Jardim Infância de Castelo

Castelo foi Concelho, constituído
apenas pela sede, até 1834. Depois desta
data

passou

a

ser

uma

freguesia

1

portuguesa do Concelho de Moimenta da
Beira, com 6.42 Quilómetros Quadrados

de

área e 365 habitantes (2001). A sua
densidade

populacional

é

de

49,1

habitantes por quilómetro quadrado.
É uma terra menos pobre do que
grande parte das freguesias do concelho, deve o seu desenvolvimento recente à
emigração e ao espírito generoso e comunitário dos seus naturais, qualidades que não é
fácil encontrar juntas. É expoente do que se afirma a Fábrica de Gelados do Globo, com
sede no Porto, mas conhecida em todo o país. O seu fundador e proprietários são de
Castelo, assim como todos os empregados são de Castelo.
O actual sócio-gerente, Salvador Gomes Fernandes dos Santos, em 1983
programou com a Junta da Freguesia um plano plurianual de actividades que envolve
uns milhares de contos que, sem vaidade põe à
disposição da sua terra; gesto expressivo de uma
maneira de ser povo que estimula a generosidade
de alguns em benefício de todos. E há a registar
a criação nesta localidade de uma fábrica
denominada «Casfri».

Os lugares preferidos para a emigração de Castelo são a América do Norte e a
Venezuela. Pratica-se também a emigração sazonal que leva dezenas de pessoas para as
vindimas de França.
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Nos meses de Verão, em qualquer praia de Portugal é fácil e agradável ser
surpreendido pelo cumprimento afectuoso de um vendedor de gelados que nos diz com
orgulho ser de Castelo.

Mas o caso mais típico desta emigração
desta

emigração

sazonal,

e

o

dos

“castanheiros”- pessoas que no Inverno
aparecem nas cidades, sobretudo no Porto, a
vender castanhas assadas.

Monumentos de Castelo
Esta localidade fica acerca de 7 km de Moimenta da Beira, passando a estrada
perto da capela de S.Miguel, que fica no ermo mais idílico do que devoto, e
continuando o percurso da referida estrada até ao Largo de Corredoura.
O

Pelourinho,

com

categoria/tipologia

Arquitectura

Civil/Pelourinho.

Classificado pelo IPPAR como Imóvel de interesse público, é provável que seja um
monumento levantado em 1669, já que a sua tipologia torna impossível qualquer outra
forma de datação.

Seguindo pelas suas ruas muito
estreitas chegamos à Igreja Paroquial,
onde se pode admirar a sua estrutura
Arqueológica, os quatro altares e imagens,
e verificar que é da invocação do
SS.Sacramento.
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Nesta aldeia há outra igreja matriz, situada num alto fora da povoação e que tem
por Padroeira Nossa Senhora da Conceição, cujo acesso se faz por uma estrada que sobe
da base do morro até à referida capela-igreja. que possui um adro que é uma verdadeira
varanda alcantilada sobre o vale do Tedo. Esta capela-igreja, que está a ser
criteriosamente restaurada por uma comissão a que preside o pároco, Pe. José Sequeira
Salvador, e solidamente apoiada pelos generosos emigrantes de Castelo, possui os
altares laterais de S.Bartolomeu e S.João Baptista.
No exterior e interior, vemos pedras isoladas, arcos românicos e até o que parece
ser um pouco de velha muralha, junto ao arco cruzeiro, o que tudo nos fala da
antiguidade lugar, crendo-se até que seja no concelho que é a única coisa do período
românico.
Na “Serra de Contim” onde a tradição firmada em Castelo diz ter aparecido a
Nossa Senhora do Ó, ou a Senhora da Conceição de que acima falamos.
Segundo o que o Pe. Joaquim Azevedo regista há também as capelas de
S.Salvador do Mundo, Senhora da Graça (hoje no limite de Contim) e a de S.Bernado.
Fala ainda também de outra igreja, a de Nossa Senhora dos Milagres ou Senhora
Aparecida, mas está erigida na povoação de Contim.
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Caracterização do Jardim de Infância
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È uma sala que funciona ao lado da outra sala que era da EB1, cujo edifício é de
cariz centenário, e que sofreu no seu interior algumas pequenas alterações.
Possui também ao lado de cada sala um coberto.
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Possui também um amplo recreio devidamente vedado só na parte da frente, do
lado esquerdo e atrás, porque no lado direito há um pequeno muro que faz a separação
dos outros terrenos situados a um nível inferior, o qual não impede uma queda perigosa
de qualquer criança.
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Ambiente Educativo da Sala deste Jardim de Infância

JOGO SIMBÓLICO
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A sala deve ser um sistema flexível e em mudança de acordo com as necessidades
e evolução do grupo, contemplando possibilidades de trabalho individual, em pequeno e
grande grupo.
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;

E por isso possui diferentes áreas, como se pode verificar pelas diversas fotografias
legendadas.
A escolha do equipamento e material assenta em critérios de qualidade.
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EXPRESSÕES PLÁSTICAS e PAINEIS de
EXPOSIÇÕES

O espaço educativo engloba o espaço escolar (interior e exterior) e o extra-escolar
(meio social).
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