
CARNAVAL
Brincámos ao 
Carnaval…

Assim nos vamos
conhecendo e
preservando
tradições
culturais.

O projeto «Heróis da Fruta –
Lanche Escolar Saudável» é uma
iniciativa de intervenção
escolar de âmbito nacional, cujo
principal objetivo é motivar as
crianças para a importância do
consumo de fruta diário,
adotando definitivamente este
hábito alimentar.

ALGUNS CONTEÙDOS
PEDAGÓGICOS

Vamos explorando o nosso meio,
objetos, e materiais numa
descoberta diária da matemática.
Contamos lápis, frutos, amigos…
Aprendemos com o que nos rodeia
mas também fazemos uns
trabalhos de gente grande.
Não somos contra as fichas de
trabalho, somos contra as que não
têm sentido para nós.
Por isso criamos as nossas próprias
fichas.
Espreitem nos placardes!
Também o incentivo à leitura e à
escrita continua a ser promovido
de forma criativa.
Depois de uma história, fazemos
sempre ilustrações, revemos
personagens e recriamos as ideias
cada um à sua maneira.
Desta vez até um livro surgiu.
Foi feito com muito carinho até
porque era sobre o que sentimos, e
nós sentimos muito orgulho
quando somos capazes de fazer
uma obra parecida com as
verdadeiras.

“Vai ser Carnaval e vai ser tão engraçado
Do mundo do faz de conta, neste bosque encantado

Afasto os meus medos sem me assustar
Experimento outro ser sempre a brincar!”

“Vamos explorar 
o mundo através 

da ARTE!!!
Eu sou um 

artista”

“A viajar e a 
sonhar, 

aprendemos a 
BRINCAR”

Projetos Curriculares 
de Grupo



ANUNCIO

FESTAS DE 
ANIVERSÁRIO

Continuamos a
ter o nosso
espaço
disponível para
a realização de
festas de
aniversário aos
fins de semana.
Temos um valor
muito
simpático!
Informe-se!!

Aqui no
BOSQUE a
festa é de
encantar!!!

À procura do coelhinho da Páscoa

Dia do Pai

Querido PAI, 
Quero convidar-te a vires à minha escola!

Vamos lanchar, fazer uma atividade divertida 
e dar largas à nossa imaginação.

Juntos, crescemos muito melhor!


