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Verão rima com…

Na edição anterior informámos que estavam a chegar ao fim as sessões de animação de
biblioteca da Educadora
ra Teresa Dias e… foi o que aconteceu!
aconteceu

“As Cores da Cidade
C
Cinzenta”
de Rita Garcia Fernandes
Como seria se as cidades e as pessoas fossem cinzentas?
E até o temperamento?
O senhor Carrancudo é a personagem principal desta
história, que se vai transformando e colorindo à medida
med que a
cidade se enche de luz e de novas famílias. No final da
história, até o senhor Carrancudo deixou de ser cinzento
escuro. Claro!
Por que letra começa?
Fizemos a correspondência das imagens do
lado esquerdo (porta, caracol, bola…),
b
à letra
inicial do respetivo nome. E depois,
descobrimos muitas outras palavras
começadas pelas mesmas letras.

Rimas tu e rimo eu
Dado rima com gelado.
Pente rima com contente.
Sol rima com caracol.
E Teresa rima com aprender a brincar e com
brincar a aprender.

Padrões matemáticos
Fizemos padrões,
adrões, tendo em conta quatro cores (amarelo,
vermelho, azul e verde) e a posição em que se
encontram: à esquerda, ao centro ou à direita.

Atividade final
Como à Cidade Cinzenta foram chegando novos
habitantes que a foram colorindo, construímos uma
cidade multicor, habitada por pessoas de todas as
etnias. Usámos embalagens variadas de cartão,
cartão canelado, uma embalagem de cereais, de
plástico,
stico, tintas e muita imaginação.
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“A Casa da Mosca Fosca”
de Eva Mejuto
Com sapatos de veludo
Nesta sala vou entrar
Ficarei bem quietinho
Para a história escutar
A última sessão de animação de biblioteca da Ed. Teresa Dias foi baseada nesta história,
adaptada dee um conto popular russo.
russo As personagens introduzem os leitores num divertido
jogo de números e tamanhos, rimas, repetições e ritmos.
ritmos
Depois de ouvida a história fizemos várias atividades
A palavra casa começa por
p ca. Que outras palavras
começarão por ca?
O menino Afonso disse:
- O camelo Camilo fica catita
tita “ca” camisola castanha.

Quantas sílabas tem cada palavra?
Aprender, tem três sílabas.
É, tem uma sílaba.
Divertido, tem quatro sílabas.

Sabes contar até dez?
Quantas são as personagens da história? Quem são?
Identificámos e numerámos as personagens, de 1 a 10, tendo em
atenção a ordem pela qual foram surgindo na história.
Como estivemos com muita atenção, não fizemos a figura da
personagem número sete.

Por fim…
Fizemos um marcador, para
marcarmos os livros que vamos ler
nas férias.
Boas leituras! Boas férias!
Perlim pim pim, a história chegou ao fim.
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E com estas atividades o JI Bom Pastor cortou a meta de mais um ano

Dia da Europa
Pintámos estas bandeiras todas e fizemos um
cartaz
Quem sabe de que países são estas
bandeiras?
E também pintámos as doze estrelas da União
Europeia. Só o nosso jardim de infância
merece, no mínimo, umas cinco.

Projeto - O mundo das pequenas coisas

Fomos a Serralves participar no projeto “O mundo das pequenas coisas” e andámos como
os patinhos da canção: cabeça para baixo e rabinho para o ar. E foi assim que descobrimos
de
bichinhos pequeninos, que nunca tínhamos visto antes.

Com a cara pintada
Na Quinta do Covelo pintámos a
cara, mas não foi de preto.

Visita à EB da Constituição

Na escola da Constituição vimos uma linda cascata de S. João
e brincámos com os nossos colegas do jardim de infância.
Corremos e saltámos, só faltou saltar a fogueira.

No Zoo Santo Inácio vimos muitos animais e
aprendemos muitas coisas sobre eles.
Foi um dia muito divertido, um verdadeiro
Fungagá da Bicharada.
https://www.youtube.com/watch?v=q0ywMLaaiG4

