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Bem vindo janeiro 
Novo mês, novo ano.

Novos desafios.

Em virtude de estarmos a atravessar uma fase difícil em

todo o mundo, não podemos nem queremos baixar os

braços. Temos de nos erguer e para isso cumprir o nosso

dever de isolamento mantendo-nos em casa!

Este mês apesar de curto, conseguimos trabalhar com as

crianças algumas coisas interessantes, outras ficaram por

fazer. Existiam tantas atividades programadas para

realizar este período. Mas não podemos desamimar,

brevemente iremos regressar à escola e fazer tudo o que

estava proposto, é o desejo da nossa equipa AAAF/CAF.
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Dia de Reis 

6 de janeiro
Tradição de Reis em Portugal

Sabia que…

Em Portugal o tradicional bolo-rei faz parte da celebração de

Reis. Embora mais habitual em determinadas zonas do país, o

bolo-rei traz uma fava, e a quem calhar a fatia com a fava

deverá providenciar o bolo no ano seguinte.

Existe ainda a variação a este bolo, que é o bolo-rainha, por

sua vez sem as tradicionais frutas cristalizadas. Algumas zonas

do país, principalmente nos meios mais pequenos, continuam

ainda com o hábito de cantar as Janeiras. Isto é, a partir do 1

de janeiro até ao dia 6, grupos de pessoas vão para a rua a

cantar de porta em porta, e como forma de agradecimento

recebem comida e bebida criando bonitos convívios..
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Para comemorar o Dia de Reis construímos bonitas

coroas para os nossos pequenos grandes reis e rainhas.
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O que é a Inclusão escolar?

“Eu pratico a Inclusão!”

Inclusão escolar consiste na ideia de todos terem acesso, de

modo igualitário, ao sistema de ensino. Não é tolerado nenhum

tipo de discriminação, seja de gênero, etnia, religião, classe social,

condições físicas e psicológicas, etc.

Atualmente, o principal foco da inclusão escolar são as crianças e

jovens portadores de necessidades educacionais especiais

(NEE), que normalmente apresentam algum tipo de deficiência

física ou psicológica.

A inclusão escolar prevê a integração de alunos com necessidades

educacionais especiais em turmas regulares, compartilhando as

mesmas experiências e aprendizados com os estudantes que não

apresentam NEE, por exemplo.
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Depois de sabermos o que é a inclusão, fomos desafiados para

realizar um jogo sobre esta temática. Divertimo-nos muito como

podem ver nas fotografias
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HORTA ESCOLAR

“As couves nunca mais crescem…” João Pedro

Este mês foi dedicado à monda das ervas daninhas, ou seja,

metemos mãos à obra e fomos tirar as ervas daninhas que

atrapalham o crescimentos dos nossos vegetais.

O tempo também não tem ajudado muito no crescimento das

plantas, por isso com a ajuda das monitoras tivemos a pôr estrume

para fertilizar mais a terra para elas poderem crescer mais

rapidamente.

Ahhhhh! Já me estava a esquecer de contar que este mês

plantamos beterrabas, certamente com este tempo húmido vão

crescer rapidamente.
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YOGA

À semelhança do mês passado, este mês as crianças inscritas

no prolongamento das Atividades de Animação e Apoio à

Família usufruíram das relaxantes aulas de Yoga com a

professora Estela.
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DANÇA E MOVIMENTO CORPORAL

Este mês também tivemos algumas aulas de dança e movimento

corporal com o Professor Jonas Cardoso.
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Desperdício Alimentar

Este mês tivemos uma missão muito importante sobre o

desperdício alimentar e como tal começámos por elaborar uns

folhetos para entregar à comunidade escolar, explicando os

motivos pelos quais não deveríamos desperdiçar alimentos.

Dado a pandemia, cada vez mais faz sentido continuar este

projeto, prometendo assim dar continuidade quando for

permitido o regresso à escola.
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Semana Temática da maçã

De tempos em tempos, temos uma semana temática no

refeitório. Este mês foi a semana da maça. Começámos por

trabalhar os benefícios de comer maçãs, e ainda nos foi

atribuída a responsabilidade de decorar o nosso refeitório.


