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Editorial

Olá!

Cá estamos nós de volta!
Desta feita para vos dar

notícias sobre as nossas atividades neste 3º período:
o que aprendemos, a nossa Festa, a Colónia …

Esperamos que gostem!
Boas férias!!! 
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Neste dia tão importante para todos nós, decidimos falar com os três grupos em conjunto e
abordar o tema “25 de Abril”. O grupo de jovens sabia o seu significado mas para os mais
pequenos entenderem, contamos uma história de forma simplificada para eles perceberem a
importância deste dia.

“Naquela época existiam uns senhores que mandavam em 
Portugal e não deixavam as pessoas viver em liberdade. Por 
isso o povo vivia triste, com medo e num estado de pobreza 

grande. Graças às Forças Armadas (exército, marinha e 
aviação) no dia 25 de Abril de 1974 houve uma grande 

revolução.
Nada de tiros!

Somente a voz de um povo revoltado bastou para 
expulsarem aqueles senhores que reprimiam os 

portugueses. 
Uma senhora vendedora de cravos ficou tão contente que 

distribuiu cravos vermelhos a toda a gente! Assim começou 
a construção de um Portugal livre e democrático.”

Fizemos uma pequena apresentação deste 
tema, com uma

pesquisa na internet, de onde saiu este 
pequeno 

resumo que aqui apresentamos.
É um dia importante, porque mudou a vida 

dos trabalhadores,
que trabalhavam até o dia cair.

Perderam-se vidas, mas ganhou-se maior 
qualidade de vida.

25 de Abril

1º de Maio
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Em Loures, na escola local, realizou-se o tão
esperado Festival lnfantil de Capoeira, onde se realizaram variados workshops de danças,
instrumentos, canções e roda de capoeira.

Após uma maravilhosa manhã, juntámo-nos para almoçar, conviver e descansar um pouco.

Seguiu-se uma roda de capoeira, onde as crianças receberam as suas graduações, pela mão
dos seus padrinhos.

Foi um dia muito preenchido, mas muito importante para todas as crianças.

Festival Infantil de Capoeira
30 de Abril
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O Dia da Mãe é uma data comemorativa em que se homenageia a mãe e a maternidade.

Em Portugal esse dia é comemorado no primeiro domingo do mês de Maio.

Os mais pequenos fizeram uma pulseira a seu
gosto para oferecer à mãe.

Fizeram também uma pequena caixa para
servir de embrulho.

Estavam muito entusiasmados!

O grupo do 3º e 4º ano fizeram uma linda
flor, num vaso, tudo com material reciclado e
escreveram um bilhete onde, com poucas
palavras, mostraram a importância que a
mãe tem para eles.

O grupo de Jovens optou por fazer uma
carteira, utilizando pacotes de leite. Pintaram
e enfeitaram a gosto.

Aprenderam que com pouco se consegue
fazer coisas muito bonitas.

Dia da Mãe
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No dia do vizinho, representámos uma peça
de teatro na Sede do Associação dos Amigos
e Idosos da Quinta das Laranjeiras.
Estavam presentes os pais e muitos vizinhos
do bairro.

A peça de teatro falava de como é
importante tratarmos bem os nossos
vizinhos e o bairro onde vivemos.

Os mais pequeninos cantaram uma música
de Zéthoven, que aprendemos no nosso
CATL.

Durante a semana falámos da importância do dia 10
de Junho, data em que se celebra o dia de Camões.

Os mais novos pintaram desenhos, os meninos do 3º
e 4º ano fizeram um pequeno retrato de Camões e o

grupo de jovens fez um texto sobre o mesmo.

Dia do Vizinho
31 de Maio

Dia de Camões
10 de Junho
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O Verão chegou no dia 21 de Junho e com ele trouxe o sol e o calor. As
crianças adoram o Verão, pois é como se fosse “sinónimo” de praia.

No Verão os dias são mais compridos e as pessoas andam mais bem
dispostas e já se vê muita gente de férias em família.

Na semana do dia 13 de Junho – Dia de Santo
António, juntámos os três grupos e falámos em
conjunto sobre a importância deste dia.

Porque é que se festeja esta data?

Quem foi Santo António?

Onde nasceu?

O que fez e onde podemos visitar o seu túmulo?

mesadepalavras.wordpress.com

Verão 21 de Junho



7

Nos dias 1, 2 e 3 de Julho como já é habitual, o nosso bairro encheu-se de cor, música e muita
alegria, por causa da festa em honra de Nossa Senhora dos Remédios.

No primeiro dia apresentámos a nossa marcha, com o tema “As
varinas do Tejo”. A marcha é algo que a que nos dedicámos muito
e fazemo-lo com imenso gosto e dedicação.

Convidámos para madrinha a professora de inglês Ana Roque e
Raúl Queiroga.

Estava linda a nossa marcha!

No segundo dia tivemos o convite da Junta de Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação para
irmos encerrar a festa deles com a nossa marcha. Desde já, agradecemos o convite que nos foi
feito e agradecemos o bom momento que nos proporcionaram.

No terceiro dia, o coro da missa campal era composto pelas nossas crianças, acompanhadas pela
Doutora Joana que trabalha na farmácia do bairro, a quem gostaríamos de agradecer toda a sua
dedicação e trabalho, pois o coro ficou perfeito.

Após a missa e terminada a procissão com a imagem de Nª Sr.ª dos Remédios pelas 18 horas,
houve uma apresentação das danças de capoeira que as nossas crianças aprenderam ao longo do
ano.

De seguida, as crianças apresentaram duas danças e por fim voltámos a desfilar com a nossa
marcha e respetivos padrinhos.

Festa em honra de
Nª Sª dos Remédios
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Mais uma vez tivemos a nossa semana de praia.

Foi uma semana cheia de atividades, de manhã na praia e à tarde em diferentes parques e
locais de interesse. O mais apreciado foi o Museu dos Coches com a preferência maioritária do
Coche dos Oceanos.

Divertimo-nos muito e ficámos muito morenos, pois estava um tempo maravilhoso!

CRIANÇAS ENTREGAM LISTA DE SONHOS À JFPN

Jovens do 1º ciclo, da Quinta das Laranjeiras e Casal dos Machados (Parque das Nações),
entregaram ao presidente da Junta de Freguesia do Parque das Nações uma listagem de sonhos,
ilustrados com fotos, que esperam que a ação do Executivo da JFPN permita tornar realidade.
As 20 crianças que se deslocaram esta sexta-feira à tarde à sede da JFPN, onde entregaram em
mãos a José Moreno esse “caderno reivindicativo”, pedem algumas intervenções, ao nível de
pequenas obras, limpezas e rega de espaços verdes, mas também arranjos nos prédios e
manutenção de mobiliário urbano. A lista de dez pedidos culmina com o desejo de manutenção do
campo de futebol, do Casal dos Machados, pedido relativamente ao qual o presidente da JFPN
informou estar perto de ser respondido, tendo a obra já sido adjudicada. Na ocasião, as crianças
do CATL Olipandó ofereceram também um poema que fizeram no Dia do Vizinho, intitulado “Não
faças aos outros o que não queres que te façam a ti – Sê um bom vizinho”.
(Notícia retirada da página do Facebook da JFPN).

No final o Sr. Helder, do
“Meu Super”, ao lado
da JFPN, ofereceu-nos
gelados para refrescar
neste dia de calor.
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No 3º período aprendemos dois cânticos, ainda com ligação à Páscoa, que continham a palavra
“porta”.

Baseados neste temas, realizámos um trabalho prático que consistia em representar a nossa
disposição para abrir o nosso coração ao Amor e à Paz.

Cada grupo apontou um ponto no planisfério e em conjunto elegeu um monumento, uma
maravilha, algo que caracterizasse de imediato o ponto que escolheram.

O grupo do 1º e 2º ano escolheu
Portugal e decidiram, em conjunto, fazer
o Cristo Rei.

O grupo do 3º e 4º ano escolheu França,
lembraram-se de imediato da Disneyland Paris e
quiseram construir o castelo da Bela
Adormecida.

O grupo de jovens também apontou
para França e optaram por fazer um
monumento. Escolheram a Torre Eiffel.

PROGRAMAÇÃO
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Falámos sobre os oceanos, das suas riquezas, da quantidade de seres que lá habitam.

Cada grupo realizou um trabalho prático sobre o tema.

Os mais novos desenharam e pintaram animais,
colaram conchas numa cartolina.

Adoraram conhecer os mistérios do mar!

O grupo do 3º e 4º ano escolheu fazer um
trabalho em 3 dimensões e de forma a enfeitar
a sala. Para além da riqueza natural que existe
no fundo do mar, quiseram colocar também um
baú com tesouros, usando a sua parte de
fantasia e mistério.

O grupo de jovens também fez em 3
dimensões, com uma caixa de papelão,
animais desenhados e recortados, fio de
pesca e conchas da praia.

Ficou mesmo a parecer as profundezas do
mar.

Cada grupo aprendeu um pouco mais sobre duas espécies de árvores que lhes são muito
próximas : a Oliveira e a Laranjeira.

Ainda estudaram outra árvore escolhida por grupo.

� O grupo dos mais pequenos estudou a Macieira.
� O grupo do 3º e 4º ano estudou a Nespereira.
� O grupo de jovens escolheu a Figueira.

PROGRAMAÇÃO
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As crianças aprenderam duas poesias; uma sobre a andorinha e outra sobre a gaivota.

Recordaram também a canção “Uma Gaivota voava…”.

No trabalho prático, cada grupo fez desenhos de andorinhas, gaivotas e de um outro animal
à escolha por grupo (não podia ser ave) e ao lado dos desenhos escreveram as suas
características.

� O grupo dos mais novos escolheu para o terceiro animal a rena.
� O grupo do 3º e 4º ano escolheu o golfinho.
� O grupo de jovens escolheu o tigre.

No dia 22 de Junho pelas 18:00 horas viria a falecer um jovem de 16 anos, junto ao oceanário.
Esse jovem era conhecido do bairro e foi uma notícia que nos abalou e em especial ao grupo
de jovens, pois conviviam com o rapaz.

Ao que tudo indica, o jovem ter-se-á atirado para o rio enquanto estava na companhia de
amigos e acabou por falecer, pois ninguém o conseguiu resgatar a tempo.

Os jovens perceberam da pior forma que há atitudes que embora pareçam inofensivas podem
acabar em desgraça.

No dia 10 de Julho a Seleção Nacional de Futebol deu-nos uma grande alegria: venceram o
campeonato da Europa. Portugal “parou” para celebrar tal feito, pois foi a primeira vez que
tal aconteceu.
Além disso, no atletismo, Portugal ganhou 3 medalhas de ouro e 2 medalhas de bronze.

Viva Portugal!!

Visite-nos em: http://www.pastoraldosciganos.pt/

� Jovem morre afogado junto ao Oceanário

� Portugal é campeão europeu - Euro 2016

PROGRAMAÇÃO


