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O Pote mágico

Depois das férias de natal e do ano novo, chegámos a 2021! A

primeira coisa a fazer este ano é entrar com o pé direito e deixar

as más energias no passado! Vamos focar-nos em divertirmo-nos

com os nossos amigos e sermos felizes! Esta atividade consiste na

criação um pote mágico. Dentro do mesmo pote, colocámos

todos os nossos desejos para que em 2021 sejam concretizados! O

pote será fechado, escondido e só será aberto daqui a 12 meses,

para que possamos recordar todos os nossos desejos!

Vejam algumas fotos deste momento!
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Horta Escolar

A horta é um projeto importantíssimo para as nossas crianças! Ter

uma horta escolar permite que elas possam tocar e sentir as

diversas texturas das sementes, da terra, das folhas, das flores ou

até mesmo dos frutos. Na nossa horta escolar temos todo o tipo

de legumes semeados, desde: alface, coentros, salsa, alho

francês e até cebolas! Este mês para além de diariamente

cuidarmos muito bem da nossa horta, chegou a altura de colher

algumas alfaces já maduras! Estas alfaces foram entregues ao

refeitório que por sua vez, serão devidamente desinfetadas e

servidas nas refeições escolares das crianças!
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Assembleia do Aluno

Cada vez mais se torna necessário e extremamente importante dar voz

às crianças, para que estas se sintam também incluídas em todo o

nosso programa de atividades. Este nosso projeto da assembleia do

aluno contempla isso mesmo, desafiando e impulsionando a

criatividade das crianças de forma a originar uma ideia, ou a solução

para algum problema existente, podendo este chegar a ser

implementado se benéfico para a freguesia! O projeto iniciou no ano

letivo passado, mas devido à pandemia ficou suspenso, mas não

esquecido!... Este ano as nossas crianças deram continuidade ao

mesmo!

Entre reuniões com todas as turmas, criação de partidos, votos e ideias

para o projeto, colocámos mãos à obra! O vencedor foi o partido dos

heróis composto por 5 crianças que idealizou implementar vários

estacionamentos para bicicletas, para que desta forma, pudesse ser

feita uma redução da poluição e incentivando todos a fazer exercício

físico enquanto nos deslocamos seja para o trabalho, como para a

escola!

Para esta medida, criámos também uma maquete do parque vale do

silêncio com a ideia da possível localização.
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Dia Internacional do Obrigado

Dia 11 foi celebrado o dia internacional do obrigado!

Quando lhes questionado sobre a quem queriam agradecer, a

resposta foi quase unanime: Aos nossos professores claro! São os

nossos professores que partilham o conhecimento e nos fazem

aprender a voar para os nossos objetivos futuros! E como uma

imagem vale mais que mil palavras, porque não criar um vídeo?

E assim foi… Luzes, camara, ação! No vídeo realizado

agradecemos profundamente aos nosso professores por nos

ensinarem e nos apoiarem sempre! Obrigado Professores!
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Desporto 

O desporto é muito importante para nós crianças. Ajuda-nos a

desenvolver o bem-estar, a boa forma física e o combate à

ansiedade! Todas as semanas temos um dia reservado para o

desporto!

Este mês de janeiro realizámos imensas gincanas desportivas e

desenvolvemos através destas, o tema mensal a inclusão!
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Correio da CAF

Escrever cartas é uma parte fundamental da nossa aprendizagem e

deve ser incentivado sempre! O ano letivo passado criámos o correio

da CAF, atividade fundamental para participação de todos os pais!

Este ano com maior segurança decidimos continuar! Para os mais

distraídos, a CAF tem um correio à porta da escola e serve para que

todos os encarregados de educação possam escrever cartas aos

seus educandos! As cartas são levantadas todas as sextas-feiras,

desinfetadas e deixadas ao ar livre 48h. Todas as segundas-feiras os

monitores da CAF entregam as mesmas às crianças e é lido em

conjunto! Acreditamos que ler cartas da nossa família motiva-nos a

ter um melhor desempenho escolar! Escrevam-nos uma carta!
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Projeto - Cidadania

O tema de janeiro é: Educação para a Inclusão.

A nossa equipa involuntariamente todos os dias trabalha a inclusão das

nossas crianças, fomentando a ligação entre todas estas nos

momentos de atividades programadas e mesmo em brincadeira livre.

No entanto, foi decidido criar a caixa da inclusão. Na mesma caixa as

crianças tinham que escrever de forma anónima algo que lhes

incomodava na escola, desde uma criança que a deixava menos

confortável, a algum momento que se possa ter sentido sozinha, e

também sugestões de melhorar algo na escola para suprir essas

mesmas situações. Todas as sextas-feiras eram retirados 10 testemunhos

e eram lidos ao grupo para serem debatidas soluções para aquele

desconforto. A atividade teve sucesso tendo algumas crianças

agradecido aos monitores a ajuda na resolução de alguns problemas!

Viva a inclusão!
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Dia Internacional do Riso 

Rir e sorrir é vital para todos nós! Rir faz bem a nós próprios e

proporciona uma enorme felicidade! Neste dia temático elaboramos

a dinâmica do jogo do sério. Duas pessoas de cada vez e frente a

frente, teriam que olhar uns para os outros sem se poder rir. O primeiro

a rir perdia e teríamos de substituir de parceiro! Entre caretas e

palhaçadas muitos de nós não aguentávamos e riamos poucos

segundos depois. Esta atividade é muito fácil de dinamizar e muito

divertida!

Aconselhamos todos os pais a fazer esta dinâmica com os seus

educandos!
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Brigada da boa Ação 

A CAF tem um projeto intitulado de brigada da boa ação. Este

projeto iniciou o ano letivo passado de forma a motivar as crianças a

desenvolverem o sentido de responsabilidade! Todas as semanas são

escolhidas duas crianças para chefes de brigada e aos mesmos é

atribuída a responsabilidade de ajudar os amigos, verificar se as salas

ficaram arrumadas e se existe alguma coisa perdida. No refeitório a

brigada da boa ação também ajuda a recolher os copos de plástico,

para ser entregues às responsáveis de refeitório. Este projeto faz com

que as crianças desenvolvam o seu sentido de responsabilidade!


