2021
Depois das férias de
Natal, regressámos
com muita alegria e
com muita
esperança no ano de
2021.
Que seja um ano
com saúde e muito
amor no coração.
Desejamos também
que esta pandemia
termine o mais
rápido possível.

Dia do Pai
Depois de mais de um mês em
confinamento, regressámos a tempo de
retomar as nossas atividades, e logo com
um dia tão esperado como o Dia do pai….
Curiosidades sobre o Dia do Pai:
 As origens do Dia do pai estão ligadas à
Igreja Católica;
 Celebramos o Dia do Pai a 19 de março,
em homenagem a São José, marido de
Maria, considerado um modelo de pai e
protetor da família. Neste dia os filhos
oferecem presentes e postais de pai e
protetor da família.

“É um dia para festejar com o pai” – JC 1ºB
“É um dia para celebrar com os pais que são
muito bons para nós” - FM 1ºA

INTERRUPÇÃO LETIVA
Iniciámos as nossas miniférias da Páscoa com a elaboração de um mural que
afixámos na entrada da escola. Realizámos várias atividades, como a caça ao ovo,
Workshop de capoeira, teatro de marionetas, workshop de dança, o jogo do rabo
do coelho, Bike paper, ciência divertida, também fizemos uma atividade de
culinária onde o JI fez bolachinhas de areia e o 1ºciclo fez o famoso folar da
Páscoa.
A professora de expressão dramática contou-nos uma história sobre como os
animais cresciam e, de seguida construíram uma coroa de orelhas de coelhinho!

Caça aos ovos
“Gostei porque não era uma caça aos ovos simples” DM- 3º A
“Gostei de receber os ovos no final” DT-3º A
Worshop de Capoeira
“Gostei porque aprendemos coisas novas” DM-3º A
“Super engraçado” FP-3º A

Abril - Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância
Em 1989, nos Estados Unidos, criou-se o “movimento do laço azul”. Este
movimento foi criado por um americano, depois de saber que os seus netos
tinham sido vítimas de maus tratos por parte dos pais. As crianças apresentavam
nódoas negras pelo corpo todo e, um deles acabou por morrer…para conseguir
lidar coma dor atou um laço azul na antena do carro.

“Tratar mal as crianças não é bom, elas têm o direito de serem livres, brincar, estudar, aprender e cometer
erros.” GA 3ºB
“Aprendi que há crianças que não tem o que nós temos e devemos dar valor a isso.” IS 3ºA
“Temos de valorizar o que temos” VC 3º B
“Devemos aproveitar o que temos o que nos dão, porque há crianças que não têm” MF 3ºA

Para celebrarmos o projeto sobre alimentação saudável, fizemos um Concurso
“Mini Chef Saudável”, o JI escolheu fazer um batido e o 1º ciclo escolheu um paté
de cenoura e abacate, do livro de receitas saudável que elaboraram durante este
ano.

“Foi muito fixe porque aprendemos a cozinhar” DM 3ºA
“Gostei de provar o patê, nunca tinha experimentado IS 3ºA
“Gostei porque percebi que se trabalharmos em conjunto temos tudo bem feito” MR 3ºA
“Gostei desta atividade porque aprendi a fazer uma nova comida” ST 3ºA
“Gostei dos palitos para provar o patê.” RL 3º B

O QUE É PARA TI O 25 de ABRIL?
“É muito importante porque um presidente mau de Portugal deixou de mandar e começou a haver
liberdade” SS- 1ºA
“Para mim é um dia muito especial porque se comemora a liberdade” MM 1ºA
“Adorei porque fizemos um teatro” JC 3ºA
“Gostei porque fiz um desenho” DM 3ºA
“Gostei muito de ler um poema sobre o Dia da Liberdade.” LP 3ºB
“Dia 25 de abril faz-me lembrar a liberdade, que antes não existia em Portugal, porque Salazar dizia
não a tudo.” GA 3ºB

O que é para ti o Dia da mãe:
“É um dia feliz, cheio de flores” FM 1ºB
“É um dia cheio de amor e carinho” SC 1ºB
“Foi fantástico fazer a prenda para o Dia da Mãe.” MB 3ºB
“Foi giro fazer a prenda para minha mãe, ela merece.” GC 3ºB
“Gostei de fazer a prenda, foi original” JA 3ºA
“Gostei de fazer o desenho e a minha mãe adorou” DM 3ºB

“Gostei porque houve música e porque a caminhada foi curta” GG 3ªA
“Gostei da atividade, porque foi ao ar livre” JC 3ºA
“Gostei das experiências, porque adoro saber coisas novas” UN 3ºA
“Gostei de tudo, só não gostei de ter ficado muito tempo na fila do algodão doce” SA 3ºA
“Foi muito giro, o algodão doce estava muito bom” LP 3ºB
“O jogo que gostei mais foi o jogo do galo” LR 3ºB
“As experiências do professor António foram fixes” DC 3ºB
“Gostei de jogar o jogo da malha” FP 1ºA
“Foi um dia muito divertido para as crianças” FA 1ºB
“Um dia cheio de felicidade e amor” FM 1ºB
“Melhor dia da vida” JP 2ºA
“Os jogos foram criativos e divertidos” GQ 2ºB
“Foi divertido, mas gostava de ter pintado a cara” BM2ºA
“As atividades foram divertidas porque estavam bem pensadas” SB 2ºA
“Foi criativo e radiante porque é muito importante celebrar o dia das crianças. Devíamos ter
algodão doce todos os dias” 2ºB
“Gostei muito porque as atividades eram divertidas, giras e engraçadas” 2ªB
“O dia mundial da criança foi muito especial. O algodão doce era delicioso e fizemos muitos
jogos com os nossos amigos no parque” JI A
“Gostámos de comer algodão doce, da senhora dos paus, de ouvir a história, adorámos o
labirinto o xadrez e os jogos” JI B

Desejamos a todas as crianças e respetivas famílias, umas excelentes
férias e, que em breve voltemos à nossa normalidade….
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