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INÍCIO das AULAS 

                      

PROGRAMAÇÃO 

 

 

 

���� CANÇÕES E POEMAS 

 

    

Iniciámos um novo ano lectivo; foi o 

reencontro de colegas, professores e 

monitores.  

Trocámos ideias sobre as nossas férias, 

onde fomos e como nos divertimos. 

Relembrámos as actividades da colónia de 

Férias, onde recolhemos elementos, com 

os quais elaborámos um trabalho 

individual e outro colectivo. 

Eis o nosso trabalho final, que consistiu 

em inventar uma história, cujo nome é 

MARIA DO MAR. 

O tema geral escolhido para este ano lectivo foi: “Comunicação – elemento fundamental para o 

enriquecimento mútuo, condição relevante para o desenvolvimento global”. 

Áreas que trabalhámos em sala, no âmbito do tema: 

Resolvemos valorizar a comunicação escrita e assim, em cada quinzena, escolhemos uma canção e 

um poema do livro Poemas da Mentira e da Verdade. 
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-        

     

���� JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS 

E mantivemo-nos atentos aos acontecimentos mundiais, que fomos comentando.  

   

Sabendo nós que os jogos olímpicos se 

realizaram no Brasil, estivemos muito atentos 

à inauguração dos paralímpicos, na cidade do 

Rio de Janeiro, e que se vieram a realizar de 7 

a 18 de Setembro de 2016. Ficámos a saber 

quais os países participantes, o número de 

atletas e as modalidades.  

E fizemos um trabalho a propósito. 
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���� OS BOMBEIROS E OS FOGOS EM PORTUGAL 

         

���� A ORIGEM DA LINGUA PORTUGUESA 

 

 

 

 

 

 

 

Bombeiros são entidades da Protecção 

Civil cujos membros são treinados para 

actuarem em caso de 

incêndios florestais, mas não só, 

também nas fábricas e nas casas de 

habitação. Ora acontece que sendo 

todos profissionais, alguns trabalham 

como voluntários, principalmente no 

verão, a comunicação social fala muito 

neles. Afinal o Bombeiro tem muitas 

profissões. Nós elaborámos um 

trabalho com algumas delas. 

A língua que utilizamos habitualmente para a comunicação é o português. Reflectindo sobre 

este facto, achámos interessante descobrir qual a origem da nossa língua. 

Depois, conversando, constatámos que ela é também a língua oficial de muitos outros países. 

Isto levou-nos a pesquisar e a descobrir como tudo se passou, ou seja recordámos a História de 

Portugal a partir dos chamados Descobrimentos Marítimos. 

E sabem que chegámos às siglas PALOP e CPLP? Sabemos que dominam estas noções e por isso 

não vos vamos cansar com explicações, mas apenas vos mostraremos os nossos trabalhos. 
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���� O CAVALEIRO DA DINAMARCA 

 

       

     

���� PALOP´s 

O Cavaleiro da Dinamarca, de Sophia de Mello Breyner Andresen. A obra 
conta a história de um homem (cavaleiro) que vivia com a sua família e 
com os seus criados numa mansão, construída no meio de uma floresta 
da Dinamarca. Certa noite de Natal, durante a ceia, quando todos 
estavam reunidos à volta da mesa, a comer e a contar histórias, o 
cavaleiro comunicou-lhes que iria partir em peregrinação à Terra Santa, 
pois queria passar a noite de Natal do próximo ano a orar na gruta onde 
Jesus tinha nascido e que, portanto, dessa noite a um ano não estaria com 
eles, mas só no Natal seguinte estariam juntos de novo a festejar o Natal. 
 

Escolhemos uma obra literária para lermos, explorarmos e posteriormente apresentarmos sob a 

forma de peça de teatro. 

���� E OS DESCOBRIMENTOS / 

INSTRUMENTOS NÁUTICOS / 

VESTUÁRIO E TRANSPORTES DO SEC. XV. 
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 A PEÇA    OS PERCURSOS       E OS ACONTECIMENTOS 

E O REGRESSO A CASA 



 

6 

���� REUNIÃO DE PAIS 

  

 

���� NATAL 

 

 

  

  

 

 

No dia 17 de Novembro, 

apresentámos a nossa peça de 

teatro O CAVALEIRO da 

DINAMARCA aos pais, na nossa 

reunião trimestral. 

Foi muito aplaudida e no final 

bridámos os pais com um 

delicioso lanche. 

A partir de 21 de Novembro, preparámos as decorações de Natal para o nosso Centro e fizemos 

o Presépio. Além disso criámos um percurso simples de caminhada para o Advento. 

Neste 1º Período, ainda tratámos de assuntos importantes relacionados com datas que 

costumamos assinalar. Os trabalhos que realizámos a propósito, foram mostrados e comentados 

com os Encarregados de Educação. 
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���� OUTONO 

 

 

 

    

���� DIA de SÃO MARTINHO 

  

���� 5 DE OUTUBRO ���� 17 DE OUTUBRO – dia da ERRADICAÇÃO 

DA POBREZA 
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���� 1º e 8 de DEZEMBRO 

      

���� INVERNO 

O solstício de inverno ocorre quando o Sol atinge a maior distância angular em relação ao plano que 
passa pela linha do equador. Embora a sua data não seja a mesma em todos os anos, pode-se dizer que 
ocorre normalmente por volta do dia 21 de Dezembro no hemisfério norte e 21 de Junho no hemisfério 
sul.  

        
 

���� ENSAIOS 

 

 

 

A partir de finais de Novembro, dedicámo-nos a aprender CÂNTICOS DE NATAL e ensaiámos uma 
pequena peça que escolhemos para a nossa contribuição na FESTA conjunta com todos os centros 
em 22 de Dezembro. 
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���� FESTA DE NATAL 

  

  

 

 

 

A nossa festa de Natal, realizou-se no dia 22 de Dezembro, na ESSE Artur Ravara. Todos os 

centros apresentaram peças ou danças alusivas ao Natal. Correu tudo lindamente e no final 

fomos presenteados com um excelente e doce lanche. 
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���� INGLÊS      ���� INFORMÁTICA 

   

���� RECEITA DE SONHOS DE NATAL 
 

 
  

 
Preparação: 

• Coloque a água ao lume com manteiga aos bocados, coloque as cascas de limão e o sal. Deixe a 
manteiga derreter até levantar fervura; 

• Retire a água do lime e junte a farinha fina de uma só vez e mexa com força; 

• A massa irá formar uma bola em torno da colher descolando-se do tacho, mexa até desaparecer 
vestígios de massa mal misturada; 

• Coloque novamente em lume brando para secar um pouco a massa, depois coloque num recipiente 
para bater à mão ou com uma batedeira eléctrica, deixe arrefecer um pouco; 

• Parta os ovos para um recipiente e bata ligeiramente até se ligarem; 

• Junte os ovos à massa devagar enquanto amassa sem parar; 

• A massa estará pronta quando colar à colher de pau sem cair; 

• Prepare azeite ou óleo moderadamente quente, com a ajuda de duas colheres forme bolas; 

• Deite a massa no óleo quente, a massa estará no fundo do óleo 1 a 2 minutos depois solte-os com 
uma colher e deixe cozer até alourar; 

• Escorra os sonhos sobre papel absorvente e coloque-os dentro de um tabuleiro com açúcar e canela. 

Sonhos de natal de abóbora, Ingredientes: 
• 200 gr farinha; 
• 2 dl água; 
• 75 gr de manteiga; 
• 2 casca de limão; 
• 1 chávena de café de sal; 
• 5 ovos; 
• açúcar; 
• canela em pó; 
• q.b. calda de açúcar. 
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���� PASSATEMPO 

 
PINTA AS FIGURAS E COLA NA ÁRVORE! 

VAI FICAR LINDA E COLORIDA. 
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