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APRENDER A SABER COMEROato de comer satisfaz necessidades bio-
lógicas e energéticas inerentes ao bom
funcionamento do nosso organismo e é,

também, fonte de prazer, de socialização e de transmissão
de cultura. Mas não basta ter acesso a bens alimentares.
É preciso saber comer, ou seja, saber escolher os ali-
mentos de forma e em quantidade adequadas às ne-
cessidades diárias, ao longo das diferentes fases da vida.

Muitos dos nossos hábitos alimentares são con-
dicionados desde os primeiros anos de vida. Por outro
lado, uma alimentação saudável durante a infância é es-
sencial para permitir um normal desenvolvimento e cres-
cimento e prevenir uma série de problemas de saúde li-
gados à alimentação, como sejam a anemia, o atraso de
crescimento, a má nutrição, a obesidade ou a cárie den-
tária.

O papel da família na alimentação e na educação
alimentar das crianças e jovens é, portanto, inquestio-
nável. Mas, para além da família, a escola e, em especial,
o jardim-de-infância assumem uma particular impor-
tância, na medida em que podem oferecer um contex-
to de aprendizagem formal sobre esta e outras matérias,
complementando o papel familiar.

Este ano, a temática do pré-escolar enquadrada no
projecto educativo do agrupamento “Ambiente quali-
dade de vida/Educar para o consumo” definiu como

subtema “Saber comer também é saber poupar”, ten-
do como objetivo promover uma educação alimentar
variada, saudável e económica de modo: a criar atitudes
positivas face aos alimentos e à alimentação; encorajar
a aceitação da necessidade de uma alimentação saudá-
vel e diversificada; promover a compreensão da relação
entre a alimentação e a saúde; e promover o desenvol-
vimento de hábitos alimentares saudáveis.

Adquirem-se em idades precoces muitos dos com-
portamentos relacionados com a alimentação que se
transformam em erros alimentares em adulto, como se-
jam o excesso de ingestão de doces e gorduras, acom-
panhado por um défice de ingestão de hortaliças, legumes
e frutos. Trata-se, portanto, de um período ótimo para
o início de uma educação alimentar adequada e equili-
brada.

Ao longo do ano foi desenvolvida uma série de
atividades em cooperação com a família. Para sensibi-
lizar as crianças para uma alimentação saudável, con-
fecionámos uma sopa de cenoura e uma salada de fru-
ta, em que as famílias colaboraram com os ingredien-
tes.

Pretendemos ajudar as crianças a saber comer, para
crescerem com bons hábitos alimentares, fortes e sau-
dáveis.
As educadoras Deolinda Silva, Fátima Coelho e Lurdes Ferreira
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UMA ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVELUma alimentação saudável durante a

infância é essencial para um normal
desenvolvimento e crescimento,

bem como na prevenção de problemas de
saúde ligados à alimentação.

A escolha dos símbolos das salas e a de-
coração das portas de cada uma espelham a in-
tencionalidade para abordar esta temática. A
sala Vermelha destacou a frase “Sei comer,
como fruta, sou saudável” e escolheu o sím-
bolo: uma maçã com uma minhoca. A sala
Azul contém a frase “Sei comer, como legu-
mes, sou saudável” e ele-
geu como símbolo um coe-
lho. A sala Amarela, com a
frase “Sei comer, bebo
leite, sou saudável”, adotou
como símbolo a vaca e ou-
tros animais da quinta. 

Dentro desta temática
privilegiámos dois momen-
tos para a sensibilização de
uma alimentação saudável,

com a confeção de uma sopa e de uma sobre-
mesa.

A comemoração do Dia Mundial da Ali-
mentação serviu de motivação para o desen-
volvimento de diferentes atividades, no sentido
de reconhecer e fomentar bons hábitos alimen-
tares.

Exploraram-se diferentes frutos do ou-
tono que as crianças trouxeram de casa, can-
ções, histórias, poesias. Em cada sala foi cons-
truída, em cooperação com as crianças, uma
roda dos alimentos recorrendo a materiais reci-
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clados e a ima-
gens de revista. 

Confecio-
námos uma sopa
a nível das três
salas. Começá-
mos por pedir a
colaboração dos
pais com alguns
legumes. Logo
no dia seguinte
os legumes começaram a chegar em quanti-
dade e variedade razoável, mostrando que as
crianças conseguiram mobilizar as famílias. No
dia da confeção da sopa, os legumes foram la-
vados com a ajuda das crianças e cortados para
serem colocados na panela, e ficaram a cozer
por algum tempo. A ansiedade pelo momento
de a provar era grande. A sopa ficou pronta e
todos quiseram experimentar o resultado final.

A nível de cada sala construímos também,
a partir de uma batata, um boneco para assina-
lar o Dia Mundial da Alimentação.

Num segundo momento, confecionámos
uma salada de fruta. Elaborámos um recado
para enviar à família em que cada criança dese-
nhou um ou mais frutos que tencionava trazer.
Decorámos copos plásticos com marcadores e

colaborámos na confeção da salada de fruta.
Da parte da tarde os três grupos juntaram-se
para observar a salada de fruta já pronta, con-
fraternizaram cantando canções e dialogaram
sobre a importância da fruta. A salada foi dis-
tribuída pelos copos, que cada criança levou
para casa.

De cores e sabores revestem-se os ali-
mentos que nos fazem crescer, ser fortes, ter
saúde, energia e alegria! Propusemos assim op-
ções saudáveis que permitem a conjugação de
vários alimentos ricos em nutrientes essenciais
para uma vida saudável, mas que muitas vezes
não são apreciadas. Com os legumes e frutos
utilizados, pudemos ainda explorar os sentidos:
textura, paladar, aroma, forma e cor. Realizá-
mos registos das experiências vivenciadas.



Jornal do Jardim de Infância de Vila Cova da Lixa n.º 12 Ano X       junho 2012
Visite o nosso blogue em http://j-i-vilacovadalixa.blogspot.com/

6

PROMOVER A CONTINUIDADE
ENTRE CICLOSArealização de projectos comuns que inte-

gram docentes e crianças da educação pré-
escolar e do 1.º ciclo podem ser um meio

de colaboração e de maior conhecimento mútuo: o que se
faz e aprende no pré-escolar e no 1.º ciclo. (Orienta-
ções Curriculares 1977)

De forma a promover a continuidade en-
tre o pré-escolar e o 1.ºciclo, planeamos no iní-
cio do ano letivo algumas atividades que fomos
realizando ao longo do ano. Nestas atividades,
em que existiu interação entre os vários docen-
tes e crianças, realizou-se um trabalho de coo-
peração para promover o conhecimento e o
desenvolvimento das crianças. Ao fomentar o
contacto pretende-se que o processo de inte-

gração, no novo ciclo da escolaridade obrigató-
ria, se faça o mais naturalmente possível, de
modo gradual, favorecendo a adaptação e con-
sequente gosto pelas novas tarefas de aprendi-
zagem e visando o sucesso educativo e ao
longo da sua vida.

Uma das actividades consistiu na realiza-
ção de uma feira dos alimentos, que decorreu
no dia 11 de novembro, nas salas de aula do
Centro Escolar da Lixa. Cada sala do Jardim
associou-se a uma sala do 1.º ciclo, onde esta-
vam algumas crianças que, no ano anterior, ti-
nham andado no jardim, e até na mesma sala,
promovendo assim um espaço de continuidade
e de partilha. Para enfeitar as salas, que foram

palco da feira, construímos, no nosso
jardim, painéis em papel de cenário
onde foram estampados frutos e legu-
mes. Estes painéis foram usados para
enfeitar as mesas onde se colocaram
os alimentos para venda. Em conjunto
com as professoras  do 1.º ciclo, enfei-
taram-se ainda as mesas com papel
crepe de várias cores e colocaram-se



Jornal do Jardim de Infância de Vila Cova da Lixa n.º 12 Ano X     junho 2012
Visite o nosso blogue em http://http://j-i-vilacovadalixa.blogspot.com/

7

laços. Todos os ali-
mentos colocados à
venda foram ofereci-
dos pelos pais das
crianças de ambos os
ciclos.

Oferecemos
a(o)s meninas(os) lem-
branças alusivas aos
símbolos das respeti-
vas salas, com mate-
riais reciclados. A sala
Azul ofereceu uma cenoura, feita com um
copo de iogurte, e um poema, a sala Vermelha
(o pote da felicidade) um cestinho de cereais
com a roda dos alimentos, feito num copo de
iogurte, e a sala Amarela uma vaquinha com
um pacote de leite escolar.

Tivemos grande adesão por parte das fa-
mílias e vendemos praticamente todos os ali-
mentos, a verba angariada destinou-se a custear
a vinda de um grupo de teatro de marionetas e
a atividade do conto partilhado já programada. 

No dia 19 de dezembro de manhã, no
Centro Escolar da Lixa, assistimos a uma peça
de teatro de marionetas, denominado “O Bos-
que encantado”.

A segunda atividade foi a criação e ilustra-

ção de um  “conto partilhado”, “ Os três coe-
lhinhos amiguinhos, brincalhões e comilões”,
que foi iniciada no pré-escolar e concluída no
1.º ciclo. O texto e as ilustrações do jardim fo-
ram realizados pelas crianças finalistas.

No dia oito de junho fez-se a apresenta-
ção do resultado final, em forma de livro. Após
uma visita guiada pelas instalações do Centro
Escolar, com todas as crianças, professoras e
educadoras e assistentes, fez-se a apresentação
da história em “powerpoint”, com a leitura da
mesma, pelas crianças do 1.º ano.

As crianças manifestaram grande inte-
resse nas atividades e foram, sem dúvida, mo-
mentos excelentes de continuidade e ajuda na
integração das nossas crianças. 
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FOMENTAR O ENSINO
EXPERIMENTALOensino

das Ciên-
cias de-

verá começar nos
primeiros anos e for-
necer bases sólidas,
ainda que de nível ele-
mentar, sobre as áreas
mais importantes, e
deverá ser atrativo
para cativar as crian-
ças para a continuação
dos estudos.

Atualmente as Ciências da Natureza no
jardim-de-infância são incluídas, segundo as
orientações curriculares (ME, 1997), na área do
conhecimento do mundo, cujo principal obje-
tivo é despertar nas crianças o interesse pala
Ciência, e não propriamente o ensino de con-
ceitos científicos, referindo: “… a área do co-
nhecimento do mundo deverá permitir o
contacto com a atitude e metodologia própria
das Ciências e fomentar nas crianças uma ati-

tude científica e experimental”. (p. 82)
A partir de situações do quotidiano o(a)

educador(a) encontra pontos de partida perti-
nentes para uma exploração mais sistematiza-
das de algumas questões que são colocadas
pelas crianças. 

Assim, em contexto de sala de aula, nos
três grupos, foram feitas experiências, no mês
de janeiro deste ano, ligadas a um dos elemen-
tos fundamental à vida, a água, que está pre-
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sente na maioria das atividades do nosso dia-a-
dia, sendo também fonte de brincadeiras e pra-
zer para as crianças. 

Nestas atividades foram exploradas, de
forma implícita, conteúdos relacionados com a
flutuações de objetos em água, os estados físi-
cos, a conservação do volume quando a água é
transferida de uns recipientes para outros dife-
rentes, a dissolução de materiais (sal, açúcar,
areia) e o processo de separação de misturas
(filtração da terra), sensibilizando para a não
poluição da água.

Na última semana de janeiro e primeira
de fevereiro, tivemos a visita de duas professo-

ras (Biologia, Geologia e Físico-Química) do
Centro de Ciências Experimentais da Escola
Secundária da Lixa, que apresentaram, em cada
sala, algumas experiências ligadas aos “Cinco
Sentidos”, algumas conhecidas e outras novas.
As crianças gostaram, interagiram constante-
mente com as professoras e observaram ao
vivo os órgãos do corpo humano. No final fi-
zeram o registo individual e em grupo, que
foram afixados no placard de cada sala, para
dar a conhecer à família as experiências vividas.

No decorrer da exploração desta temática,
as educadoras tiveram a oportunidade de apro-
fundar e explorar diversas atividades de aprendi-

zagem relacionadas
com a prática das Ciên-
cias, de acordo com os
interesses e as necessi-
dades das crianças,
“com vista ao desen-
volvimento de cida-
dãos mais competentes
nas suas dimensões
pessoal, interpessoal,
social e profissional”
(Zabala e Arnau,
2007), in “Despertar
para a Ciência” (p.15). 
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“ATELIERS” NA SALA
DE AULAÉfundamental proporcionar às crian-

ças espaços onde possam
desenvolver sentimentos de cumpli-

cidade, convívio e interajuda entre elas. É o
educador que deve promover esta ligação entre
as crianças. Sendo as salas de aulas espaços
acolhedores, tentámos promover a interligação
não só entre as crianças de um grupo, mas
entre os três grupos, através da transformação
destas em “ateliers”.

As crianças circularam pelas três salas em
dois momentos. O primeiro decorreu dos dias
7, 8 e 9 de fevereiro, de manhã, denominado
“Exploração da Sala de Aula”. Em cada sala foi
apresentado o símbolo da sala, canções
associadas a este, seguindo-se a exploração da
sala, realizando-se um registo de grupo e indi-
vidual no símbolo alusivo à sala, levando o
individual para casa, como recordação do “ate-
lier”.

O segundo momento foi dinamizado nos
dias 16, 17 e 18 de abril, cada sala explorou
áreas de conteúdo diferentes. Na sala Vermelha

a expressão musical e motora, denominado “As
Cores da Natureza”. A motivação foi feita atra-
vés de uma história, a menina “Natureza”,
explorando-se: instrumentos musicais, uma
canção apresentada num painel e exercitando o
corpo. Ao longo do tempo enquanto uns parti-
cipavam na atividade, um de cada vez fez o
registo da sua presença, num instrumento
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grande, o tambor tic-tac, igual ao que escolheu
para levar para casa, construídos com materiais
recicláveis (garrafão plástico, copos de
iogurtes, cápsulas café, lã…).

Na sala Amarela, a expressão plástica,
denominado “No fundo do mar”, tendo como
motivação a canção “o Cuchuchu nadava….”
Seguindo-se a exploração em grande grupo de
algumas características dos peixes, a pintura de
um peixe com a impressão da mão em tinta
que levaram para casa  e o registo de grupo
num aquário, em que as crianças desenharam
um peixe   ou a sua mão transformada em
peixe.

Na sala Azul, a área da Linguagem Oral e
abordagem à Escrita, através da História “Tita,
a Coelhinha Diferente” de
Maria Jesus Sousa, que foi
apresentada em “powerpoint”.
No final  da apresentação da
história as crianças recontaram
a história com a ajuda da pas-
sagem das ilustrações. Foram
abordados os valores da ami-
zade da interajuda e o respeito
pela diferença...depois fizeram
um registo individual da histó-
ria, onde as crianças mais

velhas escreveram o nome da história o seu
nome e a data. Fizeram um desenho numa pála
grande, com a forma de um coelho, para ficar o
registo da passagem das crianças e levaram uma
pala de coelho para casa.  

No final de cada “atelier”, cada educadora
foi afixando no “placard” do corredor os regis-
tos de grupos, que, no seu término, ofereceram
um a cada sala, para todas as salas ficarem com
uma lembrança dos “ateliers”.

As crianças aderiram sempre com
entusiasmo aos diferentes “ateliers”, manifes-
tando agrado por participarem  nas atividades
que desenvolveram nas  salas, num ambiente
educacional estimulante, com metas de apren-
dizagens definidas por cada educadora.
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QUINTAS DIFERENTESNo dia 14 de março fomos observar
na Quinta dos Quintais, que fica
em frente ao nosso jardim, algu-

mas culturas agrícolas da época. Apesar de não
estarmos situados num meio rural, ainda temos
a possibilidade de poder usufruir desta vivên-
cia.

Fomos recebidos pelo casal que trata da
quinta, que sempre que solicitado nos possibi-
lita a utilização deste espaço.

Logo à entrada vimos cães, galinhas e ga-
los que ladraram e cacarejaram com a nossa
presença. Começamos a descer e logo encon-
tramos, do lado direito, couves e tronchudas
plantadas, com folhas ainda muito pequenas.
Do lado esquerdo havia sementeiras de alfaces
protegidas com uma rede, cebolo já grande e
baleiras com batatas.

No percurso que fizemos pela quinta, re-
paramos que as videiras estavam a começar a
florir tendo já umas folhinhas pequeninas.

Apanhamos flores silvestres, folhas de eu-
calipto e de hera e salsa com raíz que trouxe-
mos para o jardim, para enfeitar e perfumar as
salas.

Esta visita permitiu às crianças visualizar

as sementeiras na quinta, pois já tínhamos feito
sementeiras, nas salas, para observar a germi-
nação, vendo-se as raízes e um pequeno caule
nos feijões em algodão embebido em água.

Na sala, cada criança fez um registo do
que observou na quinta e também um registo
de grupo com as ideias principais, e ilustra-
ções.

Quinta da Lixa, nome da marca do tão afa-
mado vinho da Lixa

No dia 20 de março visitamos a Quinta
da Lixa, tendo sido recebidos pela Dra. Ana e
dois colaboradores, que depois de divididos
pelas salas nos serviram de guias na visita. Des-
cemos até ao local de engarrafamento, após
passar pelas cubas, onde é armazenado o vi-



nho.
Vimos as garrafas a serem

enchidas, a colocação das rolhas, o
invólucro das rolhas, os rótulos e,
por fim, o agrupamento em 12
unidades, antes de serem guarda-
das em caixas. Todo o processo de
engarrafamento e de acondiciona-
mento é feito mecanicamente. 

De seguida, vimos o cultivo
de vinhas, que existem na quinta, que já esta-
vam com folhinhas a despontar.

Pesamo-nos na balança, que pesa os tra-
tores quando chegam à Quinta.

Já na sala de vendas, observamos vários
trabalhos alusivos feitos com rolhas e garrafas
em suportes muito engraçados.

Na despedida presentearam as crianças,
com um saquinho de gomas e os adultos com
uma garrafa de vinho da lixa.

Na sala conversamos sobre o que vimos e
registamos individualmente e em grupo a vi-
sita.

Através destas duas quintas, com diferen-
tes explorações, com a colaboração de dois es-
tagiários do 12.º ano da Escola Secundária da
Lixa, alargamos o conhecimento do mundo
que nos rodeia…
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MATERIAL VELHO...
ADQUIRE FORMAReciclar significa trans-

formar objetos
materiais usados em

novos produtos para o
consumo. Esta necessidade foi
despertada pelos seres huma-
nos a partir do momento em
que se verificaram os
benefícios que este
procedimento tem para o pla-
neta Terra.

No dia a dia do jardim-de-infância é
nosso lema a reutilização de materiais em
todas as atividades ou construção de presentes
que o permitam. Assim, participamos numa
atividade dinamizada pela Câmara Municipal
de Felgueiras denominada Concurso “O
Espantalho”, tendo como tema as profissões
tradicionais. 

Tradicionalmente, um espantalho é um
boneco feito de roupas velhas e chapéu,
podendo ou não ser recheado com trapos,
palha ou outros materiais. São colocados no

meio de hortas ou plantações com o objetivo
de espantar as aves, simulando a presença do
ser humano.

O uso do espantalho como meio de afu-
gentar aves é relativamente antigo, e está
presente em diversas culturas. Tem, contudo, o
inconveniente de perder a sua eficácia, pois as
aves acabam por se habituarem a eles. Se eu
fosse uma ave, acho que iria rir-me com esses
espantalhos.

Como os espantalhos fazem parte da
imagem rural e valorizando o nosso folclore,
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decidimos construir uma “Lavradeira da
Lixa”, valorizando o aproveitamento e o
emprego de materiais reutilizáveis. 

Desta forma, as famílias foram sensibili-

zadas e logo responderam ao
apelo feito, colaborando com
sacos de café, cápsulas de
café, sacos plásticos, tampas,
caixas de iogurte, cozendo os
sacos (costureiras) e a estru-
tura de base (vaso com
cimento e cruz em madeira)
feito por um avô. 

Cada criança estava
representada por um
boneco(a): a sala Vermelha
no colar, a sala Amarela na
cinta e a sala Azul no remate
da saia.

Depois de pronto foi
exposto no jardim central da
cidade de Felgueiras, em
frente à Camara Municipal,
junto de outros que também
participaram neste concurso.

Com esta iniciativa,
estimulamos o sentido esté-
tico, a criatividade no

domínio da expressão plástica, exprimindo e
encorajando a capacidade de improvisação e
desenvolvendo as capacidades de visualização,
memorização e atenção.
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OS LIVROS FALAM COMIGOOjardim-de-infância as-
sume o papel do en-
sino da leitura e da es-

crita, que deve estar
sistematicamente presente nas ativi-
dades e vivências de cada grupo-
criança. Explorando, compreen-
dendo e descobrindo de um modo
natural as caraterísticas da escrita, da
leitura e da sua utilidade. 

Deu-se continuidade ao projeto “Vai e
Vem”, no qual se procurou envolver os pais
com o objetivo de, no interior da família, se rea-
lizar um processo regular de motivação de
conto e leitura de histórias. 

Não restam dúvidas que os pais, parceiros
importantes no processo educativo, têm contri-
buído bastante para o sucesso deste projeto,
cuja finalidade está espelhada nos registos reali-
zados em família, relativos aos livros explorados
em casa com os seus filhos e que foram parti-
lhados em grande grupo todas as segundas-fei-
ras no jardim-de-infância.

Também as mascotes das salas foram visi-
tar a casa das crianças. O seu diário foi sendo
preenchido ao longo do ano em parceria com

as famílias. Nele registaram-se as atividades rea-
lizadas ao longo das semanas com texto, ilustra-
ções e fotografias. Rotativamente, às sextas-fei-
ras, as crianças levaram a mascote e o diário
para, em família, registarem o que de mais posi-
tivo vivenciaram. Todas as segunda-feiras a
mascote e o diário regressaram ao jardim-de-in-
fância e foi feita uma leitura em grupo. 

A hora de conto, implementada trimestral-
mente pelo pólo da Lixa da Biblioteca de Fel-
gueiras, proporcionou o conto de histórias, o
contacto com os diferentes espaços da biblio-
teca e de todos os seus recursos.

O momento do conto, realizado na rotina
diária das salas ou dinamizado por alguns pais
que vieram ao jardim, permitiu a realização e
concretização de diferentes atividades a nível de



linguagem, como: promover a capacidade de
atenção e memorizar; incentivar a fala; abrir um
espaço em que as crianças falaram sobre o que
ouviram, estimulando a compreensão e a pro-
dução de palavras novas. Na área da biblioteca,
que é uma das áreas existentes nas salas do jar-
dim-de-infância, as crianças gostam de folhear
livros, de observar as imagens coloridas, fazer
de conta que estão a ler e sentem curiosidade
pela escrita.

“Um livro é um brinquedo
feito de letras. Ler é brincar”. Ru-
bem Alves

Neste âmbito, ainda, comemo-
ramos o Dia Mundial do Livro,
construiu-se um marcador de leitura
alusivo aos símbolos de cada sala ao
seu género, que levaram para casa
para assinalar este dia. Visitamos
ainda a feira do livro, que se realizou
na biblioteca do Agrupamento Dr.
Leonardo Coimbra. Nesta as crian-
ças puderam folhear e contactar
com diferentes livros.

O educador pode contribuir
significativamente para o desenvol-
vimento e para a aprendizagem de
todas as crianças. É essencial, na sua
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atuação, estar atento e aproveitar todos os inte-
resses e vivências das crianças ou do grupo,
para implementar as suas intencionalidades de
modo estruturado e consistente. As vivências e
intervenções das crianças no dia-a-dia são o
ponto de partida para muitas atividades coeren-
tes e sustentadas, contribuindo para o desenvol-
vimento destas competências. 

Os livros falam comigo quando os manu-
seio e aprendo a lê-los.
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VISITA DE ESTUDO
AO THEATRO CIRCOElento ensinar por teorias, mas breve e eficaz

fazê-lo pelo exemplo” - Séneca

Acreditamos que a escola é uma instituição
imprescindível para o desenvolvimento e para o
bem-estar das pessoas, das organizações e das
sociedades e que não deve ser entendida como
um local que desenvolve única e exclusivamente
a sua atuação dentro do espaço aula. 

Assim, no dia 14 de maio, realizámos a
nossa visita de estudo ao Theatro Circo em Bra-
ga, com todos os jardins-de-infância do agrupa-
mento. Estava um dia agradável de primavera. À
chegada, arranjámos um sítio aberto e apropria-
do para lancharmos, para, logo de seguida, dar
início à nossa visita. 

No teatro já nos aguardavam para iniciar-
mos o programa preparado. Fomos divididos
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em pequenos grupos para
podermos visitar a sala
principal do teatro, uma
sala muito bela, cheia de ta-
lha dourada, com camaro-
tes, cadeiras em veludo ver-
melho e com um grande
lustre no centro do teto.
Fomos visitar ainda o salão
nobre e apreciámos a sua
decoração. 

Finda esta visita guiada, fomos conduzidos
à sala secundária, onde assistimos á peça “O Es-
caravelho Contador”. A sala era uma escura e ti-
nha um palco que suscitou grande curiosidade e
apreensão ao mesmo tempo. O ator que prota-
gonizava o escritor Manuel António Pina, muni-
do da sua máquina de escrever, surgiu no palco,
e as personagens das histórias abriram porta a
uma viagem pelo mundo da fantasia contada pe-
los escaravelhos. Sentimos diferentes emoções
com as personagens: demos gargalhadas, senti-
mos medo, ficamos tristes, espantados e felizes. 

No final da atuação, aplaudimos intensa-
mente, demonstrando grande satisfação pelo es-
petáculo, e os atores e as atrizes agradeceram.

Estava na hora de seguirmos, entramos
nos autocarros e avançámos rumo a um espaço

agradável para almoçarmos, o parque de meren-
das do Sameiro. Neste partilhamos os farnéis, as
brincadeiras e fomos conhecer o espaço envol-
vente.

A hora do regresso aproximou-se, depois
de tantas vivências, e partimos felizes em dire-
ção ao jardim-de-infância.

Em contexto de sala de aula foi realizada
uma apreciação desta atividade, as crianças dra-
matizaram algumas cenas observadas e o registo
gráfico individual e em grupo, promovendo-se
desta forma o interesse pelo mundo artístico em
especial pela arte teatral. 

“Que o teatro tem a função de divertir instruindo é
uma verdade que ninguém pode. Contestar, pois seria ne-
gar-lhe a própria história” (Reverbel, 1989).
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PINTA OS JOGOS OLÍMPICOSAcriança deve desfrutar plenamente de
jogos e brincadeiras, os quais deverão
estar dirigidos para a educação”.

Declaração Universal dos Direitos da
Criança, Princípio VII.

Sendo um direito das crianças, todas elas
têm direito a poder jogar e brincar.
Infelizmente esta realidade ainda não é
comum a todas as crianças. A ONU, reconhe-
cendo, que todas as crianças necessitam de
especiais cuidados e atenção – independente-
mente da sua cor, raça, sexo, religião ou
nacionalidade –, pro-
pôs o dia 1 de junho
como Dia Mundial da
Criança, sensibilizando
assim todas as nações
para que as crianças
tenham direito a ser
crianças.

Este ano, a
Câmara Municipal de
Felgueiras, colocou
como desafio “Pinta
os Jogos Olímpicos
com as Cores do Arco-

Íris” para as crianças darem largas à sua ima-
ginação. No ano em que se realizam os Jogos
Olímpicos em Londres, convidando todas
crianças e jovens do concelho a pintar e a
imaginar um mundo a vibrar com os jogos e
o desporto e, desta forma lúdica, aprenderem
a valorizar a amizade e o respeito. 

As crianças do jardim, no dia 28 de
maio, foram, da parte da manhã, ao pólo da
Lixa da Biblioteca de Felgueiras colaborar na
atividade. Em telas pintaram os símbolos dos
Jogos Olímpicos, os cinco anéis que
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representam os cinco continentes, algumas
modalidades desportivas e alguns ainda pedi-
ram para escrever as palavras “Jogos
Olímpicos” “Paz” e “2012”, que juntaram à
pintura. Receberam uma oferta, um “Kit do
Pintor”, constituído por uma boina e um
saco.

Ser criança é pintar com as mãos e desenhar
Tudo e nada nas folhas brancas da imaginação,
Ser criança é ser capaz de ensinar a amar,
É ter o mundo inteiro na palma da sua mão.

Para além desta atividade, que se enqua-

dra no Dia Mundial
da Criança, construí-
ram-se cartazes onde
as crianças aprende-
ram sobre os seus
direitos. No dia 1 de
junho, da parte da
manhã, munidos de
bolas, cordas e andas,
fomos até ao jardim
da feira para as crian-
ças experimentarem
alguns exercícios no
circuito de manuten-

ção e, depois, em cima da relva, utilizarem os
materiais de desporto que levamos.

Os presentes oferecidos foram construí-
dos com materiais reciclados. Para as crianças
de 3 e 4 anos, foi um “puzzle” alusivo ao
símbolo das salas pintado pelas crianças mais
velhas; para as de 5 anos, foi o jogo do galo
construído com tampas plásticas e botões e
guardado em caixas ornamentadas.

À noite, um grupo de pais apresentou
uma peça teatral, cheia de sentido educativo e
muita alegria: “Saber comer é saber viver”.
As famílias aderiram em massa e as crianças
participaram com entusiasmo.
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“A PEQUENA SEREIA” APequena Sereia era uma princesa. Vivia nas
profundezas do mar. Queria ver o mundo
onde as pessoas viviam. 

Assim, um dia nadou até à superfície do mar. Aí, viu
um belo navio. Viu também um bonito rapaz. Talvez fosse
um príncipe! 

De repente, começou uma enorme tempestade. O
navio começou a afundar-se. A Pequena Sereia viu que o
jovem príncipe também se afundava com o navio. Nadou
com ele até à praia. Aí, cantou-lhe belas canções. Quando o
jovem abriu os olhos, ela fugiu para casa. Não conseguia es-
quecê-lo. 

Pediu à Bruxa do Mar para a ajudar. 
– Posso dar-te pernas – disse a bruxa. Mas, em troca,

tens de me dar a tua bela voz.
A Pequena Sereia nadou de volta à praia levando

consigo uma poção mágica. Bebeu-a e caiu como se esti-
vesse morta. O jovem encontrou-a e entregou-lhe um vesti-
do para ela usar. Ajudou-a a caminhar e levou-a para o seu
palácio. Ele era mesmo um príncipe. 

Nessa noite, ela dançou com ele. Mas não tinha voz
para falar com ele. Por fim, o príncipe deixou-a para ir falar
com outras senhoras. A Pequena Sereia estava muito triste.

– Se pelo menos ele soubesse quem o salvou – pen-
sava ela. 

As suas irmãs prometeram-lhe que iam pedir à Bru-

xa do Mar que lhe devolvesse a voz. Deram à bruxa o seu
belo cabelo, em troca de outra poção mágica. O príncipe
estava prestes a casar-se, quando a Pequena Sereia bebeu a
poção mágica. Começou a cantar belas canções na praia.

– Foste tu! – exclamou o príncipe.
– Salvaste-me a vida. Procurei-te por todo o lado! 
– Dá-me a tua mão – disse a Pequena Sereia 
– Vamos viver no fundo do mar. 
E assim viveram juntos e felizes nas profundezas do

mar. 
Cecília Queirós (mãe do Paulo)
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O GRUFALÃO
Andávamos nós de Férias,
Por esse País fora
Uma feira do livro visitamos
E o Miguel escolheu este livro sem demora.
Por sermos bons contadores,
Ou o Miguel um bom ouvinte,
Depressa se perdeu de amores,
Por esta história que diz o seguinte:
Ia um ratinho pela floresta escura a passear.

Uma raposa viu o rato e o rato tinha mesmo bom
ar.

– Olá, ratinho castanho! Onde vais? Vem al-
moçar à minha toca, não te peço mais. 

– És muito gentil, Raposa, mas não. Já vou
almoçar com um grufalão. 

– Um grufalão? O que é um grufalão?

– Um grufalão é um grufalão! Não conheces,
não?

Tem umas presas terríveis, e umas garras ter-
ríveis e uns dentes terríveis numa boca terrível. 

– E onde o vais encontrar?
– Aqui, ao pé destas pedras. E assado de ra-

posa gosta ele de saborear!
– Assado de raposa? Já aqui não estou.

Adeus, ratinho. – E num instante, desandou. 
– Que raposa tonta! Não querem lá ver? Jul-

ga que o grufalão existe a valer. 
Lá seguiu o ratinho pela floresta escura a

passear. Uma coruja viu o rato e o rato tinha mes-
mo bom ar.

– Olá, ratinho castanho, onde vais? Vem to-
mar chá comigo, não te peço mais. 

– És muito amável, Coruja, mas não. Já vou
tomar chá com um grufalão.  
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– Um grufalão? O que é um grufalão?
– Um grufalão é um grufalão! Não conheces,

não? Tem umas patas nodosas, os dedos revirados
e uma borbulha venenosa na ponta do nariz. 

– E onde o vais encontar?
– Aqui, junto ao ribeiro. E gelado de coruja

gosta ele de saborear!
– Gelado de coruja? Já aqui não estou!

Adeus, ratinho. – E num instante desandou.
– Pobre coruja tonta! Então não sabe que um

grufalão não existe, não?
Lá seguiu o ratinho pela floresta escura a

passear. Uma cobra viu o rato e o rato tinha mes-
mo bom ar. 

– Onde vais, ratinho castanho? Vem ao meu
banquete, nos toros junto ao chão. 

– És muito simpático, Cobra, mas não. Já
vou a um banquete, mas com um grufalão.

– Um grufalão? O que é um grufalão?
– Um grufalão é um grufalão! Não conheces,

não?
– Tem olhos cor de laranja, a língua preta e,

espetados nas costas, espinhos violeta.
– E onde o vais encontrar?
– Aqui, ao pé deste lago. E cobra mexida

gosta ele de saborear!
– Cobra mexida? Adeus, ratinho! Já estou es-

condida. E num instante desapareceu. 
– Velha cobra tonta! Se há coisa que não

existe e um grufalão… Não!
Quem era aquele monstro com garras terrí-

veis, dentes terríveis em mandíbulas terríveis? Com
patas nodosas, dedos revirados, borbulha venenosa
na ponta do nariz? Com olhos laranja, a língua pre-
ta e, nas costas espalhados, espinhos violeta?

– Oh, não! Socorro! É um grufalão!
– Cá está o que eu vou saborear! – Disse o

Grufalão. 
– Sabes como és bom? Numa fatia de pão!
– Bom? – Disse o rato. – Olha que posso fa-

zer-te mal! Não encontras nesta floresta mais feroz
animal. Anda comigo, atrás. De mim todos tem
medo, já verás.

– Está bem – disse o Grufalão perdido de
riso.

– Vai andando à frente que eu logo sigo.
Andaram, andaram até que o Grufalão lhe

disse:
– Ouço um silvo na folhagem adiante, ssse…
– É a Cobra – disse o rato. – Olá, Cobra, che-

ga- te cá! Mas a cobra viu o Grufalão.
– Ssse, ssse! Adeus, ratinho – disse a fugir de

lá. E deslizou entre os toros numa atrapalhação. 
– Estás a ver? – Gabou-se o rato. – Tinha-te

dito. Respondeu-lhe o Grufalão: – É para admirar!
Continuaram a andar e disse o Grufalão: 
– Nas árvores lá á frente, estou a ouvir

piar…
– É a coruja – disse o rato. – Olá, Coruja,

aparece aqui. Mas a Coruja viu o Grufalão. 
–Mau, mau! –Disse a fugir dali. – Adeus, rati-

nho. E voou para a árvore a esconder-se no ninho. 
– Estás a ver? – Gabou-se o rato. – Tinha-te

dito. 
– Extraordinário – disse o Grufalão já espan-

tado. Continuaram a andar e disse o Grufalão:
– Ouço passos no carreiro ao lado…
– É a Raposa – disse o rato. – Olá, raposa,

anda cá! Mas a Raposa estava à coca:
– Socorro! – Gritou de lá. – Adeus, ratinho. 
E perna para-que-te-quero, fugiu para a toca. 
– Bem, Grufalão – disse o rato – estás a ver?

Todos os animais têm medo de mim!
Mas sinto que a barriga me está a dar horas.

E sabia-me bem um belo puré de grufalão!
– Puré de grufalão? Disse o grufalão. Deu

logo meia volta e fugiu sem demoras
Tudo ficou em paz. A floresta escura parecia

adormecida.O ratinho viu uma noz. E a noz sou-
be-lhe pela vida. 

Como vêem meninos e meninas não é preci-
so ser muito grande, ou muito forte para vencer-
mos os nossos medos! Basta que sejamos inteli-
gentes e audazes!….Como o Ratinho!

Eduarda Ribeiro (mãe do Miguel)
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OS QUATRO ELEMENTOSExistia um planeta muito, muito dis-
tante onde toda a população era in-
feliz. Isto aconteceu desde o dia em

que um extenso grupo de vilões invadiu e se
apoderou desse mesmo planeta.

Mas, entretanto, aconteceu uma coisa
muito estranha. Um grupo de quatro jovens,
com passados muito diferentes, mas futuros
iguais, estavam numa sala de aula e de repente
uma força misteriosa empurrou-os para um sí-
tio esquisito.

Eles foram empurrados para a “Era dos
Elementos”.

Quando aí chegaram, um homem muito
luminoso, chamado Lúminous, apareceu-lhes à
frente.

Este disse:
– Vocês foram escondidos para salvar o

vosso planeta. Ser-vos-ão atribuídas as forças
dos quatro elementos da natureza.

Todos concordaram e ficaram entusias-
mados com a ideia.

De seguida, entraram numa sala e esco-
lheram os seus próprios elementos.

O Joby começou a ganhar escamas e uns
grandes tentáculos no cabelo, sendo o elemen-



As crianças finalistas das três salas do
nosso jardim-de-infância fizeram,
em conjunto, cinco desenhos de

tema livre para a capa do jornal.
Uma criança iniciava o trabalho e as se-

guintes, da sua e das restantes salas, davam-lhe
continuidade.
Na sala Azul fo-
ram iniciados
dois desenhos,
na sala Verme-
lha outros dois e
na sala Amarela
um. Cada dese-
nho teve, no mí-
nimo, quatro
colaboradores.

Os traba-
lhos foram a
votação e o pre-
ferido, pelo
maior número
de crianças, é o
que consta da
capa desta edi-
ção do nosso
jornal.

to da água.
A Saly escolheu o ar e logo ganhou asas.
O Kico escolheu o fogo e encheu-se de

chamas.
Já o Justin escolheu a terra e os seus om-

bros, pum, pum …, ficaram como pedra.
Depois deram-lhes uns botões para leva-

rem com eles, mas só podiam usá-los quando
precisassem de se transformar para salvar o
mundo.

Nesse preciso momento todos voltaram
ao planeta. Aí decidiram logo encontrar os vi-
lões e destruí-los em pedaços.

Quando os encontraram, carregaram no
botão e transformaram-se os quatro, cada um
no seu elemento. O Joby na água, a Saly no ar,
o Kico no fogo e o Justin na terra.

Lutaram e lutaram até conseguirem ven-
cê-los.

Assim no planeta Terra tudo voltou a ser
como antes.

A Era dos Elementos ficou feliz e deixou-
os ficar com os elementos para sempre e assim
protegerem o planeta caso houvessem outros
desacatos.

Rafael Ferreira, Rui Ferreira e Lígia
Dias (irmão e pais do Martim)
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DESENHOS PARA A CAPA
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PROGRAMA DA FESTA DE FIM DE ANO
Como acontece todos os anos, o fim do

ano letivo vai ser assinalado com uma festa de
fim de ano. Assim, na sexta-feira, dia 22 de
junho, a partir das 21 horas, no Agrupamento
Dr. Leonardo Coimbra, na Lixa, vamos ter a
nossa grande festa.

História – “Os três coelhinhos...” –
Atividade de articulação pré-escolar-1.º ciclo.

Canções – Ter amigos, cor da sala, sím-
bolos das salas (três grupos).

Dança – “Chu Chuá” (grupo Vermelho).
Dança – “Vejo, Vejo” (grupo Amarelo).
Dança – “Soco, Bate, Vira” (grupo

Azul).
Poema – “A brincar (os finalistas).
Canção dos Finalistas – Os Finalistas


