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Prometemos e cumprimos! Aqui temos a edição especial de 

 

 
   
por um encarregado de educação de 
movimento, tem 
   
 

Muito obrigado
 

 

 

 
   
que se 
época é o
nossa escola 
fazer nesta época do ano, 
exclusiva 
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Agrupamento de Escolas Carolina Michaëlis 

Prometemos e cumprimos! Aqui temos a edição especial de 

Natal. 
 

Presépio ao vapor 
 
   Temos um lindo Presépio na entrada da nossa escola
por um encarregado de educação de uma aluna 
movimento, tem luz e tem um lago (ao vapor). 
   Com um Presépio assim o Natal é ainda mais natal
 

Muito obrigado. 
 

dezembro de 2015

Quem vai ao vento perde o assento 
Quem vai à Madeira perde a cadeira 

Quem vai ao mar perde o lugar 
Quem vai ao Bolhão perde o cadeirão 

 
   Na nossa escola quem vem do ar vai ter 
que se sentar. E quem vem do ar nesta 
época é o… PAI NATAL. Quando chegar à 
nossa escola vai poder descansar, da longa viagem que anda a 
fazer nesta época do ano, numa maravilhosa
exclusiva poltrona, toda ela feita com materiais reutilizados
 

   

 
Batem leve, levemente

 
Já chegou o frio.  
Já chegou a neve  
Já chegou uma carta do Pai Natal. 
Já chegou o Natal. 
Agora, já só falta chegarem as
(do verão).  
 

2015 

Agrupamento de Escolas Carolina Michaëlis – Porto 

Prometemos e cumprimos! Aqui temos a edição especial de  

entrada da nossa escola, montado 
aluna do 4.º ano. Tem 

atalício.  

dezembro de 2015 

vai poder descansar, da longa viagem que anda a 
maravilhosa, confortável e 

materiais reutilizados.  

   dezembro 2015 

Batem leve, levemente 

Já chegou uma carta do Pai Natal.  

Agora, já só falta chegarem as férias…                                                                             

dezembro 2015 



 

          Fomos à festa de Natal 
          Quem estava presente: a 
muitos piratas, uma fotógrafa, 
          Quem não estava presente
porquinhos, o Capuchinho Vermelho, o lobo mau

 

 

 
     
 

 

 

Há festa, vamos!  
 

 oferecida pela C. M. do Porto. 
presente: a Frozen, o Soldadinho de Chumbo um pinguim, 

uma fotógrafa, muitos alunos, vários professores e assistentes operacionai
não estava presente: a Branca de Neve, o Pinóquio, a Bela Adormecida, 

o Capuchinho Vermelho, o lobo mau… (hmmmmm).  
           11.dezembro.2015

 
 

Se um Pai Natal alegra muita gente…

       …10 alegram uma escola inteira! 

 
Olha que novidade, também já fiz isto

 
 

um pinguim, um urso polar, 
assistentes operacionais.  

Branca de Neve, o Pinóquio, a Bela Adormecida, os três 

11.dezembro.2015 

Se um Pai Natal alegra muita gente… 

   
 

  dezembro 2015 

ambém já fiz isto! 
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Festa
 

     No último dia de atividades letivas do 1
seguida de lanche porque havia muita fome no ar
feira. Saiam da frente! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

                          Antes do lanche

 

 
Festa, Fome e Feira   

es letivas do 1.º período tivemos festa, 
porque havia muita fome no ar e depois fomos à 

 

Descubram as semelhanças 

do lanche                                                 Depois do lanche

dezembro 2015 

do lanche 
dezembro 2015 



 

 

 
 

Desta vez, q

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dossiê especial 
 
 

Não me digas que ainda acreditas no 
 
 

    Andámos a investigar e descobrimos que o 
Rovaniemi, na Lapónia, na Finlândia
   No Youtube, vimos um filme do Pai Natal a responder às cartas que as crianças lhe escrevem 
e decidimos escrever-lhe. Desta vez, 
    Começámos a nossa carta assim: “Terve mitä 
Pai Natal, em finlandês.  
   Passados uns dias, recebemos a resposta
assim: 
   “Boa dia a todas os crianc
   Na carta, o Pai Natal pede desculpa porque anda a aprender 
Ele já escreve quase tão bem 

 

           
Qual é a coisa qual é ela que é verde por fora

e castanha por dentro
 

 
    Querem saber o que estava dentro destes 
embrulhos verdes? Fatias de bolo feitas pelos 
alunos. Um bolo delicioso com especiarias.
    Querem uma fatia, não queriam? 
 

Desta vez, quem enfiou a carapuça? 
 

Não me digas que ainda acreditas no Pai Natal… 

Andámos a investigar e descobrimos que o Pai Natal vive numa casa 
Finlândia. 

No Youtube, vimos um filme do Pai Natal a responder às cartas que as crianças lhe escrevem 
lhe. Desta vez, já não lambemos os selos; usámos cola.  

Começámos a nossa carta assim: “Terve mitä kuuluu Pai Natal”, quer dizer: 

Passados uns dias, recebemos a resposta, do Pai Natal. A carta (ver fotografia) começa 

s os criancias do escole Bom Pastor” 
desculpa porque anda a aprender português.  

já escreve quase tão bem quanto nós. Quase...  

 
 
 

 

Qual é a coisa qual é ela que é verde por fora 
por dentro 

e estava dentro destes lindos 
Fatias de bolo feitas pelos 

alunos. Um bolo delicioso com especiarias. 
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sa de madeira, em 

No Youtube, vimos um filme do Pai Natal a responder às cartas que as crianças lhe escrevem 
  

kuuluu Pai Natal”, quer dizer: Olá, como estás 

fotografia) começa 

 
 

dezembro 2015 


