Nesta edição






Os nossos projetos
Desafios Mensais
As nossas atividades
O que fizemos
E muito mais ...

Editorial
Cá estamos nós com a última edição
“fantabulástica” do nosso jornal das
AAAF/CAF deste ano letivo!
Vão poder ver o que as crianças andaram
a fazer: a diversão esteve sempre garantida.

Caf’ícias

No dia 19 de abril, celebramos na nossa escola o dia da Infante.
Neste dia tivemos várias atividades reservadas para as nossas
crianças: jogos tradicionais, construção do seu próprio cracha,
No dia 19 de abril celebrámos na nossa escola o Dia da Infante.
pinturas faciais, etc.
Neste dia tivemos várias atividades reservadas para as nossas
Fomo brindados com a excelente atuação do grupo de
crianças: jogos tradicionais, construção do seu próprio crachá,
percursão Paradiddle.
pinturas faciais, etc.
A diversão esteve garantida!!!!

Fomos brindados com a excelente atuação do grupo de
percussão Paradiddle.
A diversão esteve garantida!

Com a chegada da primavera, demos início
à nossa horta! Que ricos rabanetes
semeamos, cultivamos alfaces, morangos.
Que maravilhosos agricultores nos
tornamos!!!!
E o segundo desafio da ‘Missão Continente’ chegou: as nossas
crianças do 1.º Ciclo tinham como desafio criar uma lista de
compras mais consciente e sustentável!
Com este desafio tivemos a visita da embaixadora do
programa, que realizou com os nossos jovens diversas
E o segundo desafio da Missão Continente chegou, as nossas
atividades, brindando-os com várias surpresas.
crianças do 1.º ciclo tinham como desafio criarem uma lista de
compras mais consciente e sustentável!
Com este desafio tivemos a visita da embaixadora que realizou
com os nossos jovens diversas atividades, brindando no fim as
nossas crianças com várias surpresas.

No âmbito do Projeto ‘Heróis da Fruta’, recebemos a visita de
dois nutricionistas que tinham atividades divertidas para as
nossas crianças do Jardim-de-Infância sobre a temática da
alimentação saudável.

A Mimosa contemplou os nossos meninos com uns miminhos
especiais para celebrar o Dia Mundial do Leite/Dia Mundial da
Criança. Realizámos uma caça aos pacotes de leite bem
divertida, de seguida colorimos livros oferecidos pela Mimosa.
O lema ‘O leite é bom’ marcou, sem dúvida, este dia!

Com a chegada da primavera demos início à nossa
horta! Que ricos rabanetes semeámos, cultivámos
alfaces, morangos. Que maravilhosos agricultores
nos tornámos!

Este ano voltámos a aceitar o convite por parte da Câmara Municipal de
Lisboa para participarmos nas Marchas Infantis de Lisboa. Tivemos a nossa
primeira participação no Arraial dos Navegantes: nesta apresentação
mostrámos a nossa coreografia original. No dia 16 de Junho, as nossas
crianças brilharam juntamente com as restantes Marchas das freguesias de
Lisboa, mas o que ficou no nosso ouvido foi YE, YE, YE, INFANTE é que é!

O nosso muito obrigado aos Pais e Encarregados de
Educação que participaram nos nossos desafios
mensais! Para o ano há mais!

Piscina

Expressão Musical

Expressão Dramática

Judo

25 de Abril

Dia da Criança

Dia da Mãe

3.º lugar no Concurso
de Histórias da Quinta
Pedagógica dos Olivais

Maus-tratos Infantis

SOS Azulejo

Gostámos muito que tenham lido o nosso CAF’ÍCIAS!
Esperamos que tenham gostado da última edição
deste ano letivo!

E por este ano letivo é tudo!
Só podemos desejar a todos umas boas férias de
verão! Em setembro estaremos de volta!
A equipa AAAF/CAF

