Masterclass de dezembro Chef Andreia Fernandes ”Tronco de Natal”
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SUPER RISCAS
Conforme prometido em edições anteriores aqui ficam novas fotos do nosso animado e
sapeca RISCAS, a mascote da nossa AAF. O hamster brincalhão conquistou as crianças
com a sua boa disposição. Diariamente e exatamente às 17:30 ele sai da caminha e
parte para os seus exercícios diários, que além da rodinha incluem o alpinismo e o rapel.
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Atividades & Sociedade

ALZIRA SOUSA

CLUBE DAS ARTES
“OS MÃOZINHAS”
Dezembro foi um mês de muito trabalho para a equipa dos
“Mãozinhas”.
Estiveram entretidos na confeção dos tradicionais trabalhos
de Natal. Sempre sob a batuta da Cristina Frias o grupo
confecionou a maravilhosa árvore de Natal 3D retratada na
capa desta edição. Tratou-se de um trabalho em várias etapas
e que contemplou o aproveitamento de materiais da própria
natureza.
Para completar, o grupo também foi responsável pela pintura
deste belo presépio!

01. Gostas da nossa escola?
Gosto muito!

JOGO DA SEMANA

06. O que achas da peça de teatro que andamos a ensaiar?
É interessante. Faz-me lembrar quando eu era mais nova, durante o 25 de
abril, em 1974.

09. O que achas dos meninos da nossa escola?
São muito queridos.

Concurso “Como eu vejo o meu
O Gustavo Caldas da sala 1 foi o grande vencedor do
concurso de desenhos realizado em dezembro na
nossa AAF. O objetivo era desenhar com pormenores o
colega que estivesse sentado à frente. E o Gustavo não
perdeu de vista os belos caracóis do Santiago!

05. Gostas de ti?
Sim!

08. Qual é a tua comida preferida?
Cabrito assado.

Jornal da Tarde: Qual é a tua cor preferida?
Ariana: Cor-de-rosa.

amigo”

04. Gostas de animais?
Sim.

07. Como é o teu Natal?
Em família.

Jornal da Tarde: O que comes em casa?
Ariana: Alface, arroz e massa.
Jornal da Tarde: Como é a tua casa?
Ariana: Bonita. Gosto dos brinquedos, da mãe, da mana e da avó.
Jornal da Tarde: Gostas de pintar?
Ariana: Sim. Pinto carros e bonecos.
Jornal da Tarde: O que gostas de fazer no Prolongamento?
Ariana: Lanchar e brincar.
Jornal da Tarde: O que vais fazer no natal?
Ariana: Um Pai Natal. Vou à festa e espero ter prendas.

Todas as semanas temos um jogo diferente.
Durante o mês de dezembro o destaque ficou
por conta do “Mamã dá licença” e “O gato e o
rato”
Gustavo Caldas e o seu
merecido prêmio

10. Que outra profissão gostavas de ter?
Animadora.

As perguntas de 1 a 9 foram elaboradas pelas crianças e
transcritas pelos Animadores

Martim Morais entrevista
a Ariana Vieira

Jornal da Tarde: Quais são os teus amigos na escola?
Ariana: Todos.

02. Qual é a tua cor preferida?
Castanho.
03. Onde gostas de passear?
À beira mar.

GRANDE
ENTREVISTA

Jornal da Tarde: Do que gostas mais no recreio?
Ariana: Dos carros e do escorrega.
Jornal da Tarde: Gostas do Riscas?
Ariana: Gosto porque ele é fofinho e brincalhão.
Jornal da Tarde (Pergunta da Redação): O que queres ser quando fores
grande?
Ariana: Médica

O Santiago Silva, modelo
do desenho vencedor

As perguntas e as respostas foram elaboradas pelas crianças
e transcritas pelos Animadores

