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A Bela e o Monstro
Este Natal, a C. M. do Porto ofereceu-nos uma ida ao teatro para
assistirmos ao espetáculo, A Bela e o Monstro. Era uma vez, uma mulher
muito linda que se apaixonou por um monstro… aquela história de que já ouvimos falar e a que até já
assistimos na vida real.
Por lá, vimos o Pai Natal e uma ajudante dele, uma “duenda” e uma fada das neves e também vimos a Bela
e o Monstro, ou melhor, vimos várias belas e alguns monstros…

dezembro 2016

Festa e Barretes de Natal
Mais um Natal e mais uma grandiosa festa de Natal na nossa escola. Todas as crianças participaram e
aplaudiram os colegas. Muita alegria, muito convívio, muita amizade, muito divertimento, muito vermelho ou
muito encarnado, como prefrirem.

Como já vai sendo uma tradição na nossa festa de Natal, várias pessoas voltaram a enfiar o barrete.

16 de dezembro 2016

Árvore de Natal engravatada

Este ano, o Natal foi muito formal na
nossa escola. Até a Árvore de Natal
se apresentou engravatada.

dezembro 2016

Feira de Natal da EB Bom Pastor

16 de dezembro 2016

Constelação de solidariedade
No âmbito do projeto, Estou aqui para ajudar, uma iniciativa da Associação de Pais da EB Bom Pastor,
desenhámos uma Estrela Solidária e todas as estrelas juntas formaram uma constelação de solidariedade.
Cada estrela tem uma mensagem de solidariedade e de vontade de mudança, para melhor, claro!

dezembro de 2016

Pendurados

Pendurámos estes presentes e agora estamos pendurados à espera do que irá acontecer, no dia 24 de
dezembro, à meia-noite.

Dezembro de 2016

Notícia explosiva
Fomos a mais uma atividade de Laboratório Aberto, no IPATIMUP.
Desta vez o tema foi Da superfície ao interior da Terra. Em poucas palavras, falámos de vulcões e
construímos um vulcão com bicarbonato de sódio, detergente da roupa (em pó) e vinagre com corante
vermelho.
Quando se misturam os três reagentes, o resultado é uma mousse cor-de-rosa, muito linda. Mas atenção,
não se deve comer.

16.novembro.2016

Capuchinho Azul
Todos conhecemos a história do Capuchinho Vermelho, em que no
final aparece um lobo.
Na nossa escola temos um Capuchinho Azul, que vem ter
connosco ao recreio, mas o lobo nunca apareceu, até agora.
Temos mais receio das raposas que poderão aparecer, lá para o
final do ano, mas nem é bom pensar nelas.

novembro de 2016

Fósseis
Em mais uma sessão da atividade Laboratório Aberto, no IPATIMUP, fomos aprender mais sobre fósseis
e construímos alguns. Aprendemos que os fósseis podem formar-se por: moldagem, impressão, conservação
e mineralização. No laboratório simulámos a formação de fósseis por impressão e por moldagem.
A propósito dos fósseis, ficámos a saber alguns números interessantes:
4 500 000 000 de anos, é a idade da Terra;
750 00 000 de anos, aparecimento da vida na Terra;
65 000 000 a 60 000 000 de anos, época dos dinossauros.

Eu queria ter este animal de estimação

Surgiu de tudo:
Um dragão, uma baleia azul, uma girafa, um dinossauro, um leão, um gatinho, um coelhinho, um periquito, um
peixe, um caracol…
dezembro de 2016

Ah, mas são verdes!
Lemos um texto que começava assim:
Olá humanos!
Sofro de uma terrível maldição e preciso da tua ajuda. Uma bruxa tronou-me invisível e só posso aparecer
se me desenhares corretamente. Vais precisar da tua imaginação e de ler a minha descrição, atentamente.
Sou grande, de forma oval…
(…)
Logo pela segunda característica apresentada “de forma oval” se poderá verificar que um dos seres
abaixo, permaneceu invisível. Os outros quatro, tiveram mais sorte.

novembro.2016

Por falar em verde…
Sabiam que o Pai Natal se vestia de verde e que foi uma popular marca de refrigerante, à base de extrato
de noz de cola, que se passou a vestir de vermelho?
O Pai Natal, tal como o conhecemos hoje, surgiu em 1931, numa campanha de publicidade do dito
refrigerante.

Em cima - Noz de cola também conhecida por café do Sudão.

Conhecem a canção?

A todos, um bom Nata-a-al…

