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Tema da interrupção Letiva: “Baralhando o Natal”
Como vamos fazer?
O que é que o Pai Natal e a capuchinho vermelho tem de parecido… aparentemente nada…
apenas se vestem os dois de vermelho… Mas o que pode gerar uma grande confusão… um lobo mau
baralhado que às vezes não se porta assim tão bem e que faz tudo por tudo para receber uma prenda.
E se o lobo mau ajudasse a capuchinho a chegar a casa da avó e ainda por cima comesse uma fatia
de bolo? Um lobo mau que quer passar a ser “lobo bom”. Achas possível? Nesta interrupção letiva
vamos baralhar o Natal, misturar tudo, ideias, memórias, sugestões e no final dará o melhor Natal de
sempre.
Um Natal das memórias, da partilha, onde os melhores presentes serão aqueles que não
estamos à espera, não são comprados e que nos conseguem dizer tanto com tão pouco! Prendas extra
que nos fazem recordar momentos felizes.
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Semana - de 18/12 a 22/12

2.ª Feira

18/ 12

19/12
Oficina do conto -

Manhã

Tarde

3.ª Feira

”Feliz Natal Lobo
Mau”
Brincar,
Brincar,
Brincar…

O Lobo Mau saiu para
apanhar a capuchinho
vermelho
mas
quem
encontrou foi o Pai Natal!
Vestem-se os dois de
vermelho … percebe-se a
confusão!

Oficina das das artes -

Construção de marionetas

4.ª Feira

20/12
Oficina científica –

“Será que é a
magia do
Natal… a
acontecer?”

Procura a estrela de
natal? Achas que é
possível fazer neve?
Nesta oficina
será
magia
ou
ciência?

5ª Feira

6ª Feira

21/12

22/12

Oficina Culinária

Pinheirinho,
Pinheirinho, a
que sabes tu?
Árvores de Natal
comestíveis,
Pinheirinhos
saborosos, estrelas
de Natal
estaladiças…
Mas tem cuidado,
Quando
deres
uma
dentada
no
tronco
de
natal

Oficinas
Família -

“O que
há…
dentro do
Natal…”

Nestas oficinas
vamos
mergulhar
dentro do
Natal…
Durante
breves
segundos
deambula pelo
espaço, até
encontrares
aquilo que
procuras. Já
encontraste?
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Semana - de 26/12 a 02/01

4.ª Feira

27/ 12
Oficina das artes -

Manhã

Tarde

“Kit Ano Novo”

Preparação da festa de
Ano Novo
5, 4,3,2,1 0
Para nos despedirmos
do ano anterior 2017 e
darmos as boas vindas
ao novo ano que aí
vem, vamos fazer um
kit que terá tudo o que
precisamos para a
Festa de Ano novo!

5.ª Feira

6.ª Feira

28/12

Festa Ano Novo
Vamos antecipar o final de
Ano e dar início ao novo ano
com uma festa onde nada
poderá faltar! Preparem os
chapéus, laços e apitos! Não
se esqueçam dos confetes e
no fim tirar uma fotografia
engraçada com acessórios no
photo booth!

29/12

Vila Natal
Óbidos

Recriando o misticismo
e o espírito inerentes à
época natalícia, Óbidos
vai estar em Dezembro
repleta de brilhos,
estrelas, luzes, enfeites.
Neste ambiente vamos
despontar a imaginação
e o encanto com todas
as suas personagens:
gnomos, renas, bonecos
de neve, árvores de
natal, estrelas... sem
esquecer o lendário Pai

Natal.
* A data

da visita pode estar
sujeita a alterações devido à
disponibilidade do autocarro.

3ª Feira

02/01

Barafunda do
Novo Ano
Brincar,
Brincar até ao
próximo ano
“”Brincar é
brincar, é fazer
uma coisa que
temos de fazer.
As crianças
gostam.””
Para começar

