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OUTUBRO 2020
Durante o mês de Outubro, as atividades das AAAF foram dedicadas à descoberta das emoções e à importância
da amizade. Num ano em que o regresso às aulas é tão atípico, o turbilhão de emoções nos mais pequenos nem
sempre é tido em conta. É muito importante ouvir e ajudá-los a dar nome ao que sentem e pensam. Com jogos,
contos e brincadeiras abordamos as várias emoções de uma forma divertida.

CALMING JAR
(O FRASCO DA CALMA)

O MONSTRO
DAS CORES

O Calming Jar ou
Frasco da Calma
consiste num instrumento utilizado como
técnica de relaxamento. Nesta atividade,
todos pudemos partilhar situações em
que nos sentimos mais ansiosos, tristes ou
zangados.
Para esses momentos aprendemos a usar
o Frasco da Calma. É só agitar, respirar
fundo e observar o turbilhão de
purpurinas. Ficamos logo a sentir-nos
melhor outra vez!

Calma, Alegria, Tristeza, Amor,
Medo e Raiva… Para cada emoção
uma cor.
Com jogos e histórias falamos
sobre o que sentimos com cada
uma delas e aprendemos a
guardar cada uma no frasquinho
certo.

ATELIER: O VAZIO
de Ana Llenas

No conto “Vazio”, de Ana Llenas, acompanhamos a Júlia na
sua perda. Com ela aprendemos sobre solidão e tristeza. E,
tal como ela, descobrimos o que preenche o nosso vazio:
sonhos, amigos, família, cores, música…são tantas as coisas
que nos fazem felizes.

A Alegria é
contagiante.
brilha como o sol,
pisca como as estrelas.

MÚSICA:

O QUE NOS FAZ SENTIR?

Não são só as situações ou as
pessoas
que
nos
provocam
emoções. A música e os sons
também
nos
fazem
sentir.
Ouvimos
melodias
tristes,
melodias alegres… algumas até
nos deram medo e outras
pareciam zangadas!

YOGA

SEMANA DE HALLOWEEN
Doce ou Travessura

RECEITA DO MÊS

compota de abóbora com
canela e laranja
ingredientes
1,5kg de abóbora

Para a chegada das bruxas, preparamos uma semana dedicada ao Halloween.
Brincamos com Olhos de bruxa e jogamos Bowling Fantasma!
No atelier de plástica fizemos teias de aranha e decoramos a nossa abóbora.
Não faltou a sessão de cinema assustador com a Alice no País das Maravilhas e o
Hotel Transilvânia.
E como o ingrediente principal desta festa é a abóbora, preparamos uma compota
deliciosa!
Dia 31 vestimo-nos a rigor e festejamos todos juntos numa festa muito divertida!

1kg de açúcar
1 laranja
1 limão
2 paus de canela

preparação
Cortar a abóbora em pedaços e colocar num tacho.
Juntar os paus de canela, o sumo de limão, a casca de
laranja e o açúcar. Misturar.
Lume brando (1h45). Mexer de vez em quando.
Retirar do lume e reduzir a puré (sem os paus de
canela e a casca de laranja)
Levar ao lume e deixar ferver.
Depois de arrefecer, colocar no frasco.

A PULSEIRA DOS ELOGIOS
Depois de tanto tempo longe dos nossos amigos,
aprendemos como eles são importantes! Nesta
atividade, fizemos uma pulseira para oferecer a
um amigo e aproveitamos para lhe dizer o que o
torna tão especial.

O BINGO DOS AMIGOS

HORA DO CONTO

Uma forma divertida de fazer
novos
amigos
e
de
nos
conhecermos melhor!

Em Novembro...
De Eoin Mclaughin
Um ouriço e uma tartaruga, dois
amigos que não se podem abraçar
e nos ensinam outras formas de
mostrar o amor. Uma forma de
explicar aos mais pequenos como
contornar as distâncias no mundo
atual.

Festa do Pijama

