3º Período
REENCONTRO APÓS A PÁSCOA
Iniciámos este período com uma troca de experiências, relatando uns aos outros
como foi vivida a Festa da Ressurreição em cada casa.
Para onde foram? O que fizeram? Com quem passaram esta festa tão importante
para os cristãos?
Continuámos ainda com os últimos preparativos da peça de teatro mencionada no
jornal passado, “O Planeta Branco”, que apresentámos na reunião de Pais, dia 5 de Abril.
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DIA INTERNACIONAL DO CIGANO
No dia 8 de Abril
comemora-se o dia Internacional
do Cigano.
Este ano a “nossa escola”
(Escola Básica de Almeida Garrett)
organizou a semana cigana, de 9 a
13 de Abril de 2018.
Aconteceram
algumas
actividades para mostrar a cultura,
os costumes, as tradições e a
história do povo cigano.
Na biblioteca, decorreu
uma exposição histórica de trajes
ciganos e uma mostra de livros
que falavam sobre vários aspectos
da cultura desta etnia. Os trajes e
os livros foram emprestados à
escola pela nossa instituição, o
Secretariado Diocesano de Lisboa,

da Obra Nacional Pastoral dos Ciganos.
Estavam expostas também algumas informações
recolhidas pelos professores e alunos sobre os costumes,
tradições e algumas receitas.
Havia fotografias do Bairro do Zambujal, que é o bairro
onde moram muitos meninos que frequentam essa escola.
Duas pessoas de etnia cigana foram à escola falar aos
meninos sobre a cultura cigana.
Foi uma semana diferente na nossa escola!

PROGRAMAÇÃO
O tema geral deste ano lectivo foi: “Nós no Mundo. O Mundo em Nós”

DISCRIMINAÇÃO
Neste último período debruçámo-nos sobre
um tema específico, “A discriminação racial”, atitude
que devemos rejeitar totalmente, como condição
para a construção de um mundo justo e fraterno.
E como tal, fomos desafiados pelos monitores
a escrever um texto muito específico: “77 palavras
contra a discriminação racial”. Cada um de nós
concorreu com o seu.
Agora é só aguardar os resultados…
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25 DE ABRIL
Comemora-se
Liberdade.

o

Dia

da

A Revolução de 25 de Abril,
também conhecida como Revolução
dos Cravos, foi um acontecimento
histórico em Portugal, resultante do
Movimento das Forças Armadas contra
o estado político e social, em 1974.
Com este acontecimento deuse o fim da ditadura (regime não
democrático) e começou um regime
democrático, em que se deu a
liberdade de voto e expressão a todo o
povo Português.

MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS TRATOS
No nosso CATL assinalámos a iniciativa, fazendo
pequenos laços azuis que colocámos ao peito e
oferecemos às pessoas do bairro.
Decorámos também as janelas e portas do CATL.
Em grupo, falámos sobre os direitos das crianças
e pintámos desenhos.
No dia 27 de Abril, a Junta de Freguesia de
Alfragide, assinalou a iniciativa convidando todos a
participar no laço humano, que se realizou no Parque
Urbano do Zambujal, às 14horas. E lá estivemos nós!
Fomos vestidos de azul e colocámos também
lacinhos azuis ao peito.
O Srº Presidente da Junta de Freguesia de
Alfragide falou para todas as crianças e adultos que
estavam no Parque e uma senhora contou uma história.
Havia ainda um mural com muitas mensagens
escritas pelas crianças.

1º DE MAIO- DIA DO TRABALHADOR
Sabias que o dia 1 de Maio de 1889 foi a data da
primeira manifestação, onde 50 mil trabalhadores
se juntaram numa greve geral nos Estados Unidos?
Antes desta data os trabalhadores nunca tinham
tido coragem de exigir os direitos, em grupo e em
público.

Em Portugal, o dia 1 de Maio começou a celebrarse logo em 1890, com pequenas homenagens aos
trabalhadores que já tinham falecido, por causa
das suas lutas pelos direitos laborais, que lhes
eram negados.

Mas foi só em 1919 que conseguiram
vencer a maior luta do sindicalismo e
dos trabalhadores: A Jornada de 8
horas de serviço diário, como período
máximo admitido.
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VISITA DE ELEMENTOS DA JUNTA DE FREGUESIA DE ALFRAGIDE
AO NOSSO CATL
No dia 2 de Maio, pelas 10horas, recebemos no CATL Siruga a visita de alguns elementos da
Junta de Freguesia de Alfragide, o vogal Dr. Fábio Sempão, a técnica de serviço social a Dr.ª Inês Mata
e a psicóloga Dr.ª Catarina Souto Maior.
Esta visita foi realizada no âmbito da acção social de proximidade que a Junta tem vindo a
desenvolver e que teve como objetivo visitar as instalações e conhecer melhor o trabalho que nós
desenvolvemos no bairro.
Puderam também conversar com algumas das mulheres que estavam no atelier de trabalhos
manuais e observar os trabalhos realizados.
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DIA DA MÃE
E, mais uma vez, não deixámos passar uma data tão bonita, que é o Dia da Mãe. Com muito amor e
carinho fizemos uma pequena lembrança para as nossas mães, isto é, uma prenda de cada filho/a para a sua
querida Mãe. Fizemos alguns diplomas/certificados de Melhor mãe do Mundo.
Elas adoraram…

“A minha mãe adorou o cartão com
o diploma! E eu adorei ver a reacção dela!”
Iara Gomes

A minha mãe adorou a lembrança e disse
que eu era o melhor filho do mundo!
Nelson

O PATRONO DA ESCOLA DOS NOSSOS MENINOS

Almeida Garrett - APRESENTAÇÃO
NASCIDO: A 4 de Fevereiro de 1799

FOI:
- um escritor e dramaturgo
romântico;
- um orador;
- ministro e secretário de estado
honorário português.

FALECIDO: A 9 de dezembro de 1854

ALGUMAS DAS SUAS OBRAS
DRAMÁTICAS:
- 1821 O Retrato de Vénus;
- 1838 Um Auto de Gil
Vicente
- 1946 Falar Verdade a
Mentir

ALGUMAS DAS SUAS OBRAS
LITERÁRIAS:
- 1819 Lucrécia
- 1825 Camões
- 1826 Dona Branca
- 1846 Viagens na minha terra;

DIA DA CRIANÇA
Dia especial para os nossos meninos,
dia cheio de festa na escola e para terminar o
dia em beleza, houve festa no nosso CATL.
Música, pinturas e muita alegria,
fizeram parte desta tarde diferente. No fim
tiveram direito a um saquinho com chocolates,
rebuçados e gomas, a um jogo de tabuleiro e
gelados! Nham Nham
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LUIS DE CAMÕES

SANTO ANTÓNIO DE LISBOA
No dia 13 de Junho,
Lisboa está em festa. Festejase o dia de stº António.
Apesar
de
ser
S.Vicente o padroeiro de
Lisboa,
Santo
António
comemora-se com grande
festa, havendo também no
mesmo dia os chamados
casamentos de St António e as
Marchas
Populares
que
descem
a
Avenida
da
Liberdade! Este santo tornouse
célebre
pelas
suas
pregações. Faleceu em 13 de
Junho
de
1231,
mas
permanece no coração dos
portugueses.
No nosso CATL fizemos
uns altares de Santo António,
utilizando
uma
grande
variedade
de
materiais
reutilizáveis. Ficaram muito
bonitos.

No dia 10 de Junho,
celebra-se em Portugal o dia
de Portugal, de Camões e
das
Comunidades
Portuguesas e é feriado
nacional.
No nosso Centro
falámos sobre o poeta Luís
de Camões e de algumas das
obras que escreveu, como
por exemplo: “Os Lusíadas”,
que é a História de Portugal
feita em verso até ao tempo
em que viveu e “Sonetos de
Camões”.
Pintámos desenhos
e fizemos alguns cartazes
alusivos ao dia e ao grande
poeta português, que
faleceu em 1580.

ACTIVIDADES COM PARCEIROS

No dia 29 de Junho, a convite do CESIS – Projecto Percursos Acompanhados 2.0E6G,
participámos num desafio lançado pelo Programa Escolhas “Floresta Viva”. Estando a decorrer a
iniciativa “Zambujal mais Limpo”, esta actividade foi muito importante para sensibilizar todos os
participantes para a limpeza das florestas e também dos espaços públicos que os habitantes do Bairro
do Zambujal utilizam no dia-a-dia, para que este seja mais bonito e apreciado.
Em articulação com a Junta de Freguesia de Alfragide plantámos algumas árvores, uma das quais
aqui no meio da nossa praceta. É um freixo, árvore de solos frescos e profundos.
Temos agora que tomar conta dela, regar e não deixar que a estraguem.
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INSTRUMENTOS MUSICAIS
A partir do livro, “Um Olhar
Musical pelos Resíduos”,
construímos ao longo do período
vários instrumentos musicais a
partir de materiais recicláveis.
Ficaram muito bonitos e coloridos!
Estes instrumentos foram
utilizados numa orquestra, formada
pelos nossos meninos, para
apresentação de um número
musical na festa final do Centro.
Foi muito divertido!

Os Instrumentos realizados foram: chincalho, pandeireta, adufe, reque-reque, matracas, tréculas, tantans, gri-gri, num-num, tamborete de guitas e maracas. Como vêem, façamos com uma grande
variedade.

REUNIÃO DE PAIS
Como já é habitual, realizámos no dia 28 de Junho, pelas 16horas, a nossa reunião de pais
e encarregados de educação.
Começámos por dar informações sobre as matrículas na escola e relembrámos o quanto é
importante frequentá-la assiduamente para haver aproveitamento.
Falámos sobre as actividades do CATL em período de férias escolares, em particular sobre
a Festa Final do Centro e sobre a Colónia de Férias aberta. Sobre estas duas últimas actividades
conversámos sobre o horário, o transporte, a alimentação e sobre as questões de segurança.
Informámos qual a praia que iríamos frequentar (Fonte da Telha), as actividades a realizar
e os locais a visitar no período da tarde (museus, parques, jardins e o Estádio Nacional onde iriam
decorrer diversas provas desportivas).
Os pais puderam ainda apreciar os trabalhos realizados pelas crianças no Centro.
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ACTUALIDADES

CURSO DE COMPETÊNCIAS BÁSICAS
Neste período iniciámos no nosso
CATL, um Curso de Competências Básicas
para a população adulta com a qual
trabalhamos.
Esta formação é realizada pela
equipa do Centro de Emprego e
Formação Profissional de Lisboa, no
âmbito das competências do Instituto de
Emprego e Formação Profissional.

 23/04/2018 - LONDRES — O
Palácio de Kensington anunciou o
nascimento do terceiro bebé real.
 Portugal terminou o Mundial de
Futebol 2018, na Rússia, em 13º lugar;
 O Ministério da Educação cria
plataforma para aquisição gratuita dos
manuais escolares para o ano lectivo
2018/2019, para os alunos do 1º. Ao 6º.
ano de escolaridade.

FESTA FINAL
No dia 11 de Julho, pelas 15h30,
realizou-se no nosso CATL, a Festa Final
do Centro, com o envolvimento das
famílias.
Enfeitámos o espaço exterior com
bandeirinhas e balões e colocámos
cadeiras para os nossos convidados
assistirem ao espectáculo.
O programa foi variado e
consistiu em: um sketch sobre Almeida
Garrett, patrono da escola das nossas
crianças e jovens, a que se seguiu um
momento de poesia – Quadras de Santo
António.

Depois pudemos assistir à Orquestra da Amizade, com as crianças a cantar e a tocar os
instrumentos musicais feitos por elas, a partir de material reciclável. Foi possível assistir a uma
apresentação de Capoeira e terminou com as Danças do Mundo, em que um grupo de meninas
graciosamente dançou ao som de várias músicas, cada uma com o seu estilo e exigindo diferentes
passos e movimentos.
De salientar que estiveram presentes na festa representantes de algumas entidades: da
Junta de Freguesia de Alfragide, o Vogal Dr. Fábio Sempão, a Assistente Social Dr.ª Cristiana e a
Psicóloga Dr.ª Catarina; da Câmara Municipal da Amadora, a Chefe de Divisão de Intervenção
Social a Dr.ª Ana Moreno, aos quais agradecemos o interesse manifestado.
Terminámos a iniciativa com um lanche convívio muito apreciado por todos.
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COLÓNIA DE FÉRIAS
E este ano conseguimos uma semana fantástica de Colónia, de 16 a 20 de Julho!
De manhã fomos todos os dias para a praia da Fonte da Telha, acompanhados no
autocarro pelo grupo de Pré-Escolar do Centro Majari. Para além da ida ao banho, fizemos
inúmeras actividades no areal: construções na areia, de animais em vias de extinção, recolha de
elementos naturais para futuros trabalhos na sala, torneio de futebol inter-centros, apresentação
de hinos por Centro e ainda uma pequena sensibilização junto dos veraneantes para a recolha de
lixo na praia.
Da parte da tarde fomos até ao Parque do Alvito fazer uma gincana, estivemos nos
Jardins de Belém a fazer jogos tradicionais de grupo, fomos visitar o Museu de Marinha e ainda
tivemos uma tarde no Estádio Nacional do Jamor, onde realizámos provas desportivas intercentros com direito a medalhas para os três primeiros classificados de cada modalidade e, claro,
muitos aplausos.
Na última tarde de colónia fomos para a Jardim das Conchas e Lilases onde realizámos a
festa final, com a participação de todos os Centros do SDL, da Pastoral dos Ciganos.
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INGLÊS
Boas Férias (Good Vacation)

