
Bom dia!
Este período estamos de volta com mais
novidades!
Vamos dar-lhes conta das nossas
atividades e notícias interessantes do que
se passa no nosso Bairro e CATL.
Esperamos que gostem.

1

Índice

Editorial

Ano Lectivo 
2016-17

2º Período

Dia de Reis 2
Carnaval 3
Quaresma 4
Páscoa 4
Dia do Pai 5
Primavera 5
Obras no Bairro 6
8 de Abril 6
Reunião de Pais 7
Convívio 7
Programação 8

http://desenharecolorir.com.br

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



2

Dia de Reis

Como já é hábito, no Dia de Reis fomos apresentar as nossas danças e a 
peça que fizemos na Festa de Natal, ao Centro  de Dia da Quinta das 

Laranjeiras.

Os utentes do Centro mostraram entusiasmo e bateram muitas palmas.

No final ofereceram-nos um presente e comemos Bolo Rei.

É um dia muito importante para nós, pois vamos mostrar a pessoas que 
nos estimam muito, o fruto do nosso trabalho.

http://br.depositphotos.com
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Carnaval

No dia 23 de Fevereiro fizemos
o nosso desfile de Carnaval.

Havia máscaras muito bonitas
e foi difícil escolher os

3 vencedores.

Depois de muita brincadeira e desfile no 
exterior,

tivemos direito a um lanchinho especial!
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http://padreeustaquio.org.br

Este ano, a Páscoa foi preparada de maneira diferente.
Com uma pequena cruz e uma árvore, escrevemos frases, orações, 

ações e outras pequenas/grandes coisas, como pensamentos,
que simbolizavam a nossa caminhada para a Páscoa.

Símbolos como a pedra, a nuvem, a gota de água, a chama, a flor e a 
folha de oliveira foram usados como base do nosso trabalho.

E assim chegámos à PÁSCOA…

https://1.bp.blogspot.com



A Primavera chegou no dia 20 de Março, cheia de muita cor e alegria!

É na Primavera que começamos a acordar com outra disposição e
com mais vontade de enfrentar um novo dia.

É na Primavera que damos mais passeios e brincamos mais na rua,
com os nossos amiguinhos.

Os nossos jardins estão muito floridos.
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Primavera

Dia do Pai

O nosso pai merece 
sempre o melhor.

Por isso, mais uma vez, 
fizemos umas pequenas 

lembranças para ele.
Um copinho para lápis e 
canetas e um poster de 

super-herói.



Obras no Bairro

Depois do campo de futebol estar terminado, iniciaram-se as obras da
área adjacente, que será um pequeno jardim, com calçada, bancos, 

mesas e
um pequeno espaço com relva.

Será uma mais valia para as pessoas que não jogam à bola, mas que 
acompanham os jogadores, como é o caso de alguns meninos do CATL.

Campo de futebol – área adjacente
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Abril é o mês da Prevenção dos Maus 
Tratos na Infância e, no dia 8 de Abril, 
que é o dia específico, fizemos uma 

pequena ação de sensibilização. Com 
pequenos laços azuis, símbolo da 

campanha e um debate, para fazer 
entender às crianças a gravidade 

desta situação vivida por outras. Há 
muitas crianças que sofrem em 

silêncio, pois não se sabem defender.

8 de Abril

http://becastanheiradepera.blogs.sapo.pt



Reunião de Pais
No dia 18 de Abril realizámos uma Reunião de Pais em que, para além 

de apresentarmos uma peça de teatro “A Fada Oriana”, como 
finalização do tema abordado neste período e da leitura do livro com o 
mesmo título, demos informações sobre o Dia Desportivo e as Marchas 

Populares, que se irão realizar durante o último período escolar. 
A peça correu-nos bem e os E.E. bateram muitas palmas.

Para finalizar fizemos um lanche de confraternização.

7

O pequeno peixe

Oriana e o poeta

Oriana recupera 
as suas asas

Informações

Convívio
Nas férias da Páscoa, depois de muito treino,

fomos ensinar os utentes do Centro de Dia das 
Laranjeiras, como se joga ao “Burro”, um jogo de 
cartas em que quem perde fica com uma letra, 

juntando-a posteriormente às outras, até formar a 
palavra B-U-R-R-O.

Foi uma tarde muito divertida de convívio de 
gerações.

Também nós, tal como a Fada Oriana, queremos 
estar atentos aos outros.



Programação
O que foi feito no nosso 

CATL:

Visite-nos aqui: http://www.pastoraldosciganos.pt/site/ 8

https://cdn.slidesharecdn.com

A nossa programação previa a leitura, em grupo, do conto 
infantil “A Fada Oriana”, de Sophia de Mello Breyner 

Andresen.
Fomos ouvindo a história, por partes e fazendo pequenos 

resumos e ilustrações que apresentamos aqui.
No final, adaptámos a história ao teatro e apresentá-mo-la

aos pais na Reunião.


