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Editorial

Olá!

Mais uma vez nos 
encontramos para 
partilhar as nossas 
notícias convosco.

Temos artigos sobre a 
Primavera, o Carnaval, o 

que aprendemos no nosso 
CATL e notícias frescas 
sobre o que se passa à 

nossa volta.
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Carnaval Primavera

Notícias Programação

……
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Este ano, no Dia de Reis, fomos
ao Centro de Dia das Laranjeiras
apresentar a nossa dança, que
ensaiámos para a Festa de Natal.
Foi uma tarde divertida.
Os utentes do Centro gostaram
muito e até dançaram e bateram
muitas palmas a acompanhar-nos.
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Este ano o nosso dia de Carnaval foi 
diferente.

Em vez do tradicional concurso de 
máscaras, fizemos os nossos 

próprios fatos, cada grupo com o seu 
tema, e fomos desfilar pelos Bairros, 

passando por algumas das 
instituições aí existentes.

Foi uma tarde diferente e o tempo 
ajudou muito a que tudo corresse 

pelo melhor, pois o sol brilhou 
durante todo o dia!



O Dia do Pai celebra-se no dia de S. José, pai de Jesus, a 19 de Março.

Este dia é celebrado com muito amor e amizade e por isso fizemos uma 
lembrança para oferecer aos nossos pais.

Os mais crescidos fizeram um postal com uma dedicatória bonita e um 
pequeno trabalho feito por eles.

Os mais pequeninos pintaram uma pequena tela, a seu gosto, e um postal 
para pendurar na porta, para quando os seus pais querem dormir a sesta e 

não ser incomodados. Presentes originais e cheios de simbolismo..
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A Primavera chegou a 20 de Março, de madrugada.
Este ano choveu muito no Inverno.

A Primavera tem que ser cheia de flores e pássaros 
novos e alegres, para esquecermos o tempo que já lá 

vai!!
Para ajudar a ter pensamentos felizes e mais 

coloridos, enfeitámos as nossas salas com flores e 
pássaros bem divertidos!
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6Textos retirados da Internet

Cerca 1,1 milhão de pessoas, entre elas 1 milhão de judeus de vários 
países europeus morreram em Auschwitz-Birkenau. O local foi 
transformado em museu e memorial.

É o maior e mais mortífero campo de concentração e de extermínio 
nazista e o único preservado tal como foi abandonado pelos alemães 
que fugiram do Exército Russo. Outros campos foram completamente 
destruídos pelos alemães para eliminar as provas.

Entrada do campo de Auschwitz, na 
Polónia (Foto: Rede Globo)
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Refugiados são pessoas como nós. Mas tiveram de encarar uma 
dura escolha: ficar e morrer ou fugir e correr o risco de ser 

preso, torturado e recrutado forçadamente por grupos 
armados.

Eles fugiram de 28 cidades na Síria, todas 
destruídas pela guerra que afeta o país há mais de 

quatro anos

Além da Síria, cidadãos de outros países com violência 
constante ou em situação de grande pobreza têm sido 

obrigados a procurar refúgio na Europa.

Textos retirados da Internet

Fizemos uma campanha 
de recolha de meias para

dar às crianças refugiadas
“Dá meias aquece um

Coração”
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No Dia Mundial da Poesia, fomos à Biblioteca David Mourão 
Ferreira, onde assistimos a uma tarde de Poesia dedicada às 
crianças, organizada pela J. F. do Parque das Nações.
Foi uma tarde divertida onde partilhámos e ouvimos poesias 
infantis, escritas por amadores e outras de autores conhecidos.
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A palavra "páscoa" vem do hebreu "pessah" e significa "passagem", 
"mudança", refere-se ao êxodo (saída) do Egipto de Moisés. 

A Páscoa cristã

Páscoa ou Domingo da Ressurreição é uma festividade religiosa que 
celebra a ressurreição de Jesus ocorrida três dias depois da sua 

crucificação no Calvário.

Celebra-se a partir do Domingo de Ramos (Jesus entra em 
Jerusalém entre ramos de palmeira) e acaba no Domingo de Páscoa 

(com a Ressurreição de Cristo): é a chamada Semana Santa. 
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No dia 29 de Março, num passeio organizado pela J. F. dos Olivais e
Pelo I.A.C. Instituto de Apoio à Criança, alguns meninos do nosso
CATL foram a um passeio. 
Fomos ao Parque do Alvito, onde brincámos toda a manhã e almoçámos.
À tarde fomos ao Museu da Eletricidade visitar a exposição Ilustrarte.
Foi um dia de convívio com os meninos do Bairro Bensaúde, com quem
fizemos amizade.
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Fizemos um trabalho de pesquisa
sobre as espécies de árvores
que existem nos parques de

Lisboa e, baseados nessa pesquisa
elaborámos jogos de correspondência

e de perguntas, para aprofundar
os nossos conhecimentos.

Animais em vias de extinção

As principais causas da extinção são:
A destruição de habitats
Caça de animais
Pelos seus órgãos

Baseado no tema dos animais em vias de extinção,
fizemos uma roda, para saber onde vivem e o que comem,

e jogos de memória, para os conhecermos muito bem.
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O Projeto Zéthoven é um projeto 
cultural que tem como objetivo o 

crescer da criança como ser humano, 
através de uma parceria com as artes.
O Projeto Zéthoven, sendo um projeto 

essencialmente formativo, deixa as 
crianças com suficientes 

conhecimentos, de modo a que possam 
crescer no mundo da música.

Neste período aprendemos no nosso 
CATL 4 canções, dentre as que constam 

do DVD. 

Baseando-nos nos “Contos da Dona
Terra”, ouvimos a história “Dom 

Plástico”.
Fizemos desenhos e um pequeno 

resumo, para percebermos o mal que 
o plástico faz ao nosso ambiente.

Descobrimos ainda quem é o culpado 
do Dom Plástico se espalhar por aí.

Será que os nossos leitores também 
já sabem?


