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Pré-Escolar

C.A.T.L

Visita ao Higienista Oral

No inicio do ano letivo, tivemos a visita no 
Pré-Escolar (4/5 anos) do Higienista Oral 
na nossa Instituição. Após a visualização 
de um filme, alguma conversa e um breve 
rastreio oral iniciámos a escovagem dos 
Dentes nos Projetos : “Já sou crescido” (4 

anos) e “ A Caminho da Escola” (5 anos).

No dia 6 de maio foi a nossa vez de fazer 
uma visita com a Sala Amarela (5 anos) ao 
Gabinete do Higienista Oral na SAP de 

Sesimbra, com os seguintes objetivos:

- Promover/Sensibilizar para a higiena 
Oral;

- Conhecer o espaço de consulta do 
Higienista o SAP de Sesimbra;

- Facilitar futuras consultas que possam a 
vir a ser necessárias tanto ao Higienista 

como ao Dentista; 

Horta no CIPA
Tivemos a cavar, tivemos a meter 
sementes, tivemos a meter plantas. 
Regámos a terra para ficar mole e 
arrancámos as ervas com uma enxada.  
Apanhamos caracóis e brincámos no 
parque. Fomos de autocarro e viemos a 

pé.
Miguel Baião

Marcadores de porta
No ATL fiz marcadores de porta e está na 
porta da casa de banho. Fiz desenhos de 
um cão, um olho com asas e um carro, tive 
ajuda a fazer os desenhos mas pintei 

sozinho, com lápis de cor.
Cláudio Rapazinho

No ATL fizemos a prenda do dia da mãe. 
Com um frasco de champô ou gel de 
banho fizemos um suporte para meter o 
telemóvel a carregar e metemos isso 
dentro de um pacote de leite forrado com 
jornal. Foi muito engraçado fazer esta 

atividade.
Margarida Pinto

Vamos brincar no Centro Infantil

No decorrer do mês de maio, a resposta 
social de Creche Familiar irá todas as 6ª 
feiras, em grupos de 2 amas, realizar uma 

dinamização no Centro Infantil.
Esta dinâmica tem como principal 
objetivo envolver as crianças e as amas em 
atividades de desenvolvimento, fora do 
espaço da sua casa, dando a oportunidade 
de proporcionar novas aprendizagens e 
promover da socialização e novas 

interações.
Estas manhãs serão alvo de uma 
dinamização estruturada, planificada e 

dirigida ao grupo de crianças e amas.

Creche-Familiar  


