
Modelagem com massa doce
No ATL fizemos massa com açucar, azeite, ovos, 
farinha e depois modelámos peixes. Eu fiz um 
caracol marinho e os meus colegas fizeram peixes. 
Foi ao forno num tabuleiro, ficou duro e comemos. 
Era bom!
Caudio Rapazinho

Borboletas
Usámos garrafas de plástico, cortámos-lhe um 
bocado e depois pusemos esse plástico em cima do 
desenho de uma borboleta, depois com uma caneta 
passámos o desenho para a garrafa, recortámos a 
borboleta e pintámos com tintas e pincéis. 
Carolina Gomes

Imans para frigorifico
Meti um molde do peixe em cima de pacote de leite, 
recortei e fiz olhos com papel autocolante, por trás 
colámos imans. O meu peixe está colado no 

frigorifico lá de casa.
Miguel Baião

O teatro
No ATL nós fazemos o ensaio de teatro na 2ª feira, a 
Sandra Costa fez de príncipe eu era a Rapunzel e a 
Carolina era a mãe, o João Cruz era o pai... Eu gostei 
de ensaiar o teatro. Nós ensaiamos sempre à 2ª 

porque não fazemos trabalhos de casa.
Alice Fernandes

Bonecos com meias
No ATL fizemos bonecos com meias, foram enchidos 
com algodão(dracalon). Cozemos as meias e com 
botões que serviram para os olhos. O meu não tinha 
braços mas tinha pernas e orelhas e parecia a letra H.
Luana Batista

O princepezinho
No dia 6 de fevereiro ouvimos um conto ao pé da 
junta de freguesia. No polo de leitura da Quinta do 
Conde uma senhora contou-nos a história do 
princepezinho. Quando lá chegamos estava o chão 
cheio de almofadas à nossa espera para nos 
sentarmos, a senhora pôs música e começou a 
contar a história. Gostava de ir mais vezes lá ouvir 

histórias.
João Almeida

Bolo de bolacha
No ATL fizemos bolo de bolacha para toda a gente. 
Agarrámos nas tacinhas metemos bolacha maria 
molhada em café, metemos na tacinha, depois 
metemos o creme de manteiga e metemos outra 
vez bolacha molhada em café e outra vez creme até 
termos 4 bolachas. No dia seguinte comemos como 

sobremesa e estava delicioso.
Margarida Pinto

Postais
No ATL nós fizemos postais no dia dos namorados. 
Escrevemos mensagens para quem queriamos. Eu 
escrevi um postal para a minha mãe e o meu pai, 
gostei muito de fazer esta atividade. Os postais 
tinham corações de pacotes de leite prateados e 
tinham paple autocolante rosa e vermelho e no fim 

escrevemos a carta.
Catarina Ribeiro

Castelos
Nós começámos a fazer os castelos, usámos pincéis 
para pintar as 4 torres e começámos a fazer o lago 
com arroz e pintámos o lago com bolas de papel e 
ficou tudo azul. Púsemos relva verde com massa 
estrelinha e à volta do castelo fizemos uma muralha 
com cartão e pintámos de castanho. Gostei muito e 

agora estamos a acabar os dinossauros. 
Rodrigo Serra
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