LER PARA SABER
janeiro 2018

Sites que deves consultar: www.aevc.edu.pt/

https://adiversidadeerasmus.blogspot.pt/

ATIVIDADES

twinspace.etwinning.net/44155/home

PROJETO ERASMUS +

DIA DOS REIS NA ESCOLA

Em novembro, quatro alunos viveram
experiências fantásticas em Valladolid Espanha. Neste mês de janeiro será divulgado,
aos alunos inscritos, o país que irão visitar.

Afonso Pereira, 6ºA
Alexandre Miranda, 6ºA
Pedro Carvalho, 6ºA
Pedro Simão, 6ºB
Para descobrir mais sobre o projeto “Embrace Diversity”
consulta o blogue: https://adiversidadeerasmus.blogspot.pt/
e o site etwinning: twinspace.etwinning.net/44155/home

http://www.cocinayaficiones.com/etiqueta/dulcesnavidenos/

No dia 5 de janeiro,
pelas 10:00h, os alunos
do 8ºB de espanhol vão
realizar uma feira com
doces típicos espanhóis,
com o objetivo de
angariar dinheiro para a
visita de estudo.

DIA DOS REIS EM ESPANHA
Em Espanha, a troca de presentes faz-se na noite de reis, de 5
para 6 de janeiro. Antes da troca, assiste-se à Cabalgata onde
aparecem os reis magos que entregam rebuçados às crianças.
Depois, cada família regressa a casa onde jantam e distribuem
os presentes. Após o jantar, saem para dançar até de
madrugada e aguardam a abertura dos cafés, para tomar
chocolate quente e comer churros.

VOTOS DE UM FELIZ 2018!
Um novo ano civil começa e
um novo calendário anual é
iniciado repleto de desejos.

https://pixabay.com/pt/v%C3%A9spera-de-ano-novo-2018-2776646/
http://getaferadio.com/2017/01/03/reyes-magos-2017-horario-y-recorrido-de-la-cabalgata-de-getafe/

Algumas Datas Comemorativas de Janeiro
01 segunda

Dia de Ano Novo

06 sábado

Dia de Reis

18 quinta

Dia Internacional do Riso

DIA INTERNACIONAL EM MEMÓRIA DAS
VÍTIMAS DO HOLOCAUSTO

27 sábado Dia Internacional em Memória das Vítimas do
Holocausto

DIA INTERNACIONAL DO RISO
Neste dia deves rir o mais que puderes, na companhia dos
amigos e família, trocar anedotas e episódios cómicos.
Aproveita e lê um livro engraçado.

HUMOR

http://www.worldjewishcongress.org/en/news/former-auschwitz-medic-arrested-in-germany

Neste dia decorrem cerimónias de homenagem a pessoas
falecidas no Holocausto ocorrido durante a II Guerra
Mundial – milhões de vítimas do genocídio da Alemanha
nazi. A 27/01/1945 teve lugar a libertação do principal
campo de concentração nazi (Auschwitz), daí este dia de
lembrança em nome de todas as vítimas.

A PALAVRA DO MÊS
Holocausto | s. m.
Homicídio metódico de grande número de pessoas, espe
cialmente judeus e outras minorias étnicas, executado pe
lo regime nazi durante a Segunda Guerra Mundial.
https://br.pinterest.com/pin/180284791307042623/
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