
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

HORA DO CONTO – JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO 

JORNAL nº2 

AAAF/CAF 
*OUTUBRO* ANO LETIVO 2021/2022 

O OUTONO CHEGOU! 

 

E B 1 C O M  J I  L U Í S A  D U C L A  S O A R E S  

 

O Outono chegou! As folhas estão 
a mudar de cor e a cair nas ruas e 
nos parques, fazendo tapetes 
vermehos, amarelos e castanhos 
que apetece pisar. Os pássaros 
fazem muito barulho à tardinha e o 
sol parece mais morno. 
A hora muda, acertamos os 
ponteiros dos relógios e os dias 
ficam mais curtos. Alguns animais 
resguardam-se do tempo que 
arrefece, escondem-se e hibernam. 
Em casa, descobrem-se nos 
armários as roupas mais 
quentinhas e pesadas. 
E os frutos da época são os reis da 
estação: romãs, diospiros, nozes, 
castanhas, marmelos… 
O outono chegou e nas nossas 
salas não se faz tímido: aqui, é 
sempre tempo de brincar, 
experimentar e aprender! 

Pelo pé de feijão 
Os meninos subiram com o João 

Para recuperar o seu tostão 
 

Não satisfeitos, levaram a galinha 
Cheia de penas e muito branquinha 
Que logo se tornou sua amiguinha 

 
A melodia não podia faltar 

Levaram a harpa para tocar 
E com os dedos dedilhar 
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MORCEGOS 

DIA DAS BRUXAS 
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Sabias que… 
1. Os morcegos são os únicos 

mamíferos que sabem voar e alguns 
conseguem planar; 

2. Além de não gostarem da luz do sol, 
preferem caçar à noite, porque os 
pássaros estão a dormir e não há 
concorrência; 

3. Na natureza, os morcegos vivem até 
30 anos. 

1.  

Bruxas e abóboras, 
Fantasmas pelo ar 

Chegou o Halloween 
Vamos ter de assustar. 

 
Os morcegos fizémos chegar 
Com o manto preto a cegar 
E as bruxas assustadoras 
Vieram a voar nas suas 

vassouras 

A abóbora transformou-se no 
símbolo do dia das bruxas devido a 
uma tradição Irlandesa levada para 
os E.U.A.  
Resolvemos decorar abóboras 
verdadeiras com as nossas crianças 
recriando esta antiga tradição. Para 
combater o deperdício alimentar 
toda a polpa foi aproveitada para um 
delicioso bolo de abóbora e canela. 

ABÓBORAS 

ÍMANS 

IOGA 

Escavámos uma abóbora 
Para a vela acender 
E com o que sobrou 

Um bolo nós fomos comer 
 

O dia das bruxas chegou 
À nossa querida escolinha 
E como saudades deixou 
Recordações levei para a 

minha casinha. 


