
 

 

 

 
Noite de histórias, 10 de Novembro de 2017 

Tema: “Coragem, coragem!” 

 

Escolas Friesenberg e Borrweg, das 19 horas ás 20h30 
 

Como já vem sendo hábito, também este ano o conselho dos pais organizará, 

com o apoio do corpo docente, uma noite de histórias. Estaremos de novo 
dependentes do apoio de muitos leitores / leitoras e de ajuda voluntária. 

As atuações serão de 20 minutos e  apresentadas em três blocos idênticos (ou 

diferentes), cada um com 15 minutos de pausa. 

No fim, será oferecida no areal da escola, uma sopa de letras, a condizer com o 

tema da noite e os locais para grilhar estarão disponíveis (cada um trás o que quiser grilhar). 

Quem organizar uma história para ler, deve inscrever-se até ao dia 24 de setembro de 2017 na seguinte  página: 
www.elternrat-am-uetliberg.ch. Também necessitamos de ajudantes para servirem, informarem, etc. 

Ideas para histórias podem encontrar-se na página www.sikjm.ch. 

No Café Sorglos na Schweighofstrasse 209  estará aberta no dia 19 de setembro 2017, uma Workshop onde 
poder-se-a trocar impressões, preparar a história e colocar questões á OK,  assim como “ ganhar coragem”. 

Venha também! 
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