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

 
EDITORIAL 
 

Olá a todos! 

 Com a chegada ao fim de mais um período lectivo, vimos desde já, agradecer a todos os 

parceiros educativos que colaboram connosco, de forma tão dedicada e empenhada, de maneira 

a ajudar-nos a crescer. E queremos dar-vos a conhecer o trabalho realizado por nós, para nos 

mantermos próximos. 

Com o nosso jornal do 2º período queremos mostrar-vos um pouco daquilo que fomos 

aprendendo nas nossas salas ao longo destes meses, de forma a ampliarmos os nossos 

conhecimentos e saberes. Realizaram-se diversas atividades dentro do programado para 

assinalar datas especiais neste trimestre, tais como o Dia de Reis, o Carnaval, o Dia do Pai, a 

Primavera e a Páscoa.                                                                                       

Terminamos este período lectivo com o festejo da Páscoa, tempo de renovação da esperança e 

de um novo recomeço, para continuarmos a crescer todos os dias mais um bocadinho. É altura 

de sermos amigos de todos, de perdoarmos e de dar e receber amor. Vamos então para umas 

miniférias, de coração cheio, de forma a regressarmos cheios de esperança e ideias novas, para 

abraçarmos o 3º período com muito afinco. 

Desejamos a todos uma Santa Páscoa. 

E uma boa leitura! 
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Dia de Reis 
A 6 de janeiro termina a Época Natalícia, com a 

chegada dos 3 Reis Magos ao Presépio.                 

                           

“ Três são os Reis Magos 

Que Jesus vieram adorar 

Guiaram-se por uma estrela 

Para ouro, incenso e mirra lhe dar”. 

                                 (Poema dado nas salas) 

 

                                                          Nas salas elaboraram - se as coroas: 

 

 

 

 

 

“Hoje tu és o Rei” e todos as levaram na cabeça para casa, juntamente com a prendinha alusiva 

ao tema.  

Com a canção “Nós somos os 3 Reis que vimos do Oriente “ fez-se uma pequena dramatização 

de que todos gostaram muito e dramatizaram, com um ar muito solene e responsável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Como a nossa dança do Majari para a festa de Natal 

teve muito sucesso e ficou muito bonita, fomos 

apresentá-la ao Centro Social e Paroquial das 

Galinheiras e à Escola Básica das Galinheiras. 

Encerrámos este dia com a arrumação das árvores, 

dos presépios enfim, de todos os enfeites de Natal. 
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Carnaval é para as crianças uma palavra mágica. Significa brincadeira, fantasia e muita 

imaginação. 

Neste dia podemos ser diferentes, transformamo-nos em super-heróis, personagens de contos, 

figuras ilustres da história, seres fantásticos; apenas precisamos de muita imaginação e boa 

disposição.  

Na nossa escola Majari-Pré, envolvidos neste mundo do faz-de-conta, crianças e adultos 

participaram num animado cortejo cheio de alegria e côr, que foi percorrendo o bairro da 

Ameixoeira. 

 

As crianças brincaram na rua com as máscaras, papelinhos e serpentinas. 

No regresso ao Centro, no final da manhã, tirámos bonitas e divertidas fotografias, para um dia 

mais tarde recordarmos. 

Mais um carnaval cheio de amor e alegria! E nós estávamos tão bonitos/as! 

As salas foram enfeitadas com os trabalhos realizados pelas crianças com alegria, côr e muito 

empenho. Tivemos sempre em conta a grande importância de reciclar; sendo assim, a grande 

maioria dos trabalhos/ máscaras foram feitos com material de desperdício. 

    

                                                                       

 

 

Máscaras feitas com caixas de ovo e material reciclável 

Viva o carnaval! 
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Dia do Pai 
 

O dia do Pai é celebrado a 19 de março, porque é neste dia 

que é comemorado o dia de S. José, Santo da igreja católica, 

marido de Maria e pai terreno de Jesus. 
Mas ser pai é algo muito importante e nas nossas salas todas 

as crianças falaram sobre os seus pais e fizeram algumas 

lembranças para oferecer ao pai neste dia especial. 

Aqui ficam alguns dos testemunhos das nossas crianças sobre 
a importância e o que é ser Pai: 

 “Para cuidar e tomar conta dos filhos e das filhas” (Isis) 

 “O pai quando está acordado dá-me beijinhos” 

(Tomás) 

 “O pai veste a camisola e calça as meias e depois vai 

comprar bolachas e sumos para mim e para os meus 

manos” (Ian) 

 “Ele faz-me a comida, ele veste-me” (Letícia) 

 “O meu pai ajuda a minha mãe” (Sérgio) 

 “O pai vai trabalhar para ganhar dinheiro” (Samuel) 

 “Ele trabalha na pizza e foi trabalhar para outro sítio novo e tem novos amigos” (Letícia e 

Samuel) 

 “O meu pai foi para a escola, que é muito longe; eu vou visitar o meu pai à escola dele” 

(Celso) 

 “O meu pai chama-se António. O pai tem dois trabalhos: vai à feira e vende carros. O meu 

pai é bonzinho porque me dá chupas e ajuda a mãe a fazer o comer, carne e massa. O pai 

vê o telejornal e o futebol na televisão” (Nicola) 

 “O meu pai chama-se Jacinto. Vê o telejornal, o futebol e é do Benfica. Em casa o avô/pai 

põe a roupa a lavar, lava as janelas, faz o comer e leva-me a passear. Ele não vê bem mas 

eu ajudo-o” (Rodrigo) 

 “O meu pai chama-se José. 

Em casa fica a ver 

televisão, varre o chão e 

lava o chão com lixívia, 

ajuda a mãe a fazer o 

comer. O meu pai vende” 

coisas na feira e também 

carros (Cristiano) 

 “O meu pai chama-se Celso. O meu pai faz comer e ajuda 

a mãe a lavar e varrer o chão. O pai vê televisão, 

telejornal e filmes e sabe ler” (Nelsa) 

 “O meu pai chama-se Bruno. O pai faz comer para mim e 

para os meus manos. Faz ovos mexidos e faz dieta! Está a beber um batido de banana. Lava 

a roupa à máquina, mas os calções de futebol lava à mão. Ao fim do dia faz comer para nós. 

Quando eu me porto mal não me compra chocolate e gomas” (Ana B) 

 



 

P
ág

in
a5

 

 “O meu pai chama-se Ruben. O pai é bonzinho porque me ensina sempre a jogar à bola no 

campo do bairro, deixa-me jogar no telemóvel e passeamos. Quando a mãe faz o comer e 

ele não gosta ele briga. Vê televisão e algumas vezes dorme” (Ruben) 

 “O meu pai chama-se Paulo. Eu brinco com o pai com brinquedos e a barbie. Eu vou dormir 

com o pai” (Beatriz) 

 “O meu pai chama-se Flecha. O meu pai é alto e trabalha a cortar o cabelo e corta sempre 

o meu” (Miguel) 

 “O meu pai chama-se João. O pai trabalha na telepizza e faz pizzas. Vai com o Samuel 

cortar o cabelo e leva-nos aos parques. Ele ajuda em casa a lavar o chão, a varrer e a limpar 

a louça” (Mariana) 

 “O meu pai chama-se Carlos. O meu pai 

arranja o carro, lava a louça e varre o chão lá em 

casa. Gosta de jogar no telemóvel; o jogo favorito 

dele é o jogo dos combóios. O meu pai é bonzinho 

porque me empresta o telemóvel e ajuda a minha 

mãe” (Jéssica) 

 “O meu pai chama-se Mário mas tem outro 

nome em casa. O meu pai trabalha no IKEA. Lá em 

casa não me empresta o telemóvel e não me leva ao 

pé dos meus primos e eu fico aborrecida. O meu pai 

é mau porque não compra brinquedos nem gomas” 

(Tamara) 

 “O meu pai chama-se Paulo. É alto e 

moreno. Ele compra chupas. Varre o chão e põe os 

pratos na mesa” (Sandra) 

 “O meu pai chama-se Marco. O pai vai 

trabalhar para o café a vender cafés, leva-me a 

passear à rua e também leva a nossa Usi (cadela). 

Em casa o meu pai dorme e come o comer que a 

mãe faz” (Neuza) 

 “O meu pai chama-se Francisco. O meu pai 

brinca comigo e ajuda-me a fazer a 

cama e também me põe de castigo e 

aos meus manos porque eles se portam 

mal. O pai gosta de carne com feijão e é 

do Benfica” (Elsa) 

 “O meu pai chama-se Orlando. O meu 

pai é bonzinho, mas zanga-se comigo às 

vezes. Dá-me chupas, brinquedos; já 

me deu uma mota. Ele vai ao café. Em 

nossa casa come, senta-se e vê 

televisão” (Orlando) 

 “O meu pai chama-se Ricardo e tem 31 

anos. O pai é alto e gordo porque come 

muito frango com arroz. Trabalhava na 

NOS e foi castigado e agora já não trabalha. O pai faz o jantar, varre o chão, vê televisão e 

joga no telemóvel da mãe” (Rafael) 
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A estação das flores. 

A Primavera, é a estação do ano que se segue ao Inverno e precede o Verão. 

O início da Primavera em 2017 será a 20 de março às 10 horas e 29 minutos. Esta é a hora do 
equinócio da Primavera, ou seja, o momento exato em que o sol cruza o plano do equador.  

Neste período de tempo o dia e a noite têm a mesma duração. A cada dia que passa, o dia vai 
aumentando lentamente e a noite vai diminuindo, até chegar ao Verão. 

Na Primavera a hora muda no último domingo de Março. Antes de amanhecer, devem-se 
adiantar os relógios uma hora. 

Em 2017 a Primavera terminará a 21 de Junho, às 04 horas e 24 minutos. 

Nesta época do ano a natureza torna-se mais bela que nunca, vestindo-se de flores das mais 
variadas cores e com intensos e diversos perfumes. Este clima propicia o começo do período 
reprodutivo de muitas árvores, plantas e animais. 

As temperaturas vão aumentando gradualmente e as pessoas saem mais de suas casas, fazendo 
mais atividades ao ar livre, como por exemplo: andar de patins ou bicicleta, fazendo piqueniques, 
passeios a pé e muitas outras coisas. 

Há uma grande e profunda transformação nas cores da natureza, inspirando poetas, pintores e 
outros artistas, perante a variedade de flores e folhas e de muitos animais bebés. 

Nas nossas salas, também celebramos a primavera através de, conversas, trabalhos plásticos, 
poemas, passeios, registos, observação, etc… 
 

Alguns exemplos dos nossos trabalhos: 
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                                      Páscoa 
 

Quando se fala em Páscoa, o primeiro pensamento que se tem é: “ovos de chocolate, 

amêndoas”. Apesar destes serem uma tradição nesta época e estarem relacionados com 

nascimento e festividade, para os cristãos o mais importante é celebrar a ressurreição de Jesus, 

que se festeja no Domingo de Páscoa. Este marca a passagem da morte para vida, ou seja o 

surgir de uma Vida Nova. 

“A Páscoa é a festa dos ovos Kinder, das amêndoas, dos coelhinhos de chocolate” (Naiara) 

“Uns homens maus queriam fazer mal a Jesus, porque Ele era muito bom e mataram-no” 

(Arlindo, Daniela) 

“A Páscoa é a festa de Jesus, porque ele morreu para salvar as pessoas dos homens maus. Mas 

Jesus era tão bondoso que Deus O ressuscitou.” (Gerson, David) 

 

                                            A PÁSCOA DE CRISTO 
                                           É A VITÓRIA SOBRE A SUA E A NOSSA MORTE! 
E É DAR MORTE A TODA A INJUSTIÇA 
CONFLITOS, MALÍCIA, TRISTEZAS E OPRESSÕES 
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Culinária 
 Bolachinhas da Páscoa 

INGREDIENTES: 

• 220 gr de farinha de trigo 

• 1 Ovo 

• 90 gr de açúcar mascavado 

• 45 gr de açúcar normal 

• 100 gr de manteiga à temperatura 

ambiente 

• 1 colher (café) de fermento em pó 

• ½ Colher de sal 

 

Preparação: 
1 Numa tigela, misture a manteiga com os dois açúcares. Bater bem até conseguir uma massa 

homogênea. Acrescentar o ovo e bater de novo. Peneirar o trigo junto com o fermento e 

acrescentá-los à mistura.  Por último colocar o sal e mexer tudo. 

2 A massa tem que ficar no ponto de poder amassá-la com as mãos. 

3 Quando a massa já não estiver a pegar nas mãos, abri-la com a ajuda de um rolo de cozinha, 

sobre uma superfície lisa. 

4 Cortar a massa com as formas em forma de coelhinho. 

5 Pôr todos os biscoitos sobre papel de manteiga, num tabuleiro de forno e leve ao forno pré 

aquecido, a 180 graus, por 15 minutos, aproximadamente, ou até que os bordes dos 

biscoitos fiquem dourados. Retirá-los do forno e deixá-los arrefecer. 

 

 OVINHOS DE GELATINA 

 

INGREDIENTES: 

• 1 caixa de ovos de codorniz 

• Gelatinas de vários sabores 

 

Preparação: 
1 Lave os ovos e seque-os delicadamente e de seguida faz-se um furo pequeno para tirar a 

clara e a gema. Volta-se a lavar os ovos e colocam-se num tabuleiro para irem ao forno cerca 

de 10min.Retire e reserve. 

2 Prepare a gelatina conforme as instruções da embalagem. 
3 Com a gelatina ainda liquida, recheie completamente as cascas dos ovos, usando um 

pequeno funil ou outro recipiente com bico. 
4 Ponha os ovos numa caixa com o orifício voltado para cima e leve ao frigorífico deixando-os 

repousar cerca de 4 horas. 
5  Retire os ovinhos da geladeira, coloque, rapidamente em água morna e retire 

imediatamente (esse processo serve para que a casquinha se solte da gelatina com mais 
facilidade). 

6 Quebre as casquinhas e retire devagar para não danificar o ovo de gelatina. 
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PASSATEMPOS 
 

 

 

 

   

 

                                       Completa as figuras…

 

        

 

 

   

 

 

          

 

 

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

  Descobre as diferenças: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


