Cafícias
Escola Básica Parque das Nações

Olá meninos, meninas e
adultos de todo o mundo!
Voltamos para vos contar e
mostrar todas as nossas
aventuras deste 2.º Período
AAAF - CAF

DIA DE REIS
O Dia de Reis celebra o dia em que, vindos
do Oriente, os três Reis Magos (Baltazar,
Melchior e Gaspar) seguiram a Estrela de
Belém que os levou até ao Menino Jesus e
ofereceram-lhe ouro, incenso e mirra.

“Construímos coroas e fomos cantar as
Janeiras aos cafés, à farmácia e à porta da
escola para os pais e funcionários da escola”
(2.º C)
“As Janeiras são uma tradição muito antiga”
(1.º A)
“No final comemos Bolo-rei” (3.º B)

Natal dos Simples
“Vamos cantar as Janeiras
Vamos cantar as Janeiras
Por esses quintais adentro
vamos
Às raparigas solteiras”

Curiosidade: sabias que, em Espanha, só no
Dia de Reis se abrem os presentes?

….

Constrói o teu puzzle

DIA MUNDIAL DO PUZZLE
O Dia Mundial do Puzzle é celebrado, anualmente,
a 29 de janeiro.
O dia foi instituído em 1995, nos Estados Unidos, pelas
empresas de jogos com o objetivo de promover este
tipo de jogo no país. Entretanto, a data espalhou-se
pelo mundo.
“No Dia do Puzzle pintámos e cortámos um desenho e
assim criámos um puzzle” (2.º B)
Curiosidade: sabias que o primeiro puzzle foi criado
por volta de 1760, por um cartógrafo, que montou
um mapa em madeira e serrou à volta de cada país
individual, para ajudar no estudo da Geografia?

DIA DO AMOR
“É dia de S. Valentim, somos
pequenos para namorar,
amiguinhos isso sim!
Desenhamos corações, dizemos o
que sentimos, ainda somos
crianças, precisamos é de
mimos!” (JI 2)

‘HERÓIS DA FRUTA’
Neste 2.º Período, o JI deu continuidade ao
projeto ‘Heróis da Fruta’. Este tem por base
a promoção do consumo de fruta e do
hábito de lavar os dentes.
O desafio deste período levou-nos a elaborar
um vídeo para transmitir esta mesma
mensagem aos Pais.
“Todos juntos, um sorriso saudável e brilhante iremos ter.
De cima para baixo vamos lá aprender que lavar os
dentes tem mesmo de ser. Se comermos fruta e legumes,
uns dentes saudáveis iremos ter. As cáries vamos
combater. Esfrega, esfrega, esfrega, até os dentes
branquinhos conseguirmos ver” (JI 3)

“Os amigos são importantes
porque sem eles estávamos
sozinhos” (1.º B)
“Construímos uma seta do amor,
ficou muito gira e foi uma ideia
original” (2.º A)
“Criámos um amigo secreto em
cartões: tínhamos de fazer
mensagens e eu adorei ler as
mensagens que os meus colegas
fizeram para mim” (3.º B)
“O Dia do Amor, também
conhecido como o Dia de S.
Valentim, Dia dos Amigos e Dia
dos Namorados, é um dia feito
para todas as pessoas de quem
gostamos” (4.º A)

SEMANA CULTURAL
Para celebrar o Dia Internacional da Língua Materna criou-se uma semana temática nos refeitórios. Deste modo
ficámos a conhecer comidas típicas de países como Espanha, Itália e Portugal e fizemos decorações alusivas a
esses mesmos países, retratando as tradições dos mesmos.
“O refeitório ficou muito mais bonito com as decorações dos países, parecia que estávamos lá” (2.º C)

CARNAVAL
Este Carnaval decorámos a nossa escola, fizemos um concurso de máscaras
de aves e um desfile com o tema “palhaços”
“Gostei de desfilar com os meus amigos e de me mascarar” (JI 1)
“Construímos um palhaço a partir de um prato de plástico” (1.º B)
“Fizemos palhaços com um rolo de papel e lã, ficaram muito giros” (2.º A)
“Dançamos just dance mascarados com os monitores, foi incrível” (3.º B)

“Gosto de me mascarar de super-herói” (4.º B)
Curiosidade: sabias que o Carnaval surgiu na Grécia? E que o Carnaval no
Rio de Janeiro é o maior do Mundo?

DIA DA MULHER
“No Dia da Mulher, as Mães recebem uma flor” (JI 2)
“A minha Mãe é uma mulher e pêras porque ela é
muito forte” (1.º A)
“Fiz um ramo de flores que também era um postal
e a minha Mãe adorou” (2.º A)
“O Dia da Mulher serve para celebrar a igualdade
das Mulheres, quando elas ganharam mais
independência e direitos” (3.º B)

EXPRESSÃO MUSICAL
Ao longo deste 2.º Período, o JI conheceu e
experimentou diferentes instrumentos musicais que
tocou ao som de clássicos dos filmes da Disney.
Os 3.º e 4.º Anos trabalharam, por seu turno,
o La La Land, a capella.
EXPRESSÃO DRAMÁTICA
O JI, a partir de palavras soltas e desenhos, tinha de
criar histórias. Já os 3.º e 4.º Anos criaram, eles
próprios, as personagens e toda a história.

Vamos aprender a misturar cores

OLISIPÍADAS
A prática de desporto é, sem dúvida, uma das coisas mais importantes que
podemos fazer ao nosso corpo. Por isso, este ano, estamos empenhados
nas Olisipíadas, não só para fazermos desporto, mas também para
podermos estar com outras crianças.
Ao longo deste período fizemos um torneio inter-turmas de futebol.
“Eu gostei muito de jogar futebol contra a outra turma” (1.º A)
“A minha equipa ganhou” (2.º B)
“O desporto é muito importante e eu adoro futebol” (4.º A)

DIA DO PAI
“O Dia do Pai existe porque ele é amigo, divertido, brinca connosco, conta histórias, compra-nos roupa, brinquedos. O Pai é um herói” (JI 1)
“O Dia do Pai existe porque há o Dia da Mãe e, assim, eles tinham ciúmes” (JI 2)
“O Pai gostou muito da medalha do Super-Homem. Ele é o meu super-herói” (1.º A)
“O Pai é muito forte, pega-me ao colo” (1.º B)
“O meu Pai vai pôr a minha prenda no escritório”(2.º B)
“Pai, ganhaste a Copa Mundial, dos Pais do Mundo” (4.º A)

INÍCIO DA PRIMAVERA E DIA DA ÁRVORE
“A Primavera são flores, brincar no parque, é sol e os dias são felizes” (JI 1)
“As árvores são importantes porque nos deixam respirar, dão frutos e são a casa dos passarinhos” (JI 2)
“Estivemos a cantar músicas ao ar livre” (JI 3)
“Fomos brincar para o parque, jogámos rugby, futebol, ténis, xadrez, jogos tradicionais. E fizemos pulseiras, origamis de flor, relvinhas
e pinturas faciais” (2.º C)
“A Primavera começou da melhor maneira, com muita diversão! Fomos ao jardim e fizemos imensas atividades” (3.º A)
“Na Primavera o ar fica mais puro” (4.º B)

‘MISSÃO CONTINENTE’
O Continente lançou uma missão às escolas e às turmas.
Nesta edição, o objetivo a alcançar é o de diminuirmos o
consumo excessivo de plástico e de encontrarmos outras
formas de o reutilizar.
Para além desta missão, o Continente também nos
questiona sobre o que são os hábitos de vida saudáveis.
Assim, a embaixadora do Continente veio à escola falarnos desta temática.

DIA MUNDIAL DA ÁGUA
A água é uma substância química cujas moléculas são formadas
por dois átomos de hidrogénio e um de oxigénio. Cobre grande
parte da superfície da Terra e é o maior constituinte dos fluídos
dos seres vivos.
“A água é muito importante para a nossa vida, por isso temos de
poupá-la” (JI 2)
“Devemos fechar as torneiras sempre” (4.º A)

‘DESAFIO MIMOSA – LEITE É BOM’
A Mimosa lançou-nos novamente um desafio: desta
vez, o objetivo era construir um pacote de leite gigante,
utilizando apenas embalagens de leite vazias.
“Fizemos uma construção gigante” (1.º B)
“No final ficou muito giro e eu queria levá-lo para casa”
(2.º A)

HORTA E COMPOSTAGEM
“A partir de garrafas de plástico construímos vasos” (1.º B)
“Na nossa horta plantámos tomates, rúcula, beterraba, alface, feijão, espinafres e cenoura. Nos vasos plantámos
agrião, tomilho, salsa e coentros” (4.º A)
“Plantámos sementes e pés na horta. A horta é um sítio para as crianças conseguirem ver as coisas crescer e
divertirem-se a aprender sobre frutas e legumes” (4.º A)
“Na compostagem devemos misturar restos de cascas, folhas e terra que, depois, vão fertilizar a Terra” (4.º B)

NINHOS DE CHAPIM
O Chapim é um pássaro que se alimenta
das lagartas-do-pinheiro, por isso
colocámos ninhos para os Chapins

XADREZ
“O professor ensinou o nome das peças” (1.º A)
“Já aprendi a jogar xadrez” (2.º C)
“O dia de xadrez é o meu preferido” (4.º B)

TÉNIS
“Com os exercícios da professora já ganhei mais
coordenação” (1.º B)
“Gosto muito de jogar ténis” (2.º C)

Vamos aprender a reciclar

“Para além dos contentores azul, amarelo e verde, também existe o pilhão” (2.º A)
“Ao reciclar estamos a ajudar a salvar o nosso planeta!” (2.º B)
“Eu reciclo e tu?” (4.º A)

ANEDOTA
PÁSCOA

“O que diz uma pulga para a outra?

“Na Páscoa comemos ovos de
chocolate” (JI 1)

- Vamos a pé ou esperamos pelo
cão?”

“Fizemos um pintaínho” (JI 2)

“Estamos a construir um ovo a
partir de um balão de água e lã,
vai ficar bué fixe” (1. º B)

ANEDOTA
“Que animal anda com uma
pata? O pato!”

ANEDOTA
“O pintaínho aparece do ovo
quando mexemos na espátula
do médico. É muito engraçado”
(2.º B)

“Sabem onde é que um elefante se esconde
bem? Atrás de um morango. Já viste algum
elefante atrás de um morango? Não! Então
estás a ver como se esconde bem!”

Cantinho das entrevistas

Entrevista do Guilherme ao Pedro – 4.º A
G: O que achas do gasto de água?

Entrevista da Madalena ao Rafael – 4.º A

P: Uma coisa má.

M: O que achaste da prestação da Seleção de
Portugal?

G: Mas sabes que existe muito, certo?
Diz-me uma coisa que ajude a poupar
água.

R: Eu acho que foi brutal.

P: Ao fechar a torneira enquanto lavamos
os dentes estamos a poupar água.

M: Foste ao estádio?
R: Não, mas vi na televisão.
M: Qual é o teu jogador preferido?
R: Danilo Pereira.
M: Gostas do Estádio do Benfica?

R: Claro que não, eu sou do Sporting! Entrevista do Rafael à Madalena – 4.º A
R: O que achas da reciclagem?
M: Acho que é muito importante.
R: E tu reciclas?
M: Sim.
R: Muito obrigado por ajudares a salvar o
nosso planeta.

Entrevista do Rodrigo ao
Tomás – 4.º B
R: Qual é a tua atividade
preferida da CAF?
T: A minha atividade
preferida é o xadrez
porque aprendi muitas
coisas novas e sinto-me
mais culto.

Equipa das AAAF/CAF
deseja a todos muitos
ovos de chocolate!

Esperamos que tenham
gostado das nossas
aventuras deste
2.º Período. Não percam
o próximo episódio
porque nós TAMBÉM NÃO!

