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Pico em movimento...  

PASSAtemPoS
 hIgIeNe oral!                                                          
Havia uma mulher                                                       
que tinha os dentes                                                   
tão amarelos, tão                                                      
amarelos,                                                                   
que sempre                                                                 
que sorria o                                                             
trânsito parava.                                                                                                                                          
     
 boas maNeIras!
Acabado de almoçar,
O joãozinho grita:
-Mãe já estou cheio!
-Não é cheio. É satisfeito, corrige a mãe.
No dia seguinte, quando vê o autocarro 
A chegar, diz o Joãozinho:
-Mãe, mãe, o autocarro já vem aí
E está muito satisfeito!

 curIosIDaDes!
Sabias que…
Quando a comida tem sal a mais
Podes remediar o problema
Juntando uma batata crua 
Partida em pedaços,
Porque absorverá
O excesso de sal?! 

Educadora Fernanda Gama, JI Aboim

 PARA RiR, 
 DeScoBRiR e DeScontRAiR...

Descobre as seis diferenças.

 PRovéRBioS 

 Liga as frases das duas colunas e completa os provérbios que se 
podem aplicar às personagens-tipo do Auto da Barca do Inferno.

1. Dinheiro a dinheiro,

2. Entre Onzeneiro que vai à frente,

3. Onzeneiro que vai à frente, 

4. Quem tudo quer,

5. Quem ri por último,

6. Água de Fevereiro,

7. O Inferno e a perdição nunca se 

fartam,

8. Mais vale um bolsão na mão,

9. Quando o dinheiro fala,

10. Dinheiro de trouxa,

11. Com dinheiro à vista,

12. Quem rouba o pouco,

13. Quem o alho veste,

1. na praça o despe.

2. é forra de sabido.

3. a verdade cala.

4. a gente é sempre benquista.

5. merece o fogo.

6. não se mete o peteiro.

7. rouba duas vezes.

8. mata o Onzeneiro.

9. enche o bolsão o Onzeneiro.

10. e os olhos dos homens nunca 

se satisfazem.

11. do que dois no chão.

12. ri melhor.

13. tudo perde.

 momentoS BeloS...

caminhar faz muito bem... mas... por que será que os carteiros morrem?

Depois do banho estamos limpos... então por que lavamos a toalha?

as ferraduras dão sorte... só não percebo por que razão os burros puxam carroças!

o silêncio vale ouro...  então os mudos não deveriam ser todos ricos?

os homens são todos iguais... mas por que será que as mulheres escolhem tanto?

A Tartaruga vai levar jornais velhos para reciclar. 
Qual é o caminho que deve seguir?

Educadora Eulália Ferreira, JI Codeceda

Bruno e Daniel, CEF Jardinagem
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Pico em movimento...   “A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. 
 E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da beleza e da alegria.”

Paulo Freire


