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Olá leitores do nosso jornal.
Iniciámos um novo período escolar, onde vamos continuar com o nosso tema:
“O Mundo em que vivemos “.
Neste 2º período, vamos falar da importância que o nosso planeta tem, e
como devemos contribuir para melhorá-lo.

Todos nós sabemos, que as
plantas são essenciais na nossa
Vida. Porquê?
Com a ajuda de alguns textos,
ficámos a saber que as plantas
durante o dia fazem magia,
porque absorvem o dióxido de
carbono, e com a luz do sol a
bater nas folhas verdes realizam a
fotossíntese, libertando oxigénio
que nós precisamos. Por isso as
plantas são muito importantes
para nós.
Mas cuidado! Não podemos ter
plantas no nosso quarto, porque
durante a noite elas também
respiram oxigénio.
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Sabiam que existe muitos animais a
desaparecerem?
A este acontecimento, chama-se
animais em vias de extinção que
estão a desaparecer devido à
poluição, às alterações climatéricas e
contaminação dos ecossistemas,
provocando a destruição dos habitats
e dos seus alimentos.

Com alguma pesquisa, descobrimos que
existe a UICN (União Internacional da
Conservação da Natureza), que faz uma
lista das espécies ameaçadas. Para
conseguir reduzir esta lista, muitos países
e organizações como Greenpeace ou
World wide fund for Nature, criaram
esquemas e legislações de protecção
ambiental.

Como podemos ajudar?
•
•
•
•
•

Cuidar das zonas campestres;
Não poluir o ambiente;
Publicar leis que proíbam a caça;
Criar animais em cativeiro;
Etc…
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Em Lisboa, existe uma grande
variedade de árvores, por isso,
para aprender os seus nomes
construímos puzzles e um loto
para jogarmos no nosso Catl.

Para ficarmos a saber melhor,
quais os animais em vias de
extinção
e
as
suas
características
elaborámos
vários jogos de mesa.
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No dia 9, fomos á nossa Junta de
Freguesia, levar algumas propostas
para melhorar o nosso bairro, depois
cantámos umas canções, que nos
ensina a cuidar e melhorar o nosso
planeta. Foi muito divertido. No final, a
Exma. Dr.ª Maria da Graça, da Junta
de Freguesia de Santa Clara, em forma
de agradecimento, ofereceu-nos um
saco com um chapéu e uma camisola
com o símbolo da Junta.

No nosso Planeta
O ambiente devemos tratar
Pegando nesta letra
A mensagem vamos divulgar
No consumo vamos REDUZIR
Não te esqueças de REUTILIZAR
Para podermos consumir
É preciso RECICLAR.
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Juntamente,

com

as

nossas

monitoras, aprendemos uma regra
muito importante para manter o
nosso planeta saudável.
É a regra dos três R:
Resumir, Reutilizar, Reciclar.

Os três Reis Magos, são sábios
vindos do Oriente e que seguem a
Estrela de Belém, que os vai levar ao
novo Rei dos Judeus; o Menino Jesus.
Devido à grande distância percorrida
pelos Reis Magos a visita destes, só
aconteceu no dia 6 de Janeiro. Os
seus nomes eram: Belchior, Gaspar,
Baltazar e ofereceram ouro, incenso e
mirra. No nosso CATL, fizemos coroas
e depois fomos cantar as Janeiras á
Associação
Raízes
Projecto
Passaporte Programação Escolhas 5ª
Geração.
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No dia 5 de Fevereiro, o nosso
CATL mascarou-se com fitas e
papelinhos de todas as cores,
e nós crianças, desfilámos no
recreio
com
as
nossas
monitoras.

Neste dia de amizade, fizemos
uma receita de bolachas em
forma de coração, depois
embrulhamos em papel rosa,
para dar aos nossos amigos.
Mas deixámos algumas para
comermos ao lanche. Estavam
deliciosas.
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No dia 8 de Março de 1857,
morreram
muitas
mulheres
carbonizadas,
que
foram
trancadas numa fábrica por
estarem
em
greve.
Em
homenagem a essas mulheres,
em 1910 declarou-se o Dia
Internacional das Mulheres.
Para lembrar este dia fizemos
um miminho.

No dia 19 de Março,
comemora-se o Dia do
Pai, e nós fizemos, no
CATL, umas prendinhas,
muito engraçadas para
oferecer ao pai.
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Hoje dia 22 de Março comemora-se o dia
da floresta, das árvores e da água.
Mas, nós sabemos, que temos de
proteger todos os dias as nossas
florestas, para podermos ter muita
variedade de árvores. Também devemos
poupar a água e gastar só o necessário,
pois ela é um bem essencial para
vivermos num ambiente saudável.

Este ano a primavera chegou com uma
surpresa, em vez de trazer muitas cores,
trouxe um manto branco que tapou o nosso
recreio. Mas nós brincámos na mesma,
porque fizemos bonecos de neve. Foi muito
divertido ver o nosso bairro todo branquinho.
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A Páscoa tem um significado muito importante para os cristãos, pois é, nesta altura, que
se celebra a morte e a ressurreição de Jesus Cristo.
No nosso CATL fizemos trabalhos sobre algumas passagens da vida de Jesus.
.Falámos sobre: → a história de Jesus e os seus discípulos, onde relembrámos que
Jesus pregava palavras simples
directas ao coração
e os doze discípulos
repetiam para a multidão.

→ Jesus e os excluídos: “os leprosos”
Naquele tempo o leproso era posto à margem da sociedade, e
aconteceu o milagre onde Jesus cura o leproso.
.
→ As bem-aventuranças: são os ensinamentos que Jesus
pregou para ensinar aos homens a verdadeira felicidade,
sendo que cada bem-aventurança, consiste numa condição e
num resultado.
.

Nesta época festiva que é a Páscoa, também
fizemos umas lembranças para dar aos
nossos pais.

10

Eleições
No dia 24 de Janeiro todos os portugueses foram votar para eleger um novo
Presidente da República.
No final do dia, houve uma contagem de votos e quem ganhou foi o Professor
Marcelo Rebelo de Sousa.
.
Argentina
Na Argentina morreu um golfinho,
porque as pessoas foram inconscientes
e quiseram tirar fotos, e ele não resistiu.
No dia 22 de Fevereiro um golfinho deu
á costa na praia do Baleal, mas as
pessoas ajudaram no a entrar
novamente no mar.

No dia 27 de Janeiro
Comemorou se 70 anos da libertação dos
sobreviventes dos campos de concentração
de Auschwitz. Este dia foi declarado pelas
Nações Unidas como o Dia Internacional de
comemoração em Memória das vítimas do
holocausto. Para comemorar este dia cerca
de 300 sobreviventes onde depositaram
flores e acenderam velas em frente ao muro
da morte. A representação portuguesa nas
cerimónias esteve a cargo do Secretário de
Estado dos Assuntos Europeus.
Nós lembrámos com respeito e dor todos os
que aí foram mortos, nesse horrível Campo
de Morte.
Refugiados em busca da Paz
Nós, crianças do CATL, elaborámos cartões com mensagens de solidariedade
e coragem e, depois colocámos junto das meias, para oferecer aos refugiados
nas suas caminhadas.
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Brigadeiro de Chocolate Tradicional
Ingredientes:
• Chocolate em Pó - 3 Colheres de Sopa
(32% Cacau);
• Leite Condensado - 1 Lata (+/- 400gr)
•

Manteiga - 1 Colher de Sopa;
• Chocolate em Flocos - Para Cobertura
(Alternativas no Fim da Receita);
• Óleo - Para Untar.
Instruções:
•

Numa panela larga e funda, deitar o leite condensado, seguido do chocolate e a
manteiga, levar tudo para um lume médio/baixo, e com uma colher de pau
misturar.
• Continuar a mexer com a colher para a mistura não colar no fundo, quando a
mistura começar a engrossar e ficar uma pasta, continuar a cozinhar até começar
a ferver (deve demorar uns 10 minutos), vais ver que a massa vai começar a criar
bolhas, continua a mexer e a raspar o fundo para não pegar.
•

Quando a massa ficar mais rija e caramelizada (mais uns 10 a 20 minutos no
lume), vais ver que o fundo vai ficar limpo e a massa mais rija é o sinal que a
massa está no ponto, especialmente se esta começar a descolar da panela.
• Agora unta uma embalagem de plástico larga com um pouco de óleo num papel
de cozinha, isto vai ajudar á massa não ficar presa á embalagem, despeja a
massa para essa embalagem de plástico e deixa arrefecer, depois de ficar á
temperatura ambiente leva ao frigorífico (que vai ajudar depois a moldar as bolas).
• Quando estiver na altura de fazer as bolinhas, prepara um prato fundo com as
lascas de chocolate, depois unta as mãos com um pouco de óleo ou manteiga,
retira as bolas com ajuda de uma colher de sopa, põe na mão, enrola até criar
uma bola, depois passa pelo prato com as lascas e põe cada bolinha numa forma
pequena de papel.

BOM APETITE
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