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Olá a todos! Vimos mais uma vez partilhar as nossas
novidades, os trabalhos que vamos realizando e as
aprendizagens que vamos fazendo.

A obra “ O Pássaro da Alma” abriu o nosso ano letivo.
Ouvimos a história e elaboramos um painel coletivo
com todos os alunos da Turma SAB A.

O atelier “Sentir, Cuidar, Provar”, continua a ser uma fonte de inspiração. As
ervas aromáticas e as plantas crescemmuito e nós cuidamos delas muito bem.

Depois registamos tudo, desenhando e/ou escrevendo todos os passos necessários para
cuidar dos canteiros.
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Preparamos o Natal durante todo o mês de dezembro. Ainda
continuamos a trabalhar os valores desta época...afinal o Natal
deve ser todos os dias! A amizade, o respeito, a solidariedade, o
altruísmo, a verdade;...foram 17 os valores trabalhados e vividos
diariamente. O Calendário do Advento e a Árvore de Natal ficaram
por cá, para nos lembrar que as “Estrelas Somos Nós” e que todos
os dias brilhamos! Se assim o quisermos!

Trabalhamos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.
Professores, auxiliares de ação educativa e alunos colaboraram
na elaboração de um painel. Sob o mote “Dá a mão à diferença”

fizemos esta bela coleção de mãos!

O atelier “Arte à Vista” continua a proporcionar momentos de alegria, motivação para a
aprendizagem da matemática, do português, do estudo do meio e das expressões. Com a
música, com a pintura e através do conhecimento que vamos adquirindo sobre os diversos
pintores e compositores tudo se entrelaça. Ficamos surpreendidos com os pormenores da
vida e obra dos artistas trabalhados. Ficamos curiosos e a curiosidade é boa conselheira!
Leva-nos a querer saber mais e mais!

O Inverno chegou e com o frio apetece algo que aqueça as mãos. Confecionar pipocas
quentinhas foi uma bela experiência. Mas, primeiro tivemos que ver o prazo de validade,
o preço, o peso, ler as instruções para conhecer os passos e o tempo necessário. OPSS!
As primeiras queimaram! A matemática faz mesmo falta! Ajustamos o tempo, lemos as
instruções uma vez mais...e que DELICIA. São servidos? Doces ou salgadas? Qual sabor
preferem? Provamos, comemos e ainda sobraram pipocas para decorar a nossa Unidade.
O Inverno ficou mais saboroso! Esperamos que gostem tanto como nós gostamos. Até
Breve.


