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JI DA DAMAIA—DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO
NESTA
EDIÇÃO:

 JI da Damaia—Dia
Mundial da Alimentação

 JI da Cova da Moura—Dia Mundial da
Alimentação

 JI da Cova da Mou-

As crianças da sala 2 do JI da Damaia foram sensibilizadas para a
importância da alimentação saudável. De modo a assinalar o Dia
Mundial da Alimentação, 16 de outubro, as crianças estiveram a
observar a romã, tendo descoberto que é redonda, dura e vermelha, tem uma casca brilhante e uma coroa. De seguida, observaram a romã partida, tendo depois feito a degustação deste fruto
típico da época em que estamos, o outono. Todos gostaram de o
saborear, sendo de assinalar que grande parte das crianças ainda
nunca o tinha feito. Também descobriram que a romã tem muita
vitamina C, o que é importante para fortalecer o nosso sistema
imunológico, defendendo-nos das constipações e até do novo
coronavírus. Por isso, alguns disseram que iam pedir aos/às pais/
mães para comprarem.

ra—Outono

JI DA COVA DA MOURA—DIA MUNDIAL DA
ALIMENTAÇÃO
NÃO PERCA A
PRÓXIMA EDIÇÃO,
COM MAIS
ATIVIDADES
REALIZADAS POR
PROFESSORES
DINÂMICOS E
ALUNOS
EMPENHADOS E
MOTIVADOS.
No dia 16 de outubro de 2020, comemorou-se o Dia Mundial da Alimentação. Este dia foi marcado pela partilha e amizade. As crianças da sala 1
do JI da Cova da Moura fizeram 2 bolos de iogurte para o lanche, um para
a sua sala e outro ofereceram às crianças da sala 2. As crianças da sala 2,
por outro lado, prepararam uma salada de frutas, a qual também foi oferecida à sala 1. Tanto o bolo, como a salada de frutas estavam ótimos e
todos adoraram!

JI DA COVA DA MOURA—OUTONO

No JI Cova da Moura, o outono está a ser
“vivido” assim…
Outono – JI da Cova da Moura
“Caem as folhas
Ao pé de mim
Chegou o outono
Ao meu jardim”

