ESTAMOS DE VOLTA!
Olá a todos!
Depois de meses em
telescola
estávamos
ansiosos
com
este
regresso.
No nosso jornal vão poder
ver as atividades que
fizemos no início deste
novo ano que, apesar de
diferente, será cheio de
aventuras, novidades e
muita animação!

CAF EM FÉRIAS!
JOGOS QUEBRA-GELO & AULA DE DANÇA
No dia 17 de setembro foi o momento de voltar à escola e de acolher os
novos alunos. Assim, neste regresso, reencontrámos amigos, dos quais
tínhamos muitas saudades, e fizemos jogos quebra-gelo para nos
conhecermos melhor uns aos outros.
Sabias que existem imensos estilos de dança diferentes? Nesta aula
experimentámos alguns.

FESTA PIRATA
No último dia de férias construímos decorações e adereços piratas,
depois fizemos uma festa, onde até a música era alusiva ao tema e só
podíamos falar como os piratas.

PERÍODO LETIVO
AS REGRAS DAS AAAF/CAF
Com o início do ano letivo, e com a situação pandémica, foi
necessário elaborarmos as listas com as regras de funcionamento
das AAAF/CAF, para sabermos aquilo que podemos e não
podemos fazer.
Também construímos o “Caderno Vai e Vem”, que serve para
fazer a troca de comunicação entre os Encarregados de Educação
e a equipa das AAAF/CAF.

O OUTONO CHEGOU!
“O Outono é uma das estações do ano. Existem 4: Inverno, Primavera,
Verão e Outono.” G.A. 3ºB
“No Outono as folhas mudam de cor e caem.” M.C. 1ºB
“Usámos as mãos para pintar uma árvore com as cores do Outono.”
D.M. 3ºA
“Apanhei folhas do chão e depois colei-as no meu desenho sobre o
Outono.” C.M. 1ºA

DIA MUNDIAL DO SONHO
“Eu e os meus amigos desenhámos o nosso sonho e depois construímos um
caçador de sonhos.” C.F. 1ºB
“O meu sonho é ser youtuber e no meu canal vou ensinar a fazer salame.” B.C.
2ºB
“O meu sonho é ser cantora.” M.F. 2ºB
Sabias que….
- Os animais também sonham.
- É normal esquecermos os sonhos cerca de 5 minutos depois de acordar.
- Todas as caras que aparecem nos nossos sonhos aparecem porque já as vimos
em algum lado.

DIA EUROPEU DAS
LÍNGUAS
“No dia europeu das
línguas aprendemos a
dizer olá em várias
línguas e depois fizemos
um desenho.” D.S. 3ºB

DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO
“Aprendemos a fazer um origami de coração.” G.P. 4ºB
"Precisamos do coração para gostar das pessoas.” L.P. JI B

DIA MUNDIAL DA MÚSICA
“No dia mundial da música ouvimos diferentes tipos de música e dançamos just
dance.” T.M. JI C
“Dançar é a minha atividade preferida.” J.A. 3ºA

DIA MUNDIAL DO ANIMAL
“O dia mundial do animal serve para as pessoas perceberem que temos de cuidar
melhor deles para não ficarem em extinção.” J.C. 4ºA
“Existem mais de mil animais diferentes.” D.C. JI C
“Há animais gigantes e outros pequenos, uns são carecas e outros têm muito
pelo e por isso é que uns gostam do calor e outros do gelo.” L.S. 1ºA
“Fiz uma girafa com a minha mão.” A.R. JI B

“Desenhei o meu animal preferido e fiz colagens.” M.F. JI A
“Fizemos o habitat dos animais com desenhos e colagens.” F.M. 1ºB
“Construímos o fundo do mar e os peixes usando materiais
recicláveis.” S.B. 4ºC

DIA MUNDIAL DOS CORREIOS
“Antes não havia telemóveis e as pessoas escreviam cartas para falarem umas
com as outras.” G.G. 3ºA
“Escrevi uma carta para a minha melhor amiga.” B.M. 2ºA
“Construímos um marco dos correios para colocar as cartas.” S.C. 4ºA

DIA MUNDIAL DA LAVAGEM DAS
MÃOS
“É muito importante lavar as mãos
para não termos germes.” M.A. JI A
Segundo o SNS “a data surgiu
como meio de combater a
mortalidade infantil: o pequeno
gesto de lavar as mãos com sabão
reduz a taxa de mortalidade
infantil derivada de diarreias e de
infeções respiratórias.”
Este ano, em plena pandemia
mundial, temos a perceção, mais
do que nunca, da importância da
lavagem das mãos, por isso, neste
dia voltamos a falar do modo
como se faz uma correta lavagem.

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO
O Dia Mundial da Alimentação tem o objetivo de alertar para a
problemática da fome, pobreza e desnutrição no mundo; reforçar a
cooperação económica e técnica entre países em desenvolvimento.

“Uma alimentação saudável é comer frutas, legumes, sopa e peixe
cozido.” V.B. JI B
“Devemos comer alimentos biológicos.” A.R. 2ºA
“A roda dos alimentos diz-nos o que devemos comer.” E.A. 4ºB
“Devemos beber pelo menos 1,5l de água por dia.” M.A. 4ºC
“Para um estilo de vida saudável, devemos comer saudável e fazer
desporto.” S.M. 4ºA
“Gostei de pintar o coração que servia para sabermos a
quantidade certa de esparguete.” A.A. JI A
“Gostei muito de plantar.” A.F. JI C
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JOGOS E BRINCADEIRAS
“Eu gosto de brincar com os meus amigos.” M.G. JI A
“Gosto muito do jogo de saltar pelos arcos.” M.V. JI A
“Gosto muito de fazer jogos no recreio.” M.M. JI B
“O meu jogo preferido é o do coelhinho.” A.F. JI C

ADIVINHA LÁ ESTA…
1.
2.
3.
4.
5.

Qual a cidade que está no focinho do cão? Faro.
Que animal demora mais tempo a descalçar-se? A centopeia.
Qual o animal que tem todas as vogais no seu nome? A toupeira.
Qual é o céu que não tem estrelas? O céu-da-boca.
O que será? São sete e são irmãos. Cinco vão à feira e só dois é
que não vão. Os dias da semana.
6. Qual é a coisa, qual é ela, que quem a dá, fica com ela? A queda.
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HALLOWEEN
“Gosto muito de me mascarar.” P.M. JI B
“Quero outra festa!” S.A. JI C
“Pintámos um cartaz com uma bruxa e morcegos.” M.S. 1ºB
“O poli estava assustador, foi muito divertido.” M.L. 2ºB
“Gostei de mexer na caixa misteriosa.” G.C. 3ºB
“Escondi-me para assustar os meus amigos, foi muito gira a
reação deles.” M.A. 4ºC
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Halloween, ou Dia das Bruxas, é uma celebração popular de culto
aos mortos, comemorada anualmente no dia 31 de outubro. O
termo tem origem na expressão em inglês “All Hallow’s Eve”
(Véspera de Todos os Santos), pois é comemorado um dia antes do
feriado de 1 de novembro.
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SEMANA DO INGREDIENTE SURPRESA
Com base na promoção de uma alimentação saudável, na semana do
ingrediente surpresa tínhamos todos os dias na ementa algo feito com este.
E que ingrediente era este? Pois então, existiram adivinhas e diversos jogos e
pistas que nos levaram até à famosa cenoura.

Sabias que …
As cenouras são grandes fontes de fibra dietética, antioxidantes, minerais e
β-caroteno. Este último, é o responsável pela coloração alaranjada e é uma
provitamina A. Ele ajuda o desempenho dos recetores da retina,
melhorando a visão. Também ajuda a manter o bom estado da pele e das
mucosas.

HERÓIS DA FRUTA
Ao longo do 1º período letivo as crianças do jardim-de-infância participaram
no Projeto dos Heróis da Fruta que estimula ao consumo de fruta e legumes.
“Eu até provei salada.” C.G. JI C
“Já temos muitas estrelinhas por comer tudo.” F.G. JI C
“Ganhámos pulseiras dos heróis da fruta.” L.R. JI B
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DIA MUNDIAL DO CINEMA
Quem nunca se imaginou a ser a sua personagem do seu filme preferido?
“Gostei do cinema.” M.G. JI A
“Os filmes passam mensagens importantes.” D.J. 4ºA

DIA MUNDIAL DA CRIATIVIDADE

“Inventámos jogos no recreio.” J.C. JI B
“Experimentámos mexer em vários materiais.” F.A. 1ºA
“Desenhei imensas coisas e usei o pincel e as mãos.” J.C. 1ºB
“Ouvimos uma história e depois fizemos um desenho sobre ela.” L.B.
3ºA
“Construímos um jogo da memória.” C.C. 4ºC
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DIA MUNDIAL DO ORIGAMI
“Foi divertido fazer o cão em papel.” P.S. JI A
“No dia do origami aprendemos a fazer um chapéu e um barco.” B.F. JI C
O origami é bem mais do que um simples papel dobrado, tornou-se um
símbolo de paz, pois uma menina de 12 anos, Sadako Sasaki, vítima de uma
bomba atómica durante a segunda guerra mundial, fez imensos origamis na
esperança de obter a cura. Segundo uma lenda: quem fizesse 1000 tsurus
podia pedir um desejo aos deuses.
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DIA DE SÃO MARTINHO
LENDA: Há muitos anos atrás, um soldado romano chamado Martinho viajava
montado no seu cavalo. Chovia torrencialmente, havia muita trovoada e o
céu estava muito escuro. Era uma grande tempestade!
Martinho seguia o seu caminho, quando ouviu uma voz a pedir ajuda. Era um
mendigo, cheio de frio, que pedia ajuda a todas as pessoas que ali passavam.
Martinho parou o cavalo para ajudar aquele pobre homem, que tremia com
muito frio. Procurou algumas moedas no bolso, mas nada encontrou… então
teve uma ideia: - Vou dar-lhe metade da minha capa de soldado!
Pegou na espada e cortou a capa ao meio e ofereceu metade ao mendigo,
para que se agasalhasse e protegesse do frio. E aconteceu um milagre, assim
que Martinho cobriu o mendigo com a capa, a tempestade passou, o céu ficou
azul e o Sol aqueceu a Terra.
A partir desse dia, todos os anos, no dia 11 de novembro, o sol costuma
aparecer e comemos castanhas para celebrar.

“Foi muito divertido fazer a Maria Castanha.” D.L. JI A
“Pintei a minha mão para fazer o fogo.” M.R. 1ºB
“Decorei a minha castanha com um laço e corações.” V.S. 2ºA
“No dia de São Martinho há castanhas assadas e quentinhas.” D.S. 3ºB

“Fizemos uma banda desenhada da lenda de S. Martinho.” D.R. 4ºC
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DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA/DIA NACIONAL DO PIJAMA
“Todas as crianças devem poder estudar.” C.M. JI A
“As crianças devem ter direito a uma família.” L.B. JI B
“Direito ao amor.” I.P. 1ºB
“As crianças devem ter direito a uma casa.” D.C. 3ºB
“Dançamos a música dos abraços.” J.P. 2ºA
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DESAFIO: MISSÃO CONTINENTE
O desafio teve como mote explorar a riqueza gastronómica e cultural de cada
região de Portugal, tendo em atenção a roda dos alimentos.
“O bacalhau é famoso em Portugal.” F.M. 1ºB
“O salmão tem ómega 3.” G.M. 2ºA
“Alimentação saudável é uma coisa boa, porque faz bem à nossa saúde e aos
nossos dentes.” G.C. 3ºB
“Escolhemos a sardinha e vamos falar dos santos populares.” P.A. 4ºC

AS MINHAS OPINIÕES
“Gosto muito de fazer as atividades da CAF em
grupo.” M.G. 4ºC
“Tive saudades da CAF e adorei voltar a ver as
monitoras.” F.P. 4ºB
“A minha atividade preferida na escola é fazer as
coisas da CAF.” M.D. 4ºB
“Gostei muito do regresso às aulas porque tinha
saudades dos meus amigos, professores e
monitoras.” S.F. 4ºC
“Como é que não havia de gostar de brincar nas
AAAF?” A.F. JI C
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NATAL!
“O Natal é para a família.” M.B. JI A
“Para mim o natal é uma estrela que brilha.” M.L. JI B
“Gosto do natal porque recebo bonecas.” G.C. JI B
“O Natal é ter prendas e fazer a árvore de Natal.” M.C. JI C
“O Natal é estar em família e o Pai Natal traz presentes.” E.S. JI C
“Construímos uma árvore de Natal com paus.” M.P. 1ºA
“Fiz uma rena com um prato.” M.L. 2ºB
“O Natal é quando a família se reúne e abrimos os presentes. Nós
festejamos o Natal a comer bacalhau. E claro recebemos a visita do Pai
Natal.” G.A. 3ºB
“Eu acho que a mãe vai gostar da prenda que fiz.” M.S. 4ºB

ENTREVISTA
D.F.: Que palavras
lembram o Natal?

te

J.C: “Reis Magos, arroz doce,
neve, trenó, Pai Natal,
presépio, família, árvore de
Natal, presentes, anjos, luzes,
estrelas.” JI B
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As crianças da Escola Básica do Parque das Nações, assim como toda a
equipa das AAAF/CAF, desejam a todos umas boas festas. Que este ano
nos aproxime mais uns dos outros e nos recorde aquilo que
verdadeiramente importa: a família, os amigos e o amor!
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