Jornal 2º Período

Ano Lectivo 2015/16

Programação
Olá amigos!
Entrámos em 2016 e iniciámos o
nosso segundo período contando
como cada um viveu o Natal com
as suas famílias. Depois de acordo
com a nossa programação
temática fizemos um jogo sobre
as 25 árvores de Lisboa.
Relembrámos a importância das
árvores e plantas para todos os
animais e para o ambiente no
planeta.
Pesquisámos
sobre
animais em risco de extinção em
Portugal e seus habitats, assim
como quais as causas do seu
gradual
desaparecimento
e
tentámos perceber o que se pode
fazer para evitar a sua extinção.
Através da leitura da
história “Dom Plástico”, do livro
Contos
da
Dona
Terra,
apercebemo-nos que, para além
de ser necessário ter atenção aos
animais e plantas, também
devemos
adoptar
comportamentos que impeçam
que os produtos que produzimos,
assim como a utilização que
damos a vários produtos no nosso
dia-a-dia, prejudiquem a vida na
Terra.
Assim, e porque todos
temos de cuidar do Planeta,
identificámos alguns aspectos que
necessitam de ser melhorados no
nosso bairro e elaborámos uma
pequena
proposta
de
melhoramento para entregar à
Sra. Presidente da Junta de
Freguesia de Alfragide.

Jogos de Memória sobre os animais em extinção na
península Ibéria e das 25 Árvores de Lisboa
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Dia Internacional da Mulher

No dia 8 de Março, comemorou-se o Dia
Internacional da Mulher.
- “Fizemos flores (Rosas) em papel para oferecer
às Senhoras.“ (Marlon)
- “Saímos ao bairro e oferecemos às mulheres
que encontrámos na rua. Foi muito giro.” (João)
- “Também oferecemos à nossa Mãe. A minha
Mãe ficou contente.” (Marco)
- “A minha Mãe e a minha tia gostaram muito,
disseram que eram bonitas.” (Érica Nunes)
- “A minha Mãe ficou muito feliz porque fui eu
que fiz a rosa.” (Leonor)
- “As senhoras na rua acharam muita graça.”
(Lisandra/Daniel)

Dia do Pai
Como não podia deixar de
ser, na semana anterior ao dia do
Pai, que este ano calhou num
sábado, fizemos uma pequena
lembrança para o nosso Pai.

Dia da Árvore

No dia da Árvore fizemos
alguns trabalhos para relembrar, mais
uma vez, como é importante cuidarmos
dos espaços verdes e das florestas!
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Um presente para os refugiados da guerra…
Ao longo do segundo período fomos fazendo uma recolha de pares de meias para serem
oferecidas aos refugiados da guerra do Médio Oriente, que têm rumado à Europa. Os pares de
meias simbolizam a caminhada em busca de uma vida melhor. Estes foram decorados e
acompanhados de mensagens encorajadoras e de apoio, para serem entregues no dia 23 de
Março numa cerimónia.
Ao longo do segundo período fomos fazendo uma recolha de pares de meias para serem
oferecidas aos refugiados da guerra do Médio Oriente que têm rumado à Europa. Os pares de
meias simbolizam a caminhada em busca de uma vida melhor. Estes foram decorados e
acompanhados de mensagens encorajadoras e de apoio e foram entregues no dia 23 de Março
numa cerimónia.

Já ouviram falar da realizadora Leonor
Teles?
Leonor Teles é uma jovem de 23 anos, natural de
Vila Franca de Xira, licenciada em Cinema com especialização
em imagem, na Escola Superior de Teatro e Cinema e, em
Dezembro passado, concluiu o mestrado em Audiovisual e
Multimédia, na Escola Superior de Comunicação Social.
Leonor tem feito filmes sobre a comunidade cigana por ser
filha de pai cigano.
Leonor Teles é a mais jovem realizadora de sempre a
ganhar um Urso de Ouro em Berlim na Alemanha, com a
curta-metragem “Balada de um Batráquio” que fala sobre os
sapos de louça que muitas vezes vemos em lojas de roupa,
restaurantes e outras casas de comércio.
Há 3 anos lançou a sua 1ª curta-metragem “Rhoma
Acans”, uma visão sobre raparigas de etnia cigana, que
ganhou o prémio: TAKE ONE do Festival Internacional Curtas
Vila do Conde e uma menção honrosa no Indie Lisboa.
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Visita do Presidente da
República ao Vaticano
No dia 17 de Março o Presidente da República
Portuguesa Marcelo Rebelo de Sousa visitou o Papa
Francisco no Vaticano. Nesta visita o P.R. entregou dois
presentes ao Santo Padre. Um conjunto de paramentos
desenhados pelo arquitecto Siza Vieira e ainda um
registo de Santo António da sua colecção pessoal. Após
esta visita ficámos a saber que o Papa Francisco gosta do
povo português e que o P.R promulgou a reposição de 4
feriados nacionais (religiosos e civis) assim, já para este
ano teremos mais os seguintes dias feriados: 26 de Maio
(Dia de Corpo de Deus), 5 de Outubro (Implantação da
República), 1 de Novembro (Dia de Todos os Santos) e 1
de Dezembro (Restauração da Independência).

Visita à Sr.ª Presidente
da Junta de Freguesia
de Alfragide
No dia 22 de Março fomos
até à Junta de Freguesia de Alfragide
para nos encontrarmos com a Sr.ª
Presidente da Junta e entregar em
mão uma carta que fizemos com
alguns aspectos que achamos
poderem ser melhorados/reparados
no espaço envolvente do nosso CATL.
Foi uma visita muito interessante,
pois estivemos reunidos com a Sr.ª
Presidente e com a Técnica de
Serviço Social Dr.ª Cristiana, no
Auditório da Junta de Freguesia e
trocámos algumas ideias.
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Culinária
Todas
as
semanas no nosso
CATL
fazemos
lanchinhos especiais.
Desde
bolos
a
salgadinhos e por
vezes pizzas. O que
mais gostamos são os
folhadinhos
de
salsicha.
É
muito
engraçado ver como
juntando
vários
ingredientes
e
misturando bem sai
um bolo maravilhoso.
Estamos
preparados
para
começar
a
fazer
receitas
mais
elaboradas!

Carnaval
Este ano, como
em todos os anos,
brincámos ao Carnaval.
Como alguns meninos se
esqueceram
de
vir
mascarados,
improvisámos
com
alguns
artigos
que
temos na sala e com
outros que os monitores
trouxeram
e
com
algumas
pinturas
ficámos todos muito
engraçados. Deixamosvos algumas fotos deste
dia tão alegre.
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Páscoa
A Páscoa é considerada a
maior festa dos cristãos:
Celebra a Ressurreição de
Cristo, Crucificado para a libertação
dos homens.
Também é tradição oferecer
amêndoas e ovos de chocolate.
- A amêndoa simboliza Jesus Cristo ou
seja a Natureza divina de Jesus.
- O Ovo simboliza a ressurreição, o
nascimento e renovação de uma nova
vida.
Depois de falarmos com as
crianças sobre o significado da Páscoa,
recolhemos algumas opiniões e
ficámos a saber como algumas delas
vivem a festa da Páscoa e o que
significa para elas.

Aqui tens uma imagem da ressurreição de Cristo para pintares a teu gosto

- “A Páscoa é o dia em que os padrinhos dão as amêndoas.” (Vanessa)
- “Gosto da Páscoa, porque fico de férias e como amêndoas e ovos de chocolate.”
( João Silva)
- “A Páscoa é a festa de Jesus. Foi quando Ele ressuscitou. E é dia das amêndoas.”
(Leonor)
- “Eu gosto da Páscoa porque vou de férias para a terra da minha avó. Como amêndoas e gosto do folar da
Páscoa que fazem lá.” (Íris)

Agradecimentos
Queríamos aproveitar esta oportunidade para agradecermos à ACARPS os bolinhos que nos
ofereceram para os nossos lanches e também à APA pelo jogos e livros que nos deram para
brincarmos. Muito obrigado amigos!!
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