Dia Mundial da Criança
No Dia Mundial da Criança os Pequenos e Reguilas prepararam um dia cheio de surpresas para as
nossas Crianças !!!!!

No Berçário os nossos bebés exploraram os seus sentidos agitando as maracas construídas com muita
dedicação, viram, sentiram e ouviram estes pequenos instrumentos musicais !
E muito curiosos receberam a visita especial do nosso amigo Panda!

Na sala dos nossos Picassos divertiram-se
imenso no escorrega e na piscina de bolas e rebolaram tanto no
colchão! Para muitos a primeira vez e a curiosidade era enorme! Simplesmente adoraram!

Também

gostaram muito das suas maracas, tocavam ao mesmo

tempo que

ouviam música!

A visita do Panda foi um misto de emoções, entre a alegria e a
emoção de o ver ali tão perto sentadinho no chão 😊!

Ser Criança é…. Ser aquilo que quisermos,
é saltar e pular, é gritar e cantar, é chorar e
fazer birras, mas é sobretudo ter o mundo nas
mãos e deixar que os nossos sonhos voem até
bem longe e acima de tudo, ser Criança é ser
Feliz 😊!!!

O nosso amigo Panda tomou conta da festa dos nossos pintores! A música “Sou uma taça, uma
chaleira…” fez sucesso, cantaram e dançaram com direito a coreografia e tudo! Foi espetacular e claro
que os abraços não podiam faltar! Os insufláveis fizeram a delicia destes
meninos!

Levaram para casa como recordação uma
maraca para continuarem a dar música lá
por casa 😊!

No Pré-escolar o dia começou bem animado e
muito fresquinho! O dia da Criança também foi
festejado na natação com mergulhos fantásticos
num escorrega muito especial! Ganhámos energia
para o resto do dia 😊

A Tarde foi cheia de animação, ouvimos as
músicas que mais gostamos, cantámos e
dançámos até não querermos mais.

Os insufláveis fizeram as
delícias das crianças, gargalhadas e sorrisos
largos pintavam ao nosso colégio de cor, alegria e magia… a magia que é ser Criança 😊

Levámos para casa vários instrumentos musicais que ajudámos a criar com muita dedicação e empenho!
Ahhhhh e claro que o nosso amigo Panda cantou, dançou, abraçou e divertiu “miúdos e graúdos” e todos
quiseram uma foto para mais tarde recordar !!!! Um Obrigado especial ao nosso Panda que foi
magnífico😉!

