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CRZ 

Atividades que desenvolvemos 

Assim começou o mês de janeiro, num caleidoscópio de sensações... com luzes, música e a poe-

sia de Fernando Pessoa. Pia... Pia... Pia o mocho! As crianças da creche tiveram a oportunidade 

de vivenciar um momento cultural rico, com a visita da Companhia Andante, com o espetáculo 

interativo Afinal o Íbis. Ainda hoje a poesia e as rimas fazem parte das melodias mais ouvidas nas 

nossas salas! 

O grupo do pré-escolar teve um ingrediente diferente na sessão semanal de expressão e movi-

mento corporal... com um jogo de luzes de muitas cores e música à mistura, participaram na sua 

primeira matiné. Foi o delírio de miúdos e graúdos!  

Além destas dinâmicas, damos destaque para os jogos sociais, que acontecem de forma espontâ-

nea e natural em sala. É através da função lúdica e educativa que estes momentos proporcio-

nam: - por exemplo: o jogo das cadeiras, o jogo do lenço, as danças de roda, etc.—que as crian-

ças interagem com o próximo, respeitam regras, aprendem a ganhar e a perder, a negociar, a 

cooperar com o outro, a imaginar e a criar...  

Quem  diria que uma atividade tão simples e natural, traria tantos benefícios para as nossas cri-

anças?  Por isso, Papás e Mamãs, lançamos-vos o desafio, brinquem com as vossas crianças... A 

Infância nunca morre: apenas adormece. E quem, crescimento fora, se desencontra do brincar, 

não perceberá, jamais, que não há crianças se não houver brincar. Eduardo Sá 

Comemorações do mês  

 

Vamos cantar a janeiras … vamos cantar as janeiras…  

Já coroados reis e rainhas com as coroas a preceito, não pudemos 

deixar de comemorar este dia dando as boas vindas ao novo ano, 

compartilhando-o com todos os amigos das restantes salas.  

Assim, lá visitámos os amigos da creche e cantámos-lhes com amiza-

de e carinho tudo o que pedimos para este ano que começou.  

O grupo do pré-escolar deslocou-se também à sede da Afid, para 

igualmente desejar um bom ano ao som das janeiras e foram presen-

teados com uma fatia de bolo rei. Nham, nham... 

Aniversários 

Alice | 23 

Matilde | 19 

Maria Ana| 01 

Micael | 06 

Inês | 18 

Sofia | 08 
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VENTEIRA 

As nossas atividades 

Como diz o provérbio popular "Em janeiro sete casacos e um sombreiro". Em ja-

neiro esteve muito frio, chuva  e com ele muitas experiências divertidas na nossa 

creche. 

No “Dia de Reis”, fomos todos lindos reis e rainhas. Com belas coroas na cabeça e 

porte majestoso. Juntos partilhámos um lanche real, com uma mesa que não aca-

bava, cheia de comidinha boa , oferecida pelas nossas famílias. A sala de transi-

ção surpreendeu-nos com uma bonita canção sobre o dia de reis, estavam muito 

afinados e os restantes convidados aplaudiram a atuação.  

Foram muitas as atividades divertidas realizadas este mês. No Berçário, os bebés 

que já estão uns crescidos, ficaram maravilhados com pinturas com o corpo, sen-

tiram a tinta a fugir entre os dedos  como se fosse “magia”.  

Na sala de 1 ano, trabalhamos o inverno, nuvens com neve colorida deram vida e 

cor aos nossos dias. Foi uma animação pintar, colar e vestir o nosso boneco de 

neve. 

Na sala dos 2 anos,  descobrimos novas técnicas de pintura (relevo, anilinas, café, 

berlindes entre outras ) e melhor que os resultados finais, foram, todos os pro-

cessos. Estamos a ficar uns artistas em todos os sentidos.   Na sala de transição 

também houve pinturas, brincadeiras e atividades motoras.  

 

 

Nós somos os 3 Reis 

Que vimos do Oriente, 

Trazer as Boas Festas 

Com Paz p'ra toda a gente. 

Nós somos os 3 Reis 

Guiados por uma luz, 

Adoramos Deus Menino 

que se chama Jesus. 

Nós somos os 3 Reis 

Baltazar e Gaspar, 

Também o Belchior 

O veio adorar. 

Nós somos os 3 Reis 

Guiados por uma luz, 

E trouxemos 3 presentes 

P'ró Menino Jesus 

Canção 

14| 

Dia dos namora-

dos 

 

27| 

Desfile de Carnaval 

Agenda Aniversários 
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Matilde|6 

Sofia|15 

Afonso|8 

Eithel|22 

Leonor|7 

Maria Rita|10 

Carolina|22 
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GERAÇÃO 

O que fizemos 

O mês de janeiro foi tão longo… começou logo com o dia de Reis. As crianças dedica-

ram-se a um pequeno trabalho que relembrou a história dos três amigos do menino 

Jesus e das prendas que lhe ofereceram.  Foram três resultados finais diferentes mas 

todos originais. Na sala dos 2-3 anos aproveitámos para aprender algumas formas geo-

métricas e começámos a construir a figura humana. Artilhados de casaco e galochas 

partimos à aventura da descoberta das poças de lama do jardim Geração. Descobrimo -

las todas, as galochas que o digam. O inverno também é animado por aqui.  

Os bebés do berçário estão a começar a pôr-se de pé e ter outra perspectiva do mun-

do, parece que agora tudo começa a fazer mais sentido. As avós da ERPI aproveitam 

todos os momentos que podem para brincar com eles e dar-lhes toda a atenção. É uma 

relação de amor especial. 

A sala 1-2 anos dedicou uma manhã a amassar, moldar, esticar, e provar uma massa de 

farinha feita só de farinha, água e corante alimentar. Uma experiência libertadora de 

stress… para miúdos e graúdos. 

Dia 26 recebemos a visita da PSP de Alfragide. Os agentes foram à sala 2-3 falar sobre 

como andar na rua (sempre de mão dada) e trouxeram uma grande surpresa. Na gara-

gem estavam uma mota e um jipe da Polícia para todas as crianças experimentarem. 

Aprendemos que os polícias são amigos das crianças e que podemos sempre pedir-lhes 

ajuda. Obrigada PSP pela simpatia. Voltem sempre.  

Em janeiro propomos uma 

ida à Biblioteca para uma 

sempre apetecida hora do 

conto. 

BIBLIOTECA DOS CORU-

CHÉUS - Rua Alberto Olivei-

ra, em Lisboa 

De 1 a 15 de janeiro, às 

10h30m. (1 adulto e 1 bebé 

dos 9 aos 36 meses) 

Um bom livro faz-nos a to-

dos sonhar.  Divirtam-se. 

PSP na Geração Atividades Intergeracionais  

No dia de Reis a ERPI  e a Creche assistiram a um 

teatro sobre a história dos Reis Magos. Logo de 

seguida um grupo de idosos cantou as Janeiras para 

todos e ofereceu coroas dos reis às crianças. 

Durante o mês de janeiro, o projeto de parceria 

Creche-ERPI foi a construção de 

um boneco de neve. Obrigada aos 

avós que nos ajudaram a colar, 

cortar e decorar o trabalho!    

Aniversários 
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Clara|24  
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