Cafícias
Escola Básica Parque das Nações

Olá a todos!
O nosso jornal está de volta para mais um
ano cheio de aventuras e com muitas
novidades.
AAAF - CAF

“Este ano o refeitório é novo e a comida
é mil vezes melhor” - 4.º Ano
“O refeitório está decorado por todos
nós” - 3.º Ano

“Fizemos espetadas de fruta e estavam deliciosas” - JI Sala 1
“Quando estava a fazer as espetadas só pensava em comer” – 1.º A

Dia Internacional de Falar como um Pirata

“Construímos umas pálas e brincámos toda a tarde.
Urgh” – 1.º B
Curiosidade
Sabias que raramente os piratas enterravam
tesouros? A verdade é que pouquíssimos chegaram
mesmo a enterrar algum. Na verdade, eles
preferiam dividir os tesouros roubados com a
tripulação. Para além disso, a maioria dos tesouros
não tinha ouro, mas sim comida, tecidos e outras
coisas que se estragariam facilmente se enterradas.

“No dia 1 de outubro celebra-se o Dia
Mundial da Música. Tocámos muitos
instrumentos, foi muito giro” - JI Sala 1
“Nas aulas de Expressão Musical gravámos
uma música” – 3.º Ano
“Existem muitos tipos diferentes
de música” – 1.º A

“As AAAF - CAF agora têm um Caderno Vai-e-Vem para
trocar recados e levarmos informações para casa”
– 2.º Ano
“Eu gostei muito de decorar o meu Caderno Vai-e-Vem”
- JI Sala 3

Dia Mundial do Animal

Existem muitos animais no Mundo, de diferentes sítios
e tamanhos. Existem animais muito grandes, como o
hipopótamo, e animais muito pequenos, como a
formiga.
“No dia 4 de outubro celebra-se o Dia Mundial do
Animal. Nós jogámos à mímica dos animais, foi muito
divertido” – 1.º B
“Desenhámos os nossos animais preferidos” – 1.º A
“Os animais também fazem parte da família” - JI Sala 1

A Escola Básica do Parque das Nações participou no
Torneio de Futsal do 10.º aniversário da Rede L&M
e arrecadou o 1.º lugar

No dia 16 de outubro celebra-se o Dia Mundial da Alimentação. Este dia tem como objetivo alertar para a problemática
da fome, da pobreza e da desnutrição no mundo e reforçar a cooperação entre países, de modo a responder às
necessidades de produção alimentar. Ao longo da semana fizemos uma recolha de alimentos para doar à Loja Solidária.
“Neste dia observámos a quantidade de comida que foi desperdiçada ao almoço” – 1.º B
“Fizemos decorações para o refeitório” – 2.º Ano
“Fizemos um jogo em que tínhamos de construir refeições saudáveis” 1A

No mês de outubro, inaugurámos o campo de jogos e iniciámos as aulas de ténis.
“Gosto muito das aulas de ténis” – 4.º Ano
“O meu dia preferido é o dia do ténis” – 1.º A

‘Halloween’
“O ‘Halloween’, ou Dia das
Bruxas, é uma tradição. Nesse
dia trouxemos máscaras
assustadoras para a escola e
pedimos ‘doçura ou travessura’
às portas” – 3.º Ano
“Adoro andar vestida de bruxa
e a fazer maldades” – 1.º A
“Fizemos bruxas para decorar o
refeitório e o polivalente. Foi
muito giro” - JI Sala 3
“Gostei muito de dançar e de
pintar a cara na festa” – 2.º Ano

“Fizemos um quadro com
músculos e ossos para decorar a
sala do fisioterapeuta da JFPN”

“Construímos um coletor para o desafio
da ‘Mimosa’” – 1.º A
“No coletor vamos reciclar as
embalagens de leite” – 1.º B

- 3.º e 4.º Anos

“É muito importante reciclar” – 1.º B

“Fizemos desenhos a pares.
Tínhamos de desenhar o amigo
que estava à nossa frente” - JI 3
“Foi muito giro e divertido” - JI 3
“Gostei muito de desenhar
a minha amiga” - JI 3

Semana da Poupança
“Celebrámos a Semana da Poupança com a construção de mealheiros” – 2.º Ano
“Cada um decorou o mealheiro como gostava mais” – 1.º Ano

Dia Mundial do Cinema
“Vimos todos um filme no polivalente. Foi muito
giro” – 1.º B
“Eu não queria ir para casa para continuar a ver o
filme do ‘Pateta’” – 1.º A

São Martinho
LENDA: Há muitos anos, 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, 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.
“O que gosto mais neste dia é de comer castanhas” – 1.º A
“Construímos uma ‘Maria Castanha’ para decorar o refeitório” – 1.º B
“Um senhor esteve à porta da escola a oferecer castanhas” – 3.º Ano

DESCOBRE AS DIFERENÇAS

Dia Internacional dos Direitos das Crianças
“Neste dia também se celebra o Dia Nacional
do Pijama. Por isso fizemos umas almofadas
onde escrevemos os direitos das crianças”
- 3.º Ano
“Desenhámos os direitos das crianças
nas almofadas” – 1.º A
“Gostámos muito de andar de pijama
na rua” – 1.º B
“No final, entregámos os nossos pijamas para
doar à Loja Solidária” – 2.º Ano

Dia Internacional das Pessoas
com Deficiência
“Desenhámos com uma venda nos olhos e foi
muito difícil, ficou tudo mal feito” – 1.º A
“Desenhámos com a mão contrária e com
os olhos vendados. Foi giro, mas muito
complicado” 1.º B

Workshop ‘Árvore de Natal de Chocolate’
na Natalis – FIL
“Fizemos uma árvore com bolos de chocolate” - JI 1
“Gostei muito de construir a árvore, mas gostei mais
de comer” - JI Sala 1

JI

1.º Ano
2.º Ano

“Participámos num concurso da Natalis no
qual tínhamos de fazer presentes
sustentáveis. Tivemos de dar asas à
imaginação e materiais reaproveitar”
3.º Ano

4.º Ano

CANTINHO DAS ENTREVISTAS

Entrevista do Pedro Rocha ao André Li
Liu (4.º Ano)
P: Gostaste das atividades da CAF?

Entrevista do André Li Liu ao Guilherme Pinto (4.º ano)

A: Sim.

A: Qual foi a tua atividade preferida da CAF neste período?
G: Foi o torneio de futebol.
A: Quantos golos marcaste?
G: Marquei um golo.

P: Qual foi a tua preferida?

Como entra o Pai Natal na tua casa?
(1.º B)

A: Quem te passou a bola?

Gabriela Moreira: Eu não tenho
chaminé, por isso ele entra pela janela.

G: Foi o Dinis da baliza.

Pedro Sousa: E, na minha, pela porta.

A: A quanto ficou o jogo?
G: O jogo ficou 2 - 1 para a equipa da Escola do Parque das
Nações.

A: Todas. As aulas de ténis são muito
divertidas e a professora é muito
simpática. Também gostei que eu e
os meus colegas cantássemos juntos
nas aulas de música. Foi muito giro.
Já estás a juntar dinheiro no mealheiro que
fizemos? (1.º A)
Inês Santos: Sim, estou a juntar para comprar
um jardim quando for crescida.

A: Qual foi o prémio?
G: Ganhámos uma medalha. Foi giro.
O que é que estás a achar do 1º ano? (1.º A)
Duarte: Estou a gostar muito de aprender.

O que gostas no Natal? (JI)
Clara Trindade: Do amor estar no ar e do Pai
Natal.
Carolina Afonso: Gosto do amor e dos
chocolates.

Ao longo do 1.º Período fizemos muitas atividades e brincámos muito. Esperamos que tenham gostado
do nosso jornal. Desejamos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo a todos

