JARDIM DE INFÂNCIA DA CORRELHÃ
ATIVIDADES DO 1º PERÍODO

“Halloween”
O “Halloween” chegou à nossa escola que se “vestiu” a rigor para comemorar este dia um pouco
assustador e nós também participamos na confeção de sapatinhos para oferecer à Bruxa que
andava por aí de pé descalço.

“SEMANA DA ALIMENTAÇÂO” “A nossa Roda dos Alimentos”
A Semana da Alimentação foi vivida de forma intensa pelas nossas crianças.
A palestra pela Dr.ª Catarina Martins, nutricionista do centro de Saúde de Ponte de Lima, ajudou-nos
a perceber a importância de cada grupo de alimentos que formam a Roda, não esquecendo a água.
Todos as turmas do 1º ciclo e os grupos do Jardim de Infância pesquisaram sobre um grupo/grupos
e de e alimentos elaboraram trabalhos (poemas, canções …) que foram apresentados em alegre e
saudável convívio, construindo uma Roda de Alimentos animada. As famílias colaboraram com
trabalhos de expressão plásticas que estiveram em exposição no Hall de entrada e contribuíram com
produtos para a Feirinha de Outono que encerrou com chave de ouro esta semana.

SÂO MARTINHO”

No S. Martinho comem-se castanhas e bebe-se “suminho” e nós cumprimos a tradição.
Não houve fogueira nem o sol apareceu, mas o calor não faltou neste alegre convívio.

“Participação no Abraço ao Rio Lima e Visita ao Festival Internacional de Jardins”

Mais uma vez à semelhança dos anos anteriores arrancamos o nosso ano letivo com a tradicional visita ao Festival
Internacional de Jardins de Ponte de Lima e simultaneamente com a participação no “Abraço ao Rio Lima”. Apesar da
ameaça de chuva, foi uma manhã bem passada na qual as crianças após serem rececionadas no pavilhão da Expolima,
rumaram cheias de energia numa caminhada pelas margens do belo Rio Lima até ao Clube Náutico onde puderam apreciar
os belos Jardins criados sob o tema “Clima nos Jardins”. Foi duplamente satisfatório para nós pois pudemos mais uma vez
apreciar a nossa participação (crianças da sala dois), com a criação do Jardim “Estações de Sonho” sob o tema definido o
Festival de Jardins Escolinhas para este ano, “O Clima nos Jardins”.

O Dia Nacional do Pijama é um dia educativo solidário feito para crianças que ajudam outras crianças.
Neste dia, as crianças até aos 10 anos vêm vestidas em pijama para a escola e passam, assim, o dia em atividades
educativas e divertidas até regressarem a casa.
O Dia Nacional do Pijama, realiza-se no dia 20 de novembro, data que coincide com a Convenção Internacional dos
Direitos da Criança.
Este é um dia em que as crianças lembram a todos que “uma criança tem direito a crescer numa família”. É também
mais uma altura em que os valores de solidariedade/partilha e amizade são relembrados com mais afinco e se fazem ouvir
mais alto. Um especial agradecimento para todos os pais que colaboraram nesta atividade solidária.

“Projeto Ciência Divertida”
“ O Jardim de Infância tem sido reconhecido como um espaço de aprendizagens múltiplas, onde se
torna fundamental a qualidade das práticas educativas. A ciência nestes contextos educativos
assume-se com uma dimensão pedagógica de elevado valor, impulsionando as crianças no conhecimento científico sendo
requisito para progredir noutras aprendizagens.”
As crianças de cinco anos do nosso Jardim de Infância, participam este ano, no projeto “Ciência Divertida”, inserido no
Programa de Apoio aos espaços “Ciência Divertida de Ponte de Lima. Mensalmente técnicos deste serviço, dirigem-se à
nossa escola para, no nosso espaço “Ciência Divertida”, explorar com as crianças diferentes formas de “fazer ciência” e
ainda preparar os nossos pequenos cientistas para a grande mostra de talentos no “Workshp Infantil de Ciência” que será
apresentado a toda a comunidade na Feira da Educação Ciência e Tecnologia no Pavilhão de FEIRAS e Exposições da
Expolima.
Entre experiências realizadas na sala de atividades e na sala de ciências com apoio especializado já descobrimos como se
faz “ Uma explosão de cores”; “Perfume” e até “Massa dançante”. Esperamos surpreender-vos.

VISITA AO CENTRO DE INTERPRETAÇÃO E PROMOÇÃO DO VINHO VERDE”
Na primeira visita as crianças conheceram o espaço e descobriram interactivamente como o explorar, ouviram e
identificaram sons da natureza.
Nesta segunda visita dada a proximidade da quadra natalícia com toda a sua magia, foi proporcionado às crianças uma
atividade plástica, utilizando um elemento fornecido pela natureza (cortiça – rolhas) sob a forma de cacho de uvas para
decorar uma “árvore”. Foi ainda reciclada uma garrafa de vidro, na qual guardamos o nosso pedido feito ao Pai Natal muito
bem enroladinho (mensagem na garrafa). Conheceram um espaço diferente e realizaram atividades divertidas em que se
envolveram com empenho.

FABULOSO “CIRCO DE NATAL” no Coliseu do Porto
O Natal é sem dúvida a festa de excelência de todas as crianças. Nada melhor do que lhes proporcionar a vivência de
momentos mágicos e de alegria que enchem seus corações. O espetáculo “Circo de Natal” que tiveram oportunidade de
assistir no Coliseu do Porto cumpriu integralmente esses objetivos além de o fato de o assistirem nesse espaço
maravilhoso permite-lhes o contato com diferentes espaços de cultura.

No dia seguinte, ao espetáculo, realizamos na escola o nosso lanche de Natal e sem se atrasar o Pai Natal chegou,
carregadinho de prendas e chocolates que fizeram as delícias das crianças.

Um particular agradecimento à Associação de Pais da Correlhã pelo constante apoio.

