
Projecto: Galinheiro 
 

Olá papás, temos uma surpresa! 

Sabem o que é isto? É verdade, é o nosso galinheiro! 

 

O nosso galinheiro teve origem numa espiga de milho 

que a Constança trouxe para a escola juntamente com 

frutos do outono para os amigos observarem, tatearem e 

saborearem. Adorámos! 

Em conversa com a nossa Educadora “descobrimos” que as galinhas, os galos e os 

pintainhos comem milho e que a Casa deles é o galinheiro. 

Tivemos então a ideia de fazermos uma galinha muito grande, a qual colocaríamos 

na nossa porta de entrada. Juntámo-nos todos numa mesa e começamos a cortar 

papelinhos castanhos e dourados para cobrir o corpo da nossa galinha. A crista e as 

patas da galinha foram feitas de uma forma muito especial, nomeadamente com as 

mãos e também com os nossos pés. 

 

No dia seguinte, começamos por nos questionar como haveríamos de fazer o nosso 

galinheiro. 

Surgiu a ideia de arranjarmos uma caixa de cartão e começámos a pintá-la de 

castanho. De seguida, cortámos outra caixa de cartão de forma a fazermos a nossa 



cerca que foi também pintada de castanho. Como haveríamos de fazer as galinhas foi 

a parte mais difícil mas finalmente chegamos a um consenso e decidimos reciclar as 

caixas de ovos. Cortámos então as caixas de ovos, tendo um formato semelhante ao 

de uma galinha e pintámos de castanho. Para concluir, faltava-nos um pormenor, os 

ovos, então cada um de nós escolheu a sua cor preferida, para que deste modo fosse 

mais fácil sabermos onde estava a nossa galinha e o seu respectivo ovo.  

E agora, conseguem adivinhar qual a cor do ovo de cada um de nós? 

Pois bem, aqui fica o nosso galinheiro! 

 

 

  

 

 

 

 
 

 



 

Para o nosso projecto, a nossa Educadora lembrou-se que seria engraçado fazermos 

um puzzle para a sala e outro puzzle para levar para casa com o desenho de uma 

galinha.  

Para ficar na nossa sala exposto, pintamos o ciclo de vida da galinha “Do ovo à 

galinha”.  

Esperemos que gostem tanto do nosso trabalho como nós gostámos de o realizar!  

 

      



 

 

 
 

“As galinhas “tomem” milho” (Carolina)     

           

                                                         “Eu gosto de ovos cozidos” (Tomás) 

   

   “Dão ovos” (Todas as crianças)           

                   

                                                                                                               “E eu mexidos” (Joana) 

“A Galinha aquece/choca os ovos” (Daniela)   

 

                                              “É o ovo, o pintainho, a galinha e o galo” (Constança) 

 

                “Gainha” (Mariana) 

 

                                                         “O galinheiro é a casa da galinha” (Matilde) 

 

     “A galinha também dá carne” (António) 

 

                                                                                            “Galinha” (Dinis) 

 
SALA VERDE 

 


