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PEQUENOS
ARTISTAS

um ano INTEIRINHO significa que o nosso planeta deu uma volta COMPLETA
ao sol. PORÉM, no mundo, existem vários calendários DIFERENTES. O
juliano,  chinês,  judaico, islâmico, maia e o nosso, o gregoriano que
começa a dia 1 de janeiro e termina a 31 de dezembro. ENTÃO assim sendo,
BYE BYE 2021 E BEM-VINDO 2022!
QUE ESTE ANO SEJA UMA OPORTUNIDADE DE COMEÇAR NOVAS AVENTURAS E QUE  
NOS SEJA TÃO PURO COMO O SORRISO DE UMA CRIANÇA. vamos JUNTOS PASSAR
POR VÁRIAS ETAPAS, SEMPRE UNS COM OS OUTROS NESTA ESTRADA AMARELA
RUMO AO FIM DO ARCO - ÍRIS.                     FELIZ ANO NOVO!

"Este ano espero conseguir correr tanto como uma cobra
venenosa" - Tomás

"Quero conseguir andar de unicórnio" - Rhoda

"Gostava de conseguir lançar gelo como a Elsa" - Maya

"Gostava de ver os meus pais a casar" - Santiago
"Queria que os gatos pudessem vir connosco para a escola

brincar" - Isabela

"Quero fazer poções mágicas e muitas experiências" - Gil

"Quero que o ano seja bom para todos os Mundos e
Países" - Vasco

"Quero ter uma piscina gigantesca de chocolate" - Luísa



Contactos CAF: 935295077      &       EMAIL : caf.ldsoares@jfsantoantonio.pt 

Que melhor maneira de começar o ano, do que embarcarmos numa aventura  selvagem com os nossos amigos?
 Nesta viagem perigosa e super arriscada, encontrámos todo o tipo de animal, desde a girafa, cheia de pintas e
com o seu longo longo pescoço até ao Leão, o Rei de toda a selva, com a sua enorme juba e os seus dentes bem
afiados.
Nesta experiência incrível no reino animal, criámos uns dedoches muito divertidos para com os nossos amigos
brincar e histórias cheias de aventura criar!

DEDOCHES DIVERTIDOS - O MUNDO DA SELVA

Pequenos Arquitetos
Fomos arquitetos por uns instantes e
projetámos as "plantas" das nossas cidades
imaginárias! usámos carimbos de material de
desperdício e estampámos padrões brancos em
cartolina preta, combinando várias formas
geométricas.
Ficámos muito orgulhosos do resultado final!

Atacadores 

& Eu

CURIOSIDADE:
Como se chama a ponta metálica

ou elástica dos atacadores?

AGULHETA


