
2014 
fun at school
Divertimento na escola

Nº 001 • 03 de Março 2014  •  www.photoescola.com

ESPECIALCARNAVAL



O Duarte fOtOgrafa, 
eles Divertem-se... 

fale connosco... +351 919 252 360 •  info@photoescola.com
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maDalena gOmes ferreira

sobre o carnaval
ahoy ahoy.. .cavalalo.. . ! 
(ahoy ahoy.. .Carnaval. . . !)

atila à Nena Tininas.. . ! 
(atira à Madalena Serpentinas.. . !)

ahoy jujo.. .a nena jak.. .gota suly, 
izzzzie, ubi, baíi i ica e zanzo! 
(ahoy Marujo.. .a Madalena é o 
Jake.. .e gosta do Skully, Izzy, Cubby, 
Barrica e Gancho!)

about the carnival 
ahoy ahoy.. .Carnival . . . !

Throw Serpentines to Madalena.

ahoy Sailor.. .Madalena is Jake.. .
and she likes Skully, Izzy, Cubby, 
Mr. Smee e Hook!



maDalena gOmes ferreira



Como escola internacional que é a CIC e devido ao facto dos nossos alunos terem perfis multiculturais, é para nós 

muito importante celebrar as tradições e as culturas diferentes de todo o mundo. Damos especial importância às 

tradições portuguesas, por razões óbvias.

Todos os anos celebramos o Carnaval que para Portugal é uma data importante. O Carnaval é sempre divertido 

porque os nossos alunos gostam de vir para a escola em trajes carnavalescos e temos um desfile.

O Carnaval dá às crianças de todas as idades a oportunidade de expressarem as suas ideias, pensamentos e senti-

mentos através de uma variedade de meios de comunicação. 

Existe uma variedade de artes que podemos ensinar sobre o tema do Carnaval. Podemos facilmente ensinar uma 

criança sobre as diferentes cores descrevendo cada um dos outros trajes ou praticar as nossas melhores habilida-

des motoras a fazer máscaras de Carnaval.

O Carnaval permite que as crianças aprendam através de jogos e da sua criatividade. É uma experiência que faz 

uma ligação direta com a aprendizagem e, sobretudo, com o mundo da imaginação. As crianças são entusiasma-

das naturalmente pelo Carnaval e esta emoção motiva-as a aprender. Como professores de crianças que somos, 

tentamos sempre adaptar os nossos métodos educacionais a eventos divertidos, como o Carnaval.

As an international school and due to our students multicultural backgrounds at our school it is very important to 

celebrate different traditions and cultures from all over the world. We give special importance to Portuguese tradi-

tions for obvious reasons.

Every year we celebrate Carnaval which is an important date in Portugal. Carnaval is always fun because our stu-

dents enjoy coming to school in carnival costumes and we have a parade.

Carnaval gives children of all ages the chance to express their ideas, thoughts and feelings through a variety of media. 

There is a variety of arts that we can teach with the Carnaval theme. We can easily teach a child about the different 

colours by describing each others costumes or practice our fine motor skills by making masks.

Carnival allows children to learn through play and creativity. It is an experience that links directly with 

learning and most importantly with the world of the imagination.

Children are certainly enthusiastic about carnival and this excitement motivates them to learn. 

As teachers of young children we always try to adapt our educational methods to fun events 

like Carnaval.

     

     Rachael Christine

maDalena gOmes ferreira a DiretOra...   the PrinciPal...

Todas as imagens nesta revista foram realizadas com a aprovação da direção da escola e 
em conformidade com o consentimento dos pais, em carta enviada no início deste ano.

all pictures in this magazine were performed with the approval of the school board and in compliance with parental 
consent in a letter sent earlier this year.



a eDucaDOra...         KinDergarten teacher...

o carnaval
o Carnaval é uma época onde a imaginação e 
a magia andam de mãos dadas.

the carnival 
Carnival is a time where imagination and magic go 
hand in hand.

Paula matos



a sala...                 the classrOOm...

CreCHe • toDDlers
Matilde Gonçalves - Princesa • Princess 
Vittorio Lorenzetti - rato Mickey • Mickey Mouse 
Madalena Gomes Ferreira - Pirata • Pirate 
Luísa Figueiredo - rapunzel 



as activiDaDes...             the activities...



as activiDaDes...             the activities...

Mãe, a Nena fê o aço do palaço. 
(Mãe a Madalena fez o laço do palhaço.)

Mom, Madalena made a Clown tie.



as activiDaDes...             the activities...
Hands in the air - Carnival
Let down your hair - Carnival
Sway here and there - Carnival
Life without care - Carnival

Leave all your cares and worries behind you
out in - the sun - no-one wil l mind you
Gone with the old and then in with the new you
Fly on a breeze like birds in the sky do 

La-di-da, Carnival
La-di-da, ‘round we go
La-di-da, Carnival
La-di-da, ‘round we go
La-di-da.. .we go 

Celebrate, sing and play
La-di-da, Carnival!
disney’s Kids Carnival “La-di-da Carnival Song”
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 English version, See link: 
www.photoescola.com/m_pub_en.pdf

PrOximO numerO:
Não perca a nossa próxima edição, iremos acom-
panhar as nossas crianças em todas as actividades 
relaccionadas com os preparativos para o dia do Pai 
e o dia da Mãe.

a   poderá registar e mostrar-lhe os bastidores 
do dia em que o seu filho(a) preparou o presentinho 
que construiu a pensar em si! 

disponível por reserva, a partir de 12 de Maio.

ReseRve Já!

oFereça aoS que aMa a Sua HISTórIa!
Conte-nos a sua história, nós fotografamos, digitaliza-
mos, editamos imagens, recriamos personagens, en-

riquecemos a sua narrativa, paginamos e imprimi-
mos de forma exclusiva e personalizada..

Fotografia escolar; Books fotográficos; reportagens fotográficas de Bati-
zados; Primeira comunhã; Crisma; Casamentos; Festas de aniversário; despedi-
das de solteiro; Paginação e impresssão de álbuns, livros e revistas; Impressão 
de grandes formatos em papael fotográfico e tela; Impressão de fotogra-
fias em papel de parede; Fine art.

Personalizamos livros e revistas...

a sOfia fOtOgrafa, 
elas sOnham... 
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Personalizamos livros e revistas! 
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