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Na 5ª feira, 14 de abril, às 15 horas, vai ter lugar na nossa escola o Dia do Chá, promovido
pela equipa do projeto ERASMUS+. A turma PLNM vai participar na atividade,
desenvolvendo as tarefas a seguir discriminadas:
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b) um quadro de um pintor famoso (preferencialmente do teu país) que retrate a hora
do chá. A canvas of each student´s countries’ famous native painters depicting tea drinking;
c) uma receita de um doce (bolo, biscoito, bolacha…) que acompanha geralmente a
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- História do chá no teu
país de origem. The
History of Tea in your
native country.
(versão portuguesa e
inglesa)

Capa do desdobrável. Leaflet cover.
- nome da escola e logotipo. School
name and logotype;
-nome do aluno, ano, turma. Student’s
name, class, year;
- Título do desdobrável. Title;
- Imagem. image;
- Data. Date.

- canvas: quadro de um pintor
famoso que retrata a hora do
chá. Canvas: painting of a famous
artista depicting tea time.

- Receita de um doce que acompanha
geralmente a hora do chá. Recipe of a
sweet accompanying tea time.
- Imagem. Image.
(versão portuguesa e inglesa)
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- Cartaz publicitário do dia do
chá. Poster announcing Tea
Day.
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