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EDITORIAL 

Bem-haja a todos os nossos leitores! Nesta edição vamos dar conta das várias actividades 

feitas ao longo deste 2º período, tais como saídas ao exterior, trabalhos práticos e actividades 

com parceiros.  

Boa leitura! 

                 JANEIRAS 

Este ano fomos cantar as janeiras à nossa escola. 

No dia 6 de Janeiro, no intervalo da tarde, 

vestimo-nos e dançámos para os nossos colegas 

da escola e no fim cantámos-lhes “As Janeiras”. 

Ainda no mesmo dia, fomos visitar os nossos 

“amigos” da ACARPS, onde nos receberam com 

alegria e com muitos bolinhos para o lanche.  

Dançámos e cantámos para eles também. Foi 

uma bela maneira de festejar o Dia de Reis e As 

Janeiras. 

 

É Carnaval… 

Comentários feitos pelas crianças: 

 Foi um dia muito divertido; 
 Fomos mascarados para a escola e para o ATL; 
 No ATL fizemos máscaras, pinturas faciais 

muito bonitas, desfilámos na rua e porque 
muita gente a assistir. 

 Alguns pais e as pessoas do bairro gostaram de 
nos ver; 

 Foi bonita a nossa festa com balões de água, 
serpentinas e um lanche especial; 

 Gostámos muito que as monitoras se 
mascarassem, até a Dr.ª Rosa se mascarou. 
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Primeiro implante de coração artificial realizado em Portugal 

No dia 6 de Março de 2017, o cardiologista português Dr. José Fragata realizou o 1º implante 

de um coração artificial em Portugal. Aconteceu no Hospital Santa Marta na cidade de Lisboa, 

com a colaboração de um hospital de Leipzig na Alemanha. 

Este “coração”, segundo as palavras do Dr. José Fragata: “É como um telemóvel que tem carga 

de 17 horas e que à noite é preciso ligar a um carregador”. 

 Espantem-se!!! 

Nelson Évora outra vez Ouro 

No dia 4 de Março de 2017 

Portugal vence mais uma 

competição europeia.  

Nélson Évora é o grande 

campeão da Europa com uma 

marca de 17,20 metros 

deixando para trás o italiano 

Fabrizio Donato e o alemão 

Max Hess. 

Assim, o Ex-Atleta do Benfica e actual atleta do Sporting ganha mais uma medalha de ouro em 

triplo salto de pista coberta, desta vez em Belgrado (Sérvia). 
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DIA DO PAI 

 

No dia do pai fizemos uma prenda (porta-chaves) e oferecemos ao pai! E sabemos que 

cada um ficou muito contente! 

 Aqui fica o registo da nossa actividade: 
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Olá amiguinhos!  

Ao longo deste 2º período 

tivemos o privilégio de ler, 

interpretar e de fazer uma 

pequena dramatização da 

obra “A Fada Oriana” de 

Sophia de Melo Breyner 

Anderson. É uma história 

muito bonita que nos leva, 

muitas vezes, a pensar que 

cada um de nós pode tornar o 

mundo mais feliz. 

Assim, colocando-nos na 

“pele” da fada Oriana, 

conseguimos perceber a 

importância das nossas 

acções perante os outros. 

Por isso resolvemos alegrar 

alguém fazendo uma 

pequenina boa acção. Para 

terminar o período em beleza 

e como já aqui tínhamos dito, 

fizemos uma dramatização 

que mostrámos aos nossos 

pais e amigos, na pequena 

festa que fizemos já no 

período de férias e assim 

mostrámos a todos o que 

fazemos no nosso C.A.T.L. 

Obrigado aos pais, amigos e 

colegas por terem assistido! 

Prometemos fazer mais uma 

pequena festa como esta no 

final do 3º período, por isso 

fiquem atentos! 



Tal como a fada Oriana tratava das plantas e ajudava as 

pessoas mais necessitadas, nós também fizemos uma 

boa acção: fomos fazer uma visita a uma senhora idosa e 

levar um bolo para o lanche dela. Ela ficou muito 

contente e nós também ficámos felizes por ela gostar da 

nossa visita e da oferta. Todo o mundo devia fazer o 

bem para não haver ódios nem guerras.  
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Mini Campeões 

No sábado, dia 18 de Março, 

participámos na corrida dos “Mini 

Campeões” da EDP, a convite da 

Fundação Benfica. O autocarro 

veio buscar-nos por volta das 14h 

e levou-nos até Belém, junto ao 

Museu da Electricidade, onde já 

estavam muitos meninos e 

meninas que aguardavam pelo 

início das corridas. Fomos 

divididos por escalões de idades e 

corremos com toda a nossa 

velocidade. Foi muito engraçado e 

no fim ganhámos uma mochila 

com um pacote de leite e uma 

medalha de participação.  

Adorámos participar. 

Fomos todos campeões! 

Actividades Com Parceiros 

No dia 11 de Abril, de manhã, 

participámos numa actividade no 

bairro, do Programa Escolhas – 6ª 

Geração, Projectos Percursores 

Acompanhados – Portas Abertas. 

Fizemos a limpeza das ruas do 

Bairro do Zambujal, varrendo e 

recolhendo o lixo para os caixotes. 

Os senhores da Junta de Freguesia 

de Alfragide ajudaram e 

emprestaram as pás, vassouras e 

luvas. 

Tivemos música enquanto 

limpávamos as ruas. 
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Passeio ao Parque dos Poetas 

Para começarmos as nossas férias 

da Páscoa, nada melhor que um 

passeio ao Parque dos Poetas em 

Oeiras. 

É um parque grande, com muitos 

espaços verdes e umas estátuas 

de pedra que são figuras de 

poetas portugueses. Até 

conseguimos encontrar a autora 

do livro “A Fada Oriana”, que 

estivemos a ler no CATL, a poetisa 

Sophia de Melo Breyner 

Anderson! No chão do parque, 

encontrámos desenhos de 

pétalas, com alguns versos como 

estes que aqui escrevo de 

Florbela Espanca.  

 
“Ser poeta é ser mais alto,  
É ser maior do que os 
Homens! 
Morder como quem beija! 
É ser mendigo e dar como 
quem seja!  
Rei do Reino de Aquém e 
Além Dor!” 
 

Para além de vermos estes 

gigantes de pedra, fomos ao 

parque infantil e almoçámos 

numa zona de merendas, com 

bancos e mesas de madeira. Foi 

muito divertido brincar lá com 

todos os meus amiguinhos. 
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Alguns símbolos, significados e comentários das crianças… 

➢ A Páscoa é comemorada no primeiro domingo após a primeira lua cheia da Primavera, 
entre os dias 22 de Março e 25 de Abril, segundo o costume da Idade Média. 

 

➢ A Páscoa é considerada a maior festa dos cristãos e celebra a Ressurreição de Cristo 
crucificado para a libertação da humanidade. 

 

Símbolos: 

Pão e Vinho – Vida Eterna 

Pão significa o corpo de Deus; 

Vinho significa o sangue de Deus 

O Cordeiro – simboliza Cristo sacrificado para salvar o rebanho. 

Amêndoas – simbolizam Jesus Cristo – O miolo da amêndoa está oculto pela casca (feita 
de açúcar) tal como a natureza divina de Jesus que está oculta pela sua natureza humana. 

 

 

Comentários: 

• A Páscoa para mim é um dia em que nós estamos juntos com a nossa família. É 
também um dia muito feliz, porque nós recebemos ovos de chocolate e amêndoas 
dos padrinhos e também fazemos festa. Lisandra Pereira 
 

• A Páscoa para mim é divertida, é na Páscoa que se comem ovos de chocolate e 
amêndoas. Eu comi só amêndoas, mas nós não fazemos festa. Beatriz Marino 

 

SANTA PÁSCOA 
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Santa Casa da Misericórdia da Amadora 

Queremos agradecer à Santa Casa da Misericórdia da Amadora por nos ter arranjado 

transporte para irmos ao Parque dos Poetas em Oeiras. O nosso Obrigado! 

 

APA 

Queremos agradecer em particular à Sr.ª Eng.ª Filomena Boa Vida e também 

ao Dr.º Jorge Neves, da Agência Portuguesa do Ambiente a oferta dos livros ao Centro 

SIRUGA. 

O nosso muito obrigado! 

ACARPS 

Muito obrigado também ACARPS, pelos bolos e salgados que nos têm oferecido para os nossos 

lanches. 


