
Olá amigos leitores, cá estamos 

nós para vos mostrar o que 

fizemos no nosso CATL ao longo 

do 2º Período.

Uma vez que o tema geral é a “Comunicação –

elemento fundamental para o enriquecimento

mútuo, condição relevante para o desenvolvimento

global”, continuaremos a recusar o isolamento. Para

isso procurámos fazer o papel de agentes activos,

para melhorar as zonas em que vivemos. Também

apostámos na comunicação escrita e oral.

No dia 6 de Janeiro comemora-se o Dia dos

Reis. Quando Jesus nasceu, os Reis Magos

(Baltazar, Belchior, Gaspar), seguiram uma

estrela brilhante, para visitarem o Menino e

darem as suas prendas, (ouro, incenso e

mirra).

Nós, também festejámos este dia na Escola das

galinheiras, com a apresentação das nossas

danças e do nosso magnífico coro. Os

professores gostaram muito.

À tarde fomos ao Centro Paroquial e recebemos

muitos aplausos e no final ofereceram-nos

gomas.

Visite-nos aqui: http://www.pastoraldosciganos.pt/site/
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No 2º período 

continuámos a despertar 

e a desenvolver o gosto 

pela leitura, para 

descobrir as maravilhas 

que os livros podem 

introduzir nas nossas 

vidas.

Assim, escolhemos mais 

uma vez uma obra de 

Sofia de Melo Breyner “A 

fada Oriana”.

Este livro conta-nos a

história de uma fada,

que vivia na floresta e

cuidava das plantas,

dos animais e dos

homens. Um dia

reparou o quanto era

bela e passou a olhar

só para si, deixando

de cuidar de tudo.

Então a Rainha das

fadas tirou-lhe as asas

e a varinha. Então,

Oriana decidiu que iria

voltar a cuidar da

floresta e ajudar

todos, conseguindo

assim recuperar as

suas asas e a varinha.

A floresta voltou a ser

bonita, cheia de vida e

de alegria.
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No dia 21 de Dezembro chegou

o Inverno e trouxe muito frio e

chuva. Por isso tivemos que

andar sempre agasalhados com

casaco, gorro, cachecol e luvas.

Enfeitámos o nosso CATL com

bonecos de neve, pinguins,

chapéus-de-chuva e outros

desenhos relacionados com

esta estação do ano.

Foi designado, pela Assembleia Geral da O.N.U.,

que o dia 27 de Janeiro seria o dia Internacional

em memória das vítimas do Holocausto, pois foi

neste dia que milhares de prisioneiros foram

libertados porque a 2ª guerra mundial tinha

chegado ao fim.

Tudo isto aconteceu há 72 anos.

Sabiam que o filme “Balada de um Batráquio” foi feito

por uma rapariga de etnia cigana (pai cigano e mãe

senhora)? Pois é: Leonor Teles, realizou um filme que

explora as crenças, as superstições e a xenofobia para

com a etnia cigana, pois queria acabar com o tabu, de

colocar sapos às portas das lojas para impedir a entrada

de ciganos.

Com este filme foi vencedora do Urso de Ouro na

edição de 2016 do Festival de cinema de Berlim.

No dia 4 de Março, o

nosso atleta Nelson

Évora foi Campeão

Europeu de triplo salto

em pista coberta, em

Belgrado.

Parabéns!

Queridos leitores, sabiam que

no dia 5 de Março de 2017, o

Dr. José Fragata do Hospital

de Santa Marta realizou o 1º

implante de coração artificial a

um paciente de 64 anos? E

com êxito!
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O dia 14 de Fevereiro
É dia de São Valentim,
Somos novos p’ra namorar,
Amiguinhos, isso sim.
Desenhamos corações,
Dizemos o que sentimos,
Ainda somos crianças,

Precisamos é de mimos.

No dia 24 de Fevereiro

brincámos ao carnaval com as

nossas monitoras.

Fizemos desfile de máscaras,

citámos poemas e lançámos

serpentinas e papelinhos.

19 de Março 

De Coração aberto e com um 

grande sorriso todos os filhos 

gritam:

FELIZ DIA DOS PAIS!    

E oferecem uma prendinha. 
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Para que o nosso mundo se torne mais justo, com muito amor e

alegria, nós fomos visitar algumas pessoas que se sentem sós e

tristes. Visitámos a D. Francelina e o seu irmão que são cegos, e

declamámos para eles uma poesia. Eles gostaram muito e

agradeceram.

Também visitámos a Zezinha, uma menina que já andou no

nosso CATL, e que agora está numa cadeira de rodas e cuja mãe

faleceu há pouco tempo. Para espalhar amor e alegria, fizemos

um passeio pelas ruas, onde espalhámos sorrisos, abraços e

beijos. Os adultos escolhiam e sorriam.

O sol brilha, as 

árvores ficam 

vestidas, as flores 

crescem, os pássaros 

cantam. 

Iupi! 

Chegou a Primavera.

No Dia 10 de Abril realizou- se a nossa

reunião de Pais. Apresentámos um filme da

“Fada Oriana” em que as personagens

somos nós. Os nossos pais adoraram ver os

filhos a fazerem de atores e atrizes. Tudo

isto só foi possível com a ajuda das nossas

monitoras. É que nós temos vergonha de

nos apresentar em pessoa!
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No dia 4 de Abril

terminaram as aulas e a

escola fez uma festa e

convidou-nos para dançar.

Gostaram muito e bateram

palmas.

No dia 5 de Abril fomos dançar à creche da

Santa Casa da Misericórdia. Foi muito

divertido e no final as crianças juntaram-se

a nós e também dançaram.

No dia 11 de Abril, a Polícia Municipal,

proporcionou uma actividade “traça o teu

caminho”, no Parque Florestal do Monsanto. Esta

foi uma actividade lúdico-pedagógica de

orientação, em que nós fomos orientados por

polícias em percursos de trilhos, com

interpretação de sinais e de mapas. Durante a

tarde, a Polícia Florestal proporcionou- nos um

passeio a cavalo. Foi muito divertido passar o dia

com os polícias e perceber que eles são nossos

amigos. Agradecemos este passeio à Junta de

Freguesia de Santa Clara, à Polícia Municipal de

Lisboa, ANAFS, e à Gebalis

OBRIGADO.
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Muitas Pessoas perguntam: O Natal é

alegria, porque Jesus nasceu. Porque é

que a Páscoa, também é alegria se Jesus

morreu? No nosso CATL explicaram- nos

que a Páscoa é alegria porque Jesus

morreu mas três dias depois ressuscitou.

Jesus voltou a viver e subiu ao céu, 40

dias depois, mas durante esses dias

apareceu várias vezes aos apóstolos,

dizendo “A paz esteja convosco” e

fazendo muitas recomendações.

Na Páscoa pintámos ovos e

coelhinhos. Estes simbolizam

a renovação, uma vida nova.

Aqui fica a lembrança 

que nós fizemos para 

oferecer aos nossos 

pais.
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� Ingredientes:

� 4 g de Manteiga de Cacau em pó;

� 400 g Chocolate preto;

� 100 g Chocolate branco (para a decoração);

� ovos de chocolate

� Preparação:

o Derreter o chocolate preto e a manteiga de cacau em banho-maria. Misturar bem até

derreter completamente.

o Atingir a temperatura entre os 50º e 55ºC.

o Colocar água fria num recipiente e outro dentro deste, em seguida deitar 2/3 (dois terços) do

chocolate preto no último, para que o chocolate arrefeça. Atingir a temperatura entre 28º e

29º.

o Juntar o resto do chocolate preto e atingir entre os 30º e 32ºC. (Este processo é necessário

para que o ovo não derreta nas mãos).

o Pincelar o molde com o chocolate e virar do avesso, deixando repousar à temperatura

ambiente durante 15 minutos.

o Pôr no frio durante 30 minutos e tirar do molde.

o Aquecer um prato durante 1 minuto no microondas, colocar uma metade de ovo (virado)

para derreter, pôr ovos de chocolate dentro. Fazer o mesmo processo com a outra metade

do ovo e colar um no outro.

o Limpar os restos de chocolate.

o Embrulhar ou servir.

QUE DELÍCIA!



9

Visite-nos aqui: http://www.pastoraldosciganos.pt/site/


