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E eis-nos chegados ao final do 1º período!
Para não variar, andámos muito
ocupados.
Comecemos por coisas doces. Os nossos
Miminhos de Leite foram um sucesso e
tivemos de receber encomendas! Depois foi
o arroz doce que desapareceu bem rápido e
finalmente as bolachas de Natal, de gengibre
e canela, que encheram
o olho da comunidade
escolar.

Ligando esta atividade a uma área
abordada nas nossas aulas, Saúde e
Segurança, fazemos questão de desinfetar as
mesas onde trabalhamos e de lavar
cuidadosamente as mãos antes, durante e
após manusearmos os ingredientes.

Mas não foi só a culinária que nos ocupou.
Cada um planeou e coseu uma
pega de cozinha para levar para
casa.
A costura também serviu para
começarmos a construir as nossas
decorações de Natal. Com folhas de
feltro,
algodão
e
brilhantes
criámos
estas
lindíssimas
árvores natalícias.
Uma
outra
criação foram ‘bolas’ com bombons para
colocar na árvore.
Também
ajudámos
a
Biblioteca da nossa escola a
elaborar
um
presépio
algarvio ao semear o trigo.

Também elaborámos
coroas de Natal e o nosso
presépio com jornais,

revistas e spray.
Lã, paciência e
uma boa dose
de
cola de madeira ajudaram a fazer
uma coroa bastante original. Os
anjos
também
estiveram
presentes, claro, e de duas formas
diferentes: com papel higiénico,
algodão e brilhantes e outros com
espátulas de madeira.
Uma outra criação foram
‘bolas’ com bombons para
colocar na árvore.
Não
nos podíamos
esquecer de uma grande
árvore de Natal. Este ano, a
‘nossa’ foi totalmente feita
com pinhas. Ficou linda!
Aprendemos uma técnica nova (pintura
com lã) que colocámos em prática para criar
bolas e enfeitar a nossa sala.

Acrescentamos ainda que cumprimos a
nossa tradição de fazer
uma troca
de prendas
entre todos
e tivemos a visita de uma amiga
da nossa sala que nos
presenteou com um bolo maravilhoso.
Ah! E ainda fomos ao corta-mato!
Realmente, andámos mesmo ocupados!
Boas férias!
Até à próxima!

