para nos aquecer. Mesmo assim, não deixámos de aproveitar os dias em que o sol decidiu brilhar!

  

 

A equipa de Creche

 

 

No dia 5 de maio de 2014

Dia da Mãe na creche…

 

Este ano a equipa de creche organizou uma gincana de jogos para fazermos com as
mamãs – empilhar cilindros, passar por tendas e teias de trapilho, associar formas
geométricas, procurar tampinhas em caixas de areia, retirar objetos de caixas de água,
atirar bolas coloridas para dentro de arcos. Foi muito divertido e, no final, demos cor
a uma flor com as tampinhas que encontrámos!
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A equipa de Creche

No dia 26 demarço de 2014

À descoberta do Gil Vicente...

 

O “Baú dos Artistas” continua a “viajar” e a apresentar-nos diferentes artistas e
formas de fazer arte… Desta vez, assistimos a um momento de animação inspirado
no “Auto da Barca do Inferno”, de Gil Vicente.

A ação desencadeou-se através da interação da personagem com os elementos que
iam sendo projetados através de um retroprojetor.Primeiro, surgiu um grande sol que
a personagem fez despertar, aseguir a chuva que a pareceu assustar e, finalmente o
mar e uma barca a navegar, que ela desatou a chamar: “Hou da barca!”.Depois disto,
fomos convidados a sentarmo-nos à volta de um tecido azul que simbolizava o mar.
Cada um de nós segurou uma ponta desse tecido para, todos juntos, conseguirmos
agitar o mar e fazermos com que a barca navegasse para cá e para lá.

No final, recebemos uma barca para com ela podermos brincar junto das imagens que
na parede continuavam a ser projetadas.

 

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/creche/noticias-creche/ano-letivo-2013-2014/508-a-descoberta-do-arco-iris?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=74d7928c43cf09bf34273aafea73cd8944c16175


 

 

 

A equipa de sala

 

No dia 19 demarço de 2014  
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Dia do Pai na creche…

 

Este ano, para assinalar a data, a equipa de creche organizou um momento de
convívio mais intimista na nossa valência, no qual os pais foram convidados a
participar na construção de um cenário alusivo à “Quinzena do Património” –
“Setúbal… da Serra ao Mar”. A paisagem de fundo já lá estava, feita pelos mais
pequeninos, cabendo aos pais (com a ajuda dos filhos, naturalmente), construir os
elementos naturais que ali faltavam (animais do mar, animais da serra, plantas,
árvores,…).

  

  

 

A equipa de sala

 

No dia 24 demarço de 2014

Workshop “Golfinhos e Tubarões”
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A sala azul e a sala laranja vieram até à creche apresentar um pequeno workshop
sobre “golfinhos e tubarões”, partilhando connosco algumas das descobertas que
fizeram sobre estes animais marinhos.

À medida que as imagens eram projetadas na parede, os amigos crescidos
apontavam, explicavam, ensinando-nos alguns conceitos mais científicos. Como
somos pequeninos, trouxeram também desenhos, vídeos e alguns materiais reais para
nos ajudar a consolidar estes novos conhecimentos, inclusive um tubarão pata-roxa
verdadeiro, que causou uma enorme euforia entre nós!

Foi com muito interesse que assistimos a este momento, terminando com um desafio:
decorar um golfinho e um tubarão. Dividimo-nos depois pelas duas salas de creche
para realizarmos esta tarefa!

 

 



Mais artigos...

1. Farmácia Sália na creche

2. A poesia da primavera

3. Pés de Gente

4. Dramatização "Um sonho de Natal"

 

 

A equipa de Creche
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Julho de 2015

Brincadeiras de Verão na creche…

 

O Verão brinda-nos com muito sol e calor e, na creche, temos aproveitado para brincar mais tempo ao ar livre. No
jardim exterior apareceram algumas novidades…Tivemos oportunidade de brincar nas piscinas, onde chapinhamos,
saltitamos, brincamos com bolas, boias, enfim, onde divertimo-nos muito uns com os outros, ficando mais fresquinhos!
Também surgiram brincadeiras com conchas e areia da praia, pinturas coletivas numa grande folha de papel e outras
brincadeiras com água. 

  

  

 

A equipa de sala

 

Abril de 2015  
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Semana da Dança – “Movimento com bebés”

 

Na “Semana da Dança”, o colégio deu especial destaque a esta forma de arte, com
várias atividades dirigidas às crianças e às famílias. Na creche, tivemos uma sessão
de movimento para bebés com a professora Ana Cláudia. Os bebés da sala rosa
começaram primeiro por ser espectadores dos gestos da professora, ainda
envergonhados, mas acabaram todos a movimentar o corpo ao som da música. Os
bebés mais crescidos da sala lilás começaram logo a participar e a interagir com a
professora, ou não adorassem eles dançar!

 

 

 



 

 

A equipa de sala

 

Abril de 2015

“Cheiros, perfumes e essências” – Atividade com Farmácia Sália

 

No dia 17 de abril recebemos a visita da Farmácia Sália, parceira do colégio, que nos
veio falar um pouco sobre o nosso corpo e sua higiene. Começámos por ajudar a dar
banho a um bebé, enquanto os adultos realçavam alguns pormenores importantes.
Depois, o desafio: adivinhar a que cheirava o gel de banho colocado em cada
frasquinho. E nós, calmamente, fomos tentando cheirá-los um por um com o nosso
nariz e descobrindo a que imagem correspondiam esses cheiros (pêssego, maçã,
morango, rosas ou chocolate). Foi essencialmente uma atividade sensorial, em que o
sentido do olfato foi o mais estimulado.
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A equipa de sala

19 de março de 2015

O “Dia do Pai” na creche…

 

 

No Dia do Pai pudemos brincar com vários jogos tradicionais no jardim,
especialmente preparados para este dia tão especial. Jogos de pontaria com bolas e
argolas, jogos de equilíbrio com colheres e “ovos”, jogo das cadeiras ao ritmo de
música, jogos com balões, enfim…Foi um final de tarde divertido na melhor das
companhias… OS NOSSOS PAPÁS! 
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A equipa de sala

 

13 de março de 2015

O vendedor de peixe

 

A relaxar ao som de música clássica, observámos peixinhos a nadar no fundo do mar
projetados na parede da bebeteca.

“Eu gosto do grande”, “Eu gosto do pequeno”…

Como seria poder tocar-lhes?

Foi essa a experiência que tivemos quando um vendedor de peixe (A auxiliar Raquel)
na bebeteca entrou e alguns peixes nos mostrou. Ficámos a conhecer a pescada, a
dourada, o tamboril, o robalo, o cantarilho, o linguado, o choco e até enguias que, no
fundo de um balde, não paravam de se mexer.   
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A equipa de sala



Mais artigos...

1. Festa de Nª Sra. do Rosário de Troia

2. O dia de Carnaval na creche

3. A "espreitar o Carnaval"

4. Um dia de inverno
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1 de junho de 2016

Um mundo de faz-de-conta…no Dia da Criança

Porque a brincadeira é a atividade mais séria e prazerosa a que as crianças se dedicam, o Dia da Criança na creche foi
vivido com muita brincadeira num mundo de faz-de-conta criado pelos adultos para as crianças. No meio de tachos,
panelas, colheres de pau, água, areia, paus, folhas, banheiras e bebés (bonecos), as brincadeiras de faz-de-conta
preencheram uma manhã repleta de satisfação, imaginação e de muita dedicação. 

  

  

Detalhes  Visitas: 473  

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/creche/noticias-creche/ano-letivo-2015-2016/831-um-mundo-de-faz-de-conta-no-dia-da-crianca?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=1700962893cd5cd7a2bdb49fc34349336108c763
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Fevereiro de
2016

O desfile de máscaras na creche…

 

No dia 8 de fevereiro os adultos da creche organizaram um “desfile de máscaras”
muito especial. Na bebeteca, as crianças das duas salas reuniram-se à espera que
começasse o “evento”… Depois, uma a uma, foram desfilando ao som da música e
mostrando orgulhosamente as suas máscaras aos amigos, construídas a partir de um
prato de papel. A sala lilás imitou os animais das suas máscaras e os bebés da sala
rosa foram uns lindos palhacinhos! No final, acabaram todas a brincar e a desfilar
livremente na passadeira, apreciando mais um momento de “animação cultural” na
nossa creche que iniciou as comemorações do Carnaval.

Detalhes  Visitas: 581  

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/creche/noticias-creche/ano-letivo-2015-2016/804-o-desfile-de-mascaras-na-creche?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=79bde4b640a2bc7909a5427915d4d8720f55b983
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Fevereiro de
2016

Teatro "Piu"

 

A valência de creche teve oportunidade de assitir ao teatro “Piu”, dinamizado pela
companhia “Teatro do Biombo”.

“PIU

Espectáculo de teatro interactivo para bebés e crianças dos 4 aos 36 meses.

Um espectáculo baseado no livro infantil: Artur, de Oli.

Dentro da casca, Piu sentia-se salvo mas já estava a ficar muito apertado. Quando
nasce, longe da mãe, parte para a descoberta do mundo.

O Pintainho terá de ser criativo, para sobreviver num "mundo novo", dando novos
significados aos obstáculos que vai encontrando; ser comunicativo - para poder
socializar e terá de procurar afecto num mundo cheio de obstáculos. 

Numa viajem que balança entre o entusiasmo da descoberta do desconhecido e a
insegurança e procura pela mãe, vamos vivenciar com Piu todas as suas aventuras,
sentindo a água da chuva, o sabor das tangerinas e até escutando o barulho dos
pássaros.”

In http://www.teatrodobiombo.com/

Detalhes  Visitas: 519  

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/creche/noticias-creche/ano-letivo-2015-2016/786-teatro-piu?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=aa733f0875fda21869f9f88796e3ef38aac0220f
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janeiro de 2016

“Faz frio, chegou o Inverno”

 

“Faz frio chegou o inverno

Faz frio e logo vai chover

É tempo de usar casaco, luvas, 

gorro e botas p’ra me aquecer (…)”

As auxiliares da creche promoveram às crianças desta valência um momento de
animação em que, através da expressão dramática, lhes deram a conhecer a estação
do ano que estamos a viver. Os movimentos corporais, as palavras e os elementos
sensoriais fizeram despertar a atenção dos pequenos espectadores. 

No final, todos tiveram oportunidade de experimentar as roupas, acessórios e calçado
de inverno e também de brincar com os elementos do cenário.   

Detalhes  Visitas: 478  

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/creche/noticias-creche/ano-letivo-2015-2016/777-faz-frio-chegou-o-inverno?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=3de0561bcaf08fb767153e2d407c03d1b6ca48b4
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Dezembro de
2015

Dramatização “A rena e o duende”

No dia 16 de dezembro, as alunas estagiárias da ESE de Setúbal presentearam as
salas de creche com a dramatização de um conto de Natal da sua autoria “A rena e o
duende”. Quando os bebés entraram na bebeteca, entraram também num mundo de
fantasia com todo o cenário ao seu redor. A rena e o duende procuravam o pinheiro
ideal, enquanto o Pai Natal adormecia embrulhando os presentes de Natal! No final,
foram eles, os mais pequeninos, que ajudaram a decorar o pinheirinho, para ele não
ficar tão despidinho!

Detalhes  Visitas: 645  

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/creche/noticias-creche/ano-letivo-2015-2016/746-dramatizacao-a-rena-e-o-duende?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=6bbc29029e33da8bc91664321d43fc6a65352a0f


 

 

 

 



Mais artigos...

1. O teatro do Biombo apresentou... "Do vento e do mar"
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http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/creche/noticias-creche/ano-letivo-2015-2016/739-o-teatro-do-biombo-apresentou-do-vento-e-do-mar


O Teatro do Biombo apresentou…"Lagartinha"

No dia 1 de março de 2017

O Teatro do Biombo apresentou… 

"Lagartinha"

A companhia do Teatro do Biombo visitou mais uma vez a creche do Colégio do Centeio para apresentar um espetáculo
de teatro interativo, baseado na obra “A Lagartinha muito Comilona” de Eric Carle. Uma atriz, usando a expressão
corporal, sons, música, projeções e a manipulação de materiais apelativos, recriou o ciclo de vida da borboleta. Os
nossos olhos seguiram todos os movimentos, os nossos ouvidos escutaram os sons e as músicas, a nossa boca imitou
alguns desses sons e, assim, todos juntos, crescemos com uma pequena lagartinha acabada de sair do ovo e voámos com
uma borboleta colorida na qual nos apeteceu tanto tocar! 
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Detalhes  Visitas: 309  

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/creche/noticias-creche/ano-letivo-2016-2017/938-o-teatro-do-biombo-apresentou-lagartinha
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/creche/noticias-creche/ano-letivo-2016-2017/938-o-teatro-do-biombo-apresentou-lagartinha?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=7e9b703a1766369945b7e558075de4d2eab54174


A pequena nuvem

Janeiro de 2017

“A Pequena Nuvem”

 

As auxiliares da valência de creche convidaram as crianças desta valência a
participarem num momento de animação que surgiu na sequência das vivências, das
duas salas de creche, no mês de janeiro. Foi com um teatro de sombras que todos
ficaram a conhecer a pequena nuvem e as outras nuvens que no céu com ela
costumam andar a vaguear. A pequena nuvem transformou-se numa nuvem gigante e,
depois, numa ovelha, num avião, num tubarão, em duas árvores, num coelho, num
chapéu, num palhaço… Até que… Quando voltou para junto das outras, começou a
chover.  

Na sala lilás, as crianças experimentaram sentir a textura das nuvens e surgiram
formas às quais tentaram atribuir um significado. A minha nuvem “parece uma
ovelha” (A.), “um cão” (A.C), “Parece um tubarão” (C.J.)…

 

 

Detalhes  Visitas: 495  

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/creche/noticias-creche/ano-letivo-2016-2017/919-a-pequena-nuvem
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/creche/noticias-creche/ano-letivo-2016-2017/919-a-pequena-nuvem?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=e0bbe917eacc7aef1d15da06fe2ea13bf0908d80
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Espetáculo Sensorial: Forbrain Snoezelen

No dia 7 de
dezembro de 2016

Espetáculo sensorial… Forbrain Snoezelen 

 

No dia 7 de dezembro, a bebeteca do Colégio do Centeio tornou-se numa sala
Snoezelen, num “local feito de luz, sons, cores, texturas e aromas, onde os objetos
são coloridos e disponibilizados para serem tocados e admirados. Os sentidos
primários são estimulados dando sensação de prazer (Amcip, 2009).” As crianças da
valência de creche viveram um momento de descoberta de emoções e reações e que,
ao mesmo tempo, foi promotor de relaxamento. Os olhos viram luzes, cores e
sombras, os ouvidos escutaram música, ritmos e sons, as mãos vaguearam no meio de
texturas e de materiais diferentes dos habituais capazes de despertar quase todos os
outros sentidos.    

 

 

 

Detalhes  Visitas: 544  

http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/creche/noticias-creche/ano-letivo-2016-2017/884-espetaculo-sensorial-forbrain-snoezelen
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/noticias/creche/noticias-creche/ano-letivo-2016-2017/884-espetaculo-sensorial-forbrain-snoezelen?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.colegiodocenteio.pt/index.php/pt/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_university&link=350e0528805df08c020a2156c39861cded9c8d10
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Setembro de 2017

Os Bebés na Quinta

 

Aproveitámos uma das manhãs soalheiras deste início de ano letivo para fazermos o nosso primeiro passeio no espaço
exterior do colégio. Um dos espaços exteriores mais apreciados pelas crianças do colégio é a “Quintinha pedagógica do
avô Zé” e foi até lá que fomos para podermos conhecer este espaço e estarmos em contato com os animais que lá
vivem. As reações dos bebés foram um misto de desejo e o receio de estarem perto das galinhas, da cabra, dos coelhos,
dos porquinhos-da-índia…
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