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Cá estamos nós, uma vez mais, para lhes mostrar o que fazemos
na escolinha…
Com o início do Projecto “ 1,2,3 Acção…A arte de representar”
todos nós nos transformámos em verdadeiros artistas e no palco
da escola, dando azo à nossa imaginação e criatividade, viajámos
desde o cinema mudo ao teatro de revista.

O Dia de Reis celebra-se a
6 de Janeiro.
Assinala a data em que os
três Reis Magos (Gaspar,
Belchior - ou Melchior - e
Baltasar) foram visitar a dar
oferendas ao Menino Jesus.
Deram-lhe ouro, incenso e
mirra.

Nesta altura cantam-se as
Janeiras, come-se bolo-rei.

Poema
O Carnaval
Eu não sei bem o que é o
carnaval.
Eu só sei que posso vestir
trapalhices e fazer
macaquices.
Posso ser princesa
e posso ser baronesa.
Posso ser zarolho
e posso pintar um olho.
Posso andar mascarado
e andar por todo o lado.
Posso fazer de tonto, pintar
a cabeleira e andar de
qualquer maneira.
Posso até fazer piruetas no
ar até me cansar.
Mas o que eu gosto mais
é de ser um palhaço com um
grande laço.

É Carnaval! É altura de “E DUCAR COM ARTE”.
Trajados de diferentes tipos de arte, desfilámos, dançámos e
brincámos ao som da música, das serpentinas e dos confettis!
Até breve, com novas notícias!
CRECHE
SALAI—

1º

Berçário

Olá Amiguinhos…
Nestes últimos meses temos realizado várias pinturas e brincado
muito.
Em Janeiro fizemos as coroas dos Reis, utilizando a pintura de
rolha e a pintura dos nossos dedos, e uma pintura sobre o
Inverno. Brincámos livremente e com bolinhas de sabão.
No mês de Fevereiro, realizámos várias pinturas e brincámos
muito ao Carnaval. Fizemos as nossas máscaras de Carnaval,
utilizando a pintura com peças de lego e as prendas do Dia dos
Amigos.
Beijinhos fofos…
CRECHE
SALAI—

2º

Berçário

Durante o mês de Janeiro, crianças desta sala andaram muito
doentinhas o que condicionou as suas actividades, mas mesmo
assim, comemoraram o dia de Reis, fizeram pinturas
relacionadas com o projecto "Pequenos Picassos", exploraram
novos materiais e gostaram muito dos novos livros da sala.
No Mês de Fevereiro, estivemos todos muito atarefados com
os fatos de carnaval, mas fomos recompensados com o 1º
lugar no concurso de máscaras da instituição. As mascaras que
os pais prepararam também estavam muito giras. E apesar do
frio, ainda aproveitámos para ir ao exterior muito bem
agasalhados.
Beijinhoooooooooos…

CRECHE
SALA II
Declaração dos Direitos
da Criança

–

2º

Berçário

Cá estamos nós novamente a dar notícias da nossa sala.
Nos últimos tempos estivemos ocupados com o Dia de Reis, com o
Carnaval e com o Dia dos Amigos.
Fizemos coroas para nós e bolos-reis para oferecer aos papás e
mamãs, mascarámo-nos de cantores de diversos estilos musicais e

PRINCÍPIO 2º

decoramos corações com pintura digitinta. E claro, brincámos
muito!
Adeus e até às próximas notícias.

A criança gozará de uma
protecção especial e

CRECHE
SALA III

–

2º

beneficiará de oportunidades
e serviços dispensados pela
lei e outros meios, para que
possa desenvolver-se física,
intelectual, moral, espiritual
e socialmente de forma
saudável e normal, assim
como em condições de
liberdade e dignidade.

Ao promulgar leis com este
fim, a consideração
fundamental a que se
atenderá será o interesse

superior da criança.

Berçário

Olá amiguinhos!
No início de Janeiro
O dia de Reis festejámos,
E com instrumentos
Também nós brincámos.
Um cartaz alusivo ao Inverno
Nós estivemos a construir,
E pintámos guarda-chuvas
Com a chuva a cair.
A Ana, o Diogo, o Gregório e o Lucas
Já têm três aninhos,
Brincamos muito com eles
Agora são mais crescidos.
O mês de Fevereiro foi um mês especial,
No qual nos mascarámos
Para brincar ao Carnaval.
Os nossos fatos dedicaram-se
À arte da fotografia,
Ficámos muito bonitos
E desfilámos com alegria.
Mas nem tudo foi brincadeira
Cantámos, dançámos, fizemos trabalhos,
Pintámos, recortámos e colámos,
Ouvimos histórias, vimos filmes e teatros.
Para o próximo mês voltaremos com novidades fresquinhas, agora
recebam para todos as nossas “beijoquinhas”.

CRECHE
Rio Frio
Olá amigos!
O mês de Janeiro foi repleto de muitas brincadeiras e risadas.
Dançámos, cantámos, explorámos jornais e revistas, rasgámos e
colámos entre muitas outras coisas. No Dia de Reis construímos
as nossas coroas e brincamos com elas durante todo o dia. Foi
muito divertido!
O mês de Fevereiro foi um mês de muita folia pois o Carnaval é
isso mesmo e também de muita amizade pois no “dia dos
amigos” ainda mostrámos com mais intensidade os sentimentos
que temos todos uns pelos outros.
Um beijinho para todos e até ao próximo jornal!

LER

para crescer…

É fundamental
promover a literacia
precoce incentivando
práticas de leitura,
nomeadamente com
crianças entre os 6
meses e os 6 anos.

6 A 12 MESES:
Características gerais dos
livros
 Capa e folhas grossas,
resistentes e laváveis (ex:
cartão grosso, pano,
esponja, etc.).
 Cantos arredondados.
Com poucas páginas (4 a
6) fáceis de virar.
 Livros macios, com
diferentes texturas ou
com buracos para a
criança os poder explorar
com os dedos.

CRECHE
SALA I

VILA
e II

BELA
– 1º

Berçário

Olá, queridos amiguinhos…
O mês de Janeiro foi um mês de muitas mudanças e novas
vivências…
Assim, para além das actividades que fazem parte da rotina da
creche, realizámos outras que nos permitiram explorar uma
infinidade de materiais de forma a elaborar uma escultura, a
pintar filtros de café onde depois de provarmos, colocámos as
estrelitas do Dia de Reis, tricotámos com digitinta, esponja e
imaginação o nosso cachecol e gorro de Inverno, subimos e
descemos escadas de esponja, andámos de triciclo e fizemos uma
fuga…sim, nós conseguimos abrir a porta da sala e gatinhar pelo
corredor, só não sabíamos que os adultos da sala estavam a
vigiar os nossos movimentos e…fomos “apanhados”!
Mas as nossas aventuras não ficaram por aqui… o Fábio, o
Miguel, a Rita e o Rodrigo cresceram muito e já sabem andar tão
bem, que já passaram para a sala da Educadora Sofia, mos o
Rodrigo antes de ir ainda fez uma surpresa à Educadora Elisa e
pronunciou o nome dela. Ela ficou muito contente e deu-lhe um
abraço bem fofinho…
Para dizermos a verdade, a Educadora Elisa deu muitos beijinhos
e abraços a todos nós, porque para o próximo mês ela já não vai
estar connosco na sala, mas apresentou-nos a Cristina como
sendo agora a nossa nova Educadora.

Conteúdos
Objectos e personagens do
quotidiano, cenas familiares
ou reconhecíveis, por ex.:
pessoas, animais, plantas,
vestuário, alimentos.

Nesta nova fase temos dedicado muito tempo a conhecer-nos
melhor e também realizámos alguns trabalhinhos…
No carnaval brincámos e ouvimos música divertida e no Dia dos
Amigos preparámos uma surpresa muito especial para a nossa
melhor amiga: a nossa MÃE!

Texto
Sem texto ou com palavras
soltas (ex: substantivos)
associadas a imagens ou
com frases simples.
Sem narrativa.
Ilustração
 Ilustrações ou fotografais
coloridas grandes e
nítidas. Regra geral sem
perspectiva.
 Bom contraste
figura/fundo.
 Figuras soltas e bem
definidas.

Beijinhos e até breve!

CRECHE VILA BELA
SALA III – 1º Berçário
Olá amiguinhos!
Pois é, com o mês de Janeiro chegou o Inverno e com ele, o frio,
por isso este mês fizemos um gorro, um cachecol e umas luvas.
Fizemos também três pinguins muito giros, para dar as boas
vindas ao Inverno.
No dia 6 foi o “Dia de Reis” para festejar este dia, fizemos umas
coroas e brincamos aos reis, foi muito engraçado.
E também brincamos bastante.

O mês de Fevereiro foi muito divertido, pois brincamos bastante
ao carnaval com serpentinas e papelinhos. Tivemos uns fatos
muito bonitos, éramos dançarinos das Danças de Salão. Houve
um dia que fomos mascarados de casa.
Pintamos um palhaço pequeno e outro grande para decorar a
nossa Creche. Este mês foi também o mês do Dia dos Amigos,
então todos pintamos um quadro para oferecer a cada menino
da sala.
Adeus e até ao próximo Jornal…

TAMBÉM SABEMOS SER
PEQUENOS GRANDES ARTISTAS

Cantinho da
Criatividade Artística

Tinta para os dedos
Como fazer?

Material:
Duas chávenas de água
fria; duas colheres de
sopa de farinha Maizena;
corante (guache ou
anilina).

Procedimentos:
1. Misturar a farinha
Maizena com a água e
levar ao lume (a
realizar por um
adulto).
2. Deixar ferver e
engrossar, mexendo
sempre para que não
crie grânulos.
3. Verta a papa em
pratos rasos, juntar o
corante, até se atingir

CRECHE VILA BELA
SALA IV – Transição
Iniciámos o mês de Janeiro com o tema dos Reis Magos. A Sofia
contou-nos uma história sobre os Reis Magos. Para
comemorarmos esta data realizámos uma coroa que pintámos
com pincel e com os dedos. Fizemos também carimbagem com
batatas da cara dos Reis Magos.
Aproveitámos alguns dias para modelar plasticina e pintar
livremente até iniciarmos os fatos de Carnaval.
Para os fatos de Carnaval pintámos cartolinas com técnicas de
pintura variadas, uma vez que o nosso tema para o Carnaval era a
Pintura. Cada um de nós representou a Pintura através de uma
técnica diferente.
Neste mês recebemos também a visita de quatro amiguinhos do
1º Berçário, de modo a começarem a sua adaptação à nossa sala,
pois a partir de Fevereiro irão fazer parte do nosso grupo de
amigos. Brincámos com os amiguinhos novos e eles também já
participaram em algumas actividades nossas.
Para percebermos que podemos ter amigos diferentes, a Sofia
trouxe-nos um porquinho-da-índia para nos fazer uma visita, ao
qual demos miminhos, carinho e vimo-lo a andar no chão.
Já o mês de Fevereiro foi dedicado a três temas, o Carnaval, o Dia
dos amigos e o Dia Internacional da Mulher.
No mês passado começámos a preparar os nossos fatos para o
Carnaval. Os fatos de Carnaval foram elaborados com várias
técnicas de pintura. Assim, pudemos brincar ao Carnaval e
mostrar aos nossos amiguinhos das outras salas as nossas
pinturas no nosso Baile de Carnaval. Pintámos ainda palhacinhos
com lápis de cor e com tintas.
Comemorámos também o Dia dos Amigos. Para oferecermos aos
nossos pais nesse dia realizámos uma moldura em forma de
coração que decorámos com a pintura dos nossos dedos. As
molduras que oferecemos tinham uma fotografia nossa.
Realizámos ainda a pintura de um coração e um envelope para
decorarmos a nossa sala.
Para o Dia Internacional da Mulher que se comemora no mês de
Março realizámos flores para oferecermos às nossas mães, que
pintámos com as nossas mãos.
CRECHE
SALA V

VILA BELA
– Transição

Olá a todos!
No mês de Janeiro, fizemos as coroas de reis, falámos da nova
estação do ano - o Inverno - e explorámos os nossos 5 sentidos.
Sobre o Inverno, falámos das suas características e fizemos
actividades de expressão plástica sobre alguns símbolos
característicos desta estação e actualizámos também a nossa
árvore das estações do ano.
Relativamente aos 5 sentidos, explorámos cada um deles de
diversas formas. Para o tacto explorámos várias texturas e
fizemos digitinta. Para o olfacto e paladar, fizemos um jogo para
adivinharmos os cheiros e posteriormente os sabores de vários
alimentos. Para a visão, fizemos exploração, pela sala, com
“lupas” de papel celofane colorido. Para a audição, fizemos
maracas com garrafas de água com massas no interior.

BRINC AR
Para crescer saudável…

\

Brincar ao ar livre ajuda as
crianças a descobrir o
mundo, a desenvolver a
destreza física e ainda
estimula as defesas naturais
do organismo.
Criar oportunidades para
que as crianças brinquem
com direito ao ar livre é dar
a elas o direito a uma
infância mais significativa.
Não é só com brinquedos
que se brinca, e não é só
com quintais que se
aproveita a vida ao ar livre.

Propostas de actividades ao
ar livre:
1. Ir a parques públicos;
2. Viajar nas férias para
locais onde as crianças
possam ter maior contacto
com “espaços rústicos” ou
rurais;
3. Escolher escolas que
tenham uma boa área verde
e com bons acessos;
4. Andar de bicicleta/triciclo;
5. Andar de patins, skate,
etc;
6. Fazer caminhadas e
observar a paisagem;
7. Ir à praia…

“Soubéssemos nós adultos
preservar o brilho e o
frescor da brincadeira
infantil, teríamos uma
humanidade plena de amor
e fraternidade.
Resta-nos, então, aprender
com as crianças."
(Monique Deheinzelin)

Brincar é um direito de todas as
crianças do mundo, garantido no
Principio VII da Declaração
Universal dos Direitos da Criança
da UNICEF.

Já no mês de Fevereiro tivemos algumas alterações, pois alguns
dos nossos amigos mudaram-se para uma nova sala, mas somos
vizinhos e estamos juntos muitas vezes!
Como sabem no mês de Fevereiro celebrámos o Carnaval e
fizemos um baile! O nosso tema era a música, então fizemos, em
cada um dos nossos fatos, um instrumento musical!
Para o dia dos amigos, fizemos um saco decorado por nós, com
um postal e no interior, alguns “miminhos” para ofereceremos!
Participámos no mini-projecto “1,2,3 Acção – a arte de
representar”, e fizemos uma peça de teatro chamada “ O
Coelhinho branco”, com os amigos das outras salas a assistirem e
fizemos convites. No âmbito do cinema, construímos uma caixa
de “cinema mudo”, com fotos de cada um de nós no decorrer da
rotina da sala. O filme chama-se “Um dia na sala V”.
Adeus e até ao mês que vem!
CRECHE VILA BELA
SALA VI – Transição
Olá…
Apresento-vos os meninos da sala VI, a Educadora Vitória e a
Auxiliar Rute.
Conhecemos a nossa nova sala e estivemos a decorá-la.
Esperamos que gostem…
Festejámos o Carnaval e o Dia dos Amigos. No Carnaval vestimonos todos a rigor, os nossos fatos eram muito giros e coloridos…
Durante todo o mês temos feito muitas actividades e brincado
bastante na nossa sala nova, todos os dias aprendemos coisas
novas e divertidas!

Até à próxima…

PRÉ-ESCOLAR

I

Olá Amiguinhos!
Aqui estamos nós para vos contar as novidades da nossa sala.
Começámos por comemorar o Dia de Reis, ouvindo a história dos
Reis Magos e cada um de nós elaborou a sua coroa com bolinhas
de papel crepe e brilhantes.
Neste mês conhecemos uma nova estação do ano: O Inverno.
Compreendemos que é no Inverno que chove muito e está muito
frio, por isso temos de usar roupas quentinhas, cachecol, luvas,
gorro, chapéu-de-chuva e botas.
Com a chegada do Inverno, a nossa árvore teve de se “vestir a
rigor” e por isso todos colaborámos fazendo as nuvens e as
gotinhas de água.
O mês de Fevereiro foi dedicado, sobretudo ao Carnaval, onde a
temática deste ano foram “As Artes”. Na nossa sala retratámos a
Arte Fotográfica onde alguns de nós foram os fotógrafos e
outros, as fotografias. Cada um de nós decorou uma máscara,
pintou um palhaço e realizámos actividades associados a esta
festividade.
Para assinalar o Dia dos Namorados/ Amigos pintámos alguns
desenhos e decorámos os “óculos de sol do amor”, pois porque
são uns óculos mágicos e, cada vez que os colocamos vemos um
amigo.

CANÇÕES
Tradicionais

As Três Galinhas
Três galinhas a cantar
vão pró campo passear.
Uma à frente, é a primeira,
logo as outras, em carreira.
Vão assim, a passear,
Os bichinhos procurar.

Galinhas
Doidas, doidas, doidas,
andam as galinhas
Para pôr o ovo lá no
buraquinho.
Raspam, raspam, raspam
pra alisar a terra.
Picam, picam, picam
Pra fazer o ninho.

Assistimos a um Teatro de Fantoches e outro de Sombras
Chinesas, realizado pelos meninos da sala Pré-Escolar III, que se
deslocaram até à nossa sala.
Bem amiguinhos, por agora as novidades são estas
Voltamos para o próximo jornal…
Até lá, já sabem… brinquem muito!

PRÉ-ESCOLAR

II

Olá amigos!!!
Cá estamos nós para vos contar as novidades dos meses de
Janeiro e Fevereiro…
Assim, no dia 6 comemorámos o Dia de Reis, elaborando umas
coroas muito giras. Ainda em Janeiro, iniciámos um novo
Projecto “1,2,3 Acção…A Arte de Representar”. Construímos
fantoches e dramatizámos a história “O Patinho Feio” no salão
para os amigos das outras salas. Neste mesmo dia também
assistimos à dramatização da história “O Capuchinho
Vermelho” realizada pelo grupo do Pré-Escolar I. Foi muito giro.
Nós gostámos muito!
Já falando sobre o mês de Fevereiro…Este foi um mês cheio de
trabalho e de momentos divertidos! Assim, continuámos a
explorar o Projecto iniciado em Janeiro e assistimos a mais
duas dramatizações no salão. Os nossos amigos do Pré-Escolar
III contaram-nos a história “A Carochinha” e o grupo do PréEscolar IV “Os Músicos de Bremen”! No dia 14 comemorámos o
Dia de S. Valentim (Dia dos Amigos) e fizemos uma prendinha
para os amigos. Como sabem, este mês festejámos o
Carnaval…O tema do nosso desfile foi a Arte. A nossa sala
escolheu a Dança e mascarámo-nos a bailarinos! Estávamos
muito giros. No dia 5 a nossa amiguinha Matilde fez 5 anos e
no dia 15 fez o nosso amiguinho Daniel. Parabéns aos dois!
Como podem ver foram dois meses cheios de trabalho e de
muita diversão.
Um grande beijinho e até para o mês que vem…
PRÉ-ESCOLAR

III

Olá Amigos…
Arrebita a crista o galo
vaidoso.
Có-có-ró-có-có,
Canta refilão.
E todo emproado com ar
majestoso,
É o comandante deste
batalhão.

Em Janeiro fomos Reis e Rainhas. Pintámos e decorámos uma
coroa e fizemos um lanche com bolo-rei para comemorar o Dia
de Reis.
Exploramos a nova estação do ano: o Inverno. Fizemos o
grafismo da chuva; recortamos e colamos um chapéu-de-chuva e
decoramos com pedaços de papel; vestimos um boneco de neve;
e colocamos a nossa árvore à chuva. Para além, disso ouvimos
muitas histórias sobre o tema.
Por agora é tudo, para o próximo mês estamos de volta com mais
novidades.
Beijinhos.
Em Fevereiro exploramos o tema do cinema e do teatro com “1,
2, 3 acção – a arte de representar”. Elaboramos fantoches e
criámos uma história “Era uma vez…”, fomos ao salão assistir ao
teatro de fantoches das salas pré-escolar I e II e os amigos da sala
pré-escolar IV (re)criaram a história do capuchinho vermelho e
foram mostra-la na sala da pré-escolar I.
No Carnaval fomos ao cinema com realizadores, operadores de
câmara, rei, rainha, bruxa, capuchinho vermelho, fadas, índio,
príncipes, princesas, pirata, vampiro e com pipocas. Com os
nossos fatos de carnaval trazidos de casa fomos ao baile e
brincámos com serpentinas.

Animais da Quinta

A galinha

Comemoramos também, o dia dos namorados com a elaboração
de um doce coração para oferecer aos “namorados” e às
“namoradas”.
Para o próximo mês voltamos com mais novidades.
Beijinhos!
PRÉ-ESCOLAR

IV

Olá Amigos…

Como é?
Eu sou o pintainho e nasço
de um
tenho duas patas com
grandes unhas, tenho uma
crista na cabeça, um bico
pontiagudo e duas asas; mas
não sei voar. Quando cresço

Cá estamos nós uma vez mais para vos contar algumas novidades
da nossa sala.
Durante estes dois meses, realizámos actividades relacionadas
com a ARTE, mais propriamente a “Arte de Representar”.
Assim, elaborámos textos que depois apresentámos em forma de
teatro de fantoches, histórias em slides, dramatizações e até
jogos vocais e corporais.
Em relação ao Carnaval, mascarámo-nos de Pintores e estávamos
uns verdadeiros artistas, não acham?
Beijinhos, e até breve!

chamam-me galinha/frango
PRÉ-ESCOLAR
O meu pêlo chama-se penas
e pode ser de várias cores.

O q u e com o:
Na capoeira onde vivo como
milho em grão, ração, gosto
muito de minhocas e de
sementes.

V

Olá Amigos!!!
Mais um mês e uma rotina diferente. A Vânia já voltou e
estamos na nossa sala com ela e com alguns amigos. Já fizemos
regras novas e a aprendemos diferentes formas de brincar na
sala.
Este mês o Samuel e o Cristiano fizeram 5 anos, e a Raquel fez
6.
Festejamos o Dia dos Amigos e o Carnaval.
No Carnaval fizemos um desfile na escola em que o tema da
nossa sala era o Teatro. Também tivemos oportunidade de vir
mascarados de casa e fomos Índios, Princesas, Príncipes,
Dráculas, Super-Homens, Espanholas e Zorros.
No Projecto do “1,2,3 acção…a arte de representar” assistimos
ao Teatro “Músicos de Bremen” e a “História da Carochinha”.
De novidades é tudo, adeus e até ao próximo mês.

As primeiras fases da
vida de uma galinha:

PRÉ-ESCOLAR

VI

Olá a todos…

Nascimento
No mês de Janeiro o Jorge e a Rita estiveram de parabéns estão
um aninho mais velhos!
Primeiro dia

Quatro semanas

Oito dias
Para o próximo mês vamos falar de
outro animal da Quinta

Festejamos o Dia de Reis com a elaboração de umas coroas
bem giras e bem brilhantes.
Comemoramos a chegada do Inverno com a elaboração de
trabalhos alusivos à estação.
Terminámos o projecto “Pequenos Picassos, a Magia pelas
mãos” com a reprodução de um quadro, somos uns
verdadeiros artistas!

As nossas
Actividades…

Expressão Dramática
A expressão dramática é um
dos meios mais valiosos e
completos de educação.
Abrange quase todos os
aspectos importantes do
desenvolvimento da criança.
Como pode tomar uma
grande diversificação de
formas,
podendo
ser
regulada
conforme
os
objectivos, as idades e os
meios de que se dispõe.
Tornando-a por excelência, a
principal forma de actividade
educativa.
O objectivo principal desta
forma de educação é a
expressão, ou seja, estimular
a criança para que expresse
livremente todos os seus
sentimentos, desejos e
tensões interiores."

No mês de Fevereiro o Rodrigo esteve de parabéns está um
aninho mais velho!
Elaborámos os nossos fatos de Carnaval de acordo com o tema
do nosso Projecto, infelizmente não desfilámos na rua mas
fizemos o desfile pela Instituição e correu muito bem.
Elaborámos trabalhos alusivos ao Carnaval e construímos
máscaras bem giras.
Comemoramos também o Dia dos Amigos com a elaboração de
um postal.
Dê-mos início ao Projecto 1,2,3 acção…a arte de representar
com a leitura de histórias através de fantoches.
Até breve…
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Olá AMIGOS…
Em Janeiro, durante uma aula de Estudo do Meio tivemos uma
surpresa. Um dos nossos colegas trouxe para partilhar
connosco uma prenda especial que recebeu no Natal: um
microscópio de verdade! Nele vimos uns “bichinhos verdes” e a
nossa saliva.
Na leitura temos progredido muito e há sempre um bocadinho
na aula de Língua Portuguesa para todos nos ouvirem.
Por fim, já acabamos a apresentação de todos os projectos
sobre a alimentação, terminando com o trabalho sobre a água.
De todas as actividades desenvolvidas em sala de aula e no
CATL também tivemos tempo para brincar ao carnaval e para
fazer pequenas lembranças para oferecer aos nossos pais no
Dia dos Namorados. Embora tenhamos os dias muito ocupados
com actividades e trabalhos da escola temo-nos divertido
muito!

Até breve,

