
21 DEZ

Faz a tua Estrela de Natal – desafio plástico
Já montaste a árvore de Natal?
E se no topo, colocasses uma estrela feita por ti?
Aceita o nosso desafio, acompanha o vídeo [  ] e põe mãos à obra.www.bit.ly/estrelavideo

Recomendações de Leitura
E se aproveitasses as férias de natal, para ler um livro especial?
Deixamos-te algumas sugestões.
Sabias que com o teu cartão de leitor da Biblioteca Municipal [  ] podes trazer ww.cm-pvarzim.pt/biblioteca
temporariamente para casa, alguns livros?
Acede ao catálogo [  ] e verifica a disponibilidade.www.bit.ly/bmrppv

22 DEZ

Quiz - Descobre o Natal
Será que sabes tudo sobre o Natal?
Testa os teus conhecimentos no Quiz [  ] que preparamos para ti.www.bit.ly/descobreonatal

Se ainda não conheces, regista-te e começa a criar os teus próprios jogos e campeonatos, para partilhares com os teus 
amigos, na plataforma “Kahoot” [  ].www.kahoot.com

23 DEZ

O Natal na Europa
Vamos fazer um percurso pela Europa, a partir de casa.
Conhece as tradições de natal, de alguns países europeus.
Vem daí, acede ao link [  ].www.bit.ly/natalnaeuropa

O “Prezi” [  ] é uma ferramenta online, para apresentações virtuais, que podes usar na escola e no dia a www.prezi.com
dia, para tornares as tuas apresentações multimédias, mais dinâmicas e interativas. Aproveita e descobre-a!

24 DEZ

Postal Natal – faz o teu!
A Casa da Juventude deseja-te uma Boas Festas!
Conhece a plataforma Canva [  ] e faz também, o teu postal [  ].www.canva.com www.bit.ly/criaumpostaldenatal
Ainda vais a tempo, de enviá-lo, por email para os teus amigos e familiares.

Nesta plataforma, encontras centenas de templates para os teus projetos de design gráfico: convites; postais; cartazes;… 
mostra o que vales!

28 DEZ

Desporto – Exageraste nos doces, no Natal?
Está na hora de queimares algumas calorias extra. Sugerimos que instales no teu telemóvel, a app da playstore 
“Treinamento em Circuito” [  ] e põe o teu corpo a mexer. Bons treinos!www.bit.ly/treinamentoemcircuito

Recomendações de Leitura
Esta 2ª semana de férias, deixamos-te novas sugestões de leitura.

Sabias que com o teu cartão de leitor da Biblioteca Municipal [  ], podes trazer ww.cm-pvarzim.pt/biblioteca
temporariamente para casa, alguns livros?
Acede ao catálogo [  ] e verifica a disponibilidade.www.bit.ly/bmrppv

29 DEZ

Jogos Online - Desafia-te a jogar!
Há sempre tempo para um joguinho, mas não te percas.
Já conheces o site 1001 Jogos [  ]? Aproveita!www.1001jogos.pt

30 DEZ

Culinária – Vamos fazer um “Pinheiro de Natal”
Como estão os teus dotes culinários?
Experimenta a receita [  ] super fácil que te deixamos.www.bit.ly/receitapinheirodenatal
Conhece a cloud Dropbox [  ] onde podes partilhar e editar à distância as tuas publicações.www.dropbox.com

31 DEZ

Trivial Online – Recordar 2020 na Casa da Juventude
Testa os teus conhecimentos sobre a Casa, serviços, programação e projetos. Testa o que sabes! [  ]www.bit.ly/trivialcj

Mais uma plataforma que podes conhecer e experimentar – Genially [  ]www.genial.ly
Faz acontecer! Jogos, apresentações, infografias, posters, apresentações e vídeo.

Casa da Juventude  |  Rua D.ª Maria I, 96  |  4490-538 Póvoa de Varzim  |  Tel.: 252 619 230

férias!Dá-te NATAL 2020

21 a 31 de dezembro

#emcasa

facebook.com/cjpvarzim

instagram.com/cjpvarzim

Programação de férias nas redes sociais

Clica e acede!
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