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Atividades/
Projetos
No decorrer no 1.º
Período do Ano
Letivo vigente foram
realizados diversos
projetos
contemplados no
Plano Anual de
Atividades das
AAAF - CAF, entre
os quais se destacam
os seguintes:
Dia Europeu das
Línguas, Projeto
‘Heróis da Fruta’,
Dia da Alimentação,
Painel de Outono,
Dia de São Martinho,
Halloween, Dia
Nacional do Pijama,
criação e decoração
de uma Árvore de
Natal.
Convidamos, assim,
os caros leitores a
entrar e conhecer um
pouco do nosso
Mundo!

Outono – AAAF

Com a chegada do nosso amigo Outono elaborámos um
painel para lhe dar as boas-vindas:
“Fomos apanhar folhinhas com a Mena” (Ionela Tapirdea)
“Pintámos as folhas para a árvore da nossa sala” (Rodrigo
Sequeira)
“A nossa árvore é de rolos de papel” (Rodrigo Pinto)

Dia do Animal
Entre coelhinhos, porquinhos e
raposas, assim foi passado o
nosso dia!
“Não gostei de pintar a cara de
cão”
( Martim Saraiva)
“Estou mesmo uma gata”
(Selena)
“Fiquei um super-gatão”
( Gonçalo Fonte)

Dia da Alimentação
No Dia da Alimentação elaborámos um
lanche muito saudável com o apoio da
Mimosa.

“O batido de morango era muito saboroso”
(Gonçalo Fonte)
“O bolo de iogurte que as monitoras
fizeram estava muito bom”
(Fabiana Delalande)
“Hoje o lanche foi saudável”
(Maria do Mar)

Projeto ‘Heróis da Fruta’
Voltámos a abraçar este projeto.
Medições e pesagens entraram em acção...
“Eu estou muito alta e magra”
(Maria do Mar)
“Eu sou a mãe pequenina, mas muito forte...”
(Noah Baptista)

Halloween – AAAF - CAF
Festejámos esta data com imensas brincadeiras, a sala decorada a rigor e trajes de meter medo.
Finalizámos com um lanche arrepiante, mas saboroso!

“O Dia das Bruxas foi giro”
(Eva Palhão)
“Foi assustador...”
(Florin)
“Tantas guloseimas...”
(Beatriz Silva)
“Eu fui um esqueleto”
(Matilde Madaleno)
“Tínhamos um bolo-caldeirão cheio de gomas e outro com aranhas”
(Francisco Silva)

Dia de São Martinho - CAF
Aqui está o nosso carrinho de castanhas!
Quentinhas e boas...
“As castanhas são de verdade?”
(Akimani)
“Eu gosto muito da tabela de preços”
(Leonor Dinis)
“O assador está quente!”
(Hamza Fortes)
“Quando estava a ajudar as monitoras piquei-me nos ouriços”
(Inês Fialho)
“As castanhas assadas estavam muito boas”
(Carolina Matos)

Dia Nacional do Pijama
Mais uma vez a nossa Escola comemorou o Dia Nacional do Pijama e nós não podíamos faltar.
Trouxemos o pijaminha, cobertores, almofadas, peluches e muita vontade de brincar...

“O meu pijama é do Super-Homem” (Miguel Batista)
“O meu pijama tem um urso muito fofinho” (Gonçalo Fonte)
“O meu pijama é da Frozen” (Beatriz Cruz)
“O meu pijama é muito quentinho” (Matilde Soares)

Árvore de Natal – AAAF - CAF
Com o Natal a aproximar-se foi-nos lançado um desafio... construir uma Árvore de Natal para ser
exposta na nossa freguesia:

Com o novo ano a chegar, novos desafios iremos apresentar...

A equipa AAAF – CAF deseja-lhe um Feliz Natal e um Próspero Ano
Novo!

