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Editorial
Olá Amiguinhos, leitores
do nosso jornal! Cá estamos
para mais uma edição
do Caf’ícias e para vos
oferecer bons momentos
de descontração e alegria.
Aqui poderão encontrar notícia
de tudo o que fizemos ao
longo do 2.º Período, entre
atividades e trabalhos.
Esperamos que leiam o
nosso jornal do princípio
ao fim com muito prazer.

2.ª Edição - Ano Letivo 2016/2017

Nesta edição
Visita ao Centro de Dia
Projeto Heróis da Fruta
O Inverno chegou
A nossa Horta
Dia de São Valentim
O nosso Espantalho
A Diversão chegou
Dia Mundial
da Proteção Civil
Visita à Biblioteca David
Mourão-Ferreira
Dia Internacional
da Mulher

Visita ao Centro
de Dia da Quinta
das Laranjeiras
No dia 6 de Janeiro
fomos visitar
os nossos amigos
ao Centro de Dia.
Cantámos as
Janeiras, levámos
presentes e
comemos bolo-rei.
Foi uma tarde muito
engraçada!

O Inverno chegou à AAAF - CAF
E num piscar de olhos o frio voltou e, com ele,
chegou o nosso painel de inverno.
Pintámos, colámos e sujámo-nos todos... Foi muito
divertido.

Agricultores em ação
Pés na terra, enxada na mão... ‘bora lá plantar’
Com a ajuda do Senhor Varandas e da Educadora Maria Serafino
cultivámos alfaces e couves. Agora temos que esperar o tempo certo
para lançarmos as restantes sementes na terra.

Concurso de Espantalhos
A Quinta Pedagógica dos Olivais desafiou a nossa escolinha a criar
um espantalho com trajes tipicamente portugueses.
Nós aceitámos o desafio e escolhemos o campino e o traje típico do
Ribatejo.
Não se esqueçam de passar pela Quinta Pedagógica e de votar no
nosso Amigo!

E a diversão chegou… viva o Carnaval!

“É Carnaval e ninguém leva a mal”.
Foi uma época muito divertida, tivemos a visita do Super X, o Herói da Mimosa,
participámos num jogo gigante, brincámos ao Carnaval e construímos um palhaço
super-giro.

Dia Mundial da Proteção Civil

No dia 1 de março fomos à Biblioteca David Mourão-Ferreira
participar na comemoração do Dia Mundial da Proteção Civil.
Cantámos a música O Gesto Certo e com ela aprendemos como
fazer em caso de emergência.

Atividade na Biblioteca David Mourão-Ferreira
A Biblioteca do nosso bairro convidou-nos para participar numa atividade muito
engraçada.
Ouvimos uma história e construímos uma lagarta para enfeitar a parede da
Biblioteca.
Foi super-divertido!

Dia Internacional da Mulher
Para celebrar este dia fizemos flores com material reciclado para oferecer às
mulheres da nossa vida.

Ficaram lindas...

Até à próxima edição...
Divirtam-se...
E sejam felizes…
A equipa AAAF – CAF da EB Infante D. Henrique

