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A propósito de viagens e tendo em vista a grande festa que se avizinhava (aniversário do nacimento de 

Jesus), lemos, estudámos e fizemos uma pequena dramatização de um conto de Sophia de Mello 

Breyner “O Cavaleiro da Dinamarca”, que conta uma lenda sobre uma grande viagem feita por um 

Cavaleiro Cristão e do seu atribulado regresso com muitas experiências, actividades, histórias e em 

lindas cidades.  

Após isto demos início ao Advento e com ele, à preparação da nossa festa de Natal! 

O símbolo (Bandeira) dos Jogos 

Olímpicos é composto por cinco 

círculos de cores diferentes que 

se entrelaçam e traduz a sua 

extensão aos cinco continentes. 

Editorial: Olá amigos leitores! 
Nesta edição podem ler sobre a 
nossa Festa de Natal, a nossa 
programação temática e 
também algumas saídas com os 
nossos monitores. Boa leitura! 

PROGRAMAÇÃO TEMÁTICA 

Neste 1ºperiodo os nossos trabalhos começaram por ser feitos a 
partir de vivências pessoais e universais. E começámos pelas 
trocas de experiências nas nossas férias e das últimas actividades 
de verão. 

Depois passámos a falar sobre um assunto da nossa actualidade - 
os Jogos Olímpicos. Como é um tema bastante interessante fomos 
pesquisar e procurar mais informações sobre as suas origens e 
também sobre o significado do seu logotipo! 

Ficámos ainda entusiasmados em saber que Portugal entrava em 
diversas modalidades e que existem uns Jogos Olímpicos para 
gente especial, os Jogos Paralímpicos, que entretanto estavam a 
decorrer. 

E como não conseguimos ficar indiferentes a mais coisas que se 
passavam à nossa volta, fizemos trabalhos sobre uns senhores 
que são muito importantes na nossa vida em sociedade, isto é, 
sobre os soldados da paz, os Bombeiros. 

De seguida e como o nosso tema geral neste ano lectivo é “A 
Comunicação”, aprofundámos o conhecimento sobre a língua 
Portuguesa e como esta se expandiu pela América, África e Ásia, 
através de valentes homens que foram “desenhando” a história 
de Portugal e que, para além da língua Portuguesa, levaram 
também a religião cristã. 

Demos conta que tudo isto aconteceu porque esses portugueses 
melhoraram a construção dos seus barcos, inventaram 
instrumentos náuticos e estudaram a posição das estrelas com 
muito empenho. 

Com isto conseguimos perceber porque há tantos países que hoje 
constituem a CPLP e que têm o Português como sua língua oficial. 

Percebemos a importância da língua Inglesa que é falada em 
muitíssimos países do mundo e como ela nos pode ajudar a 
comunicar numa possível viagem ou quando lidamos com turistas 
que visitem o nosso país. 
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Aqui tens um desenho para pintares e 

colocares na parede do teu quarto: 

  

  
Chegou o Outono 

�� 
Ao conversarmos sobre o outono 

obtivemos estas respostas: 

    

- “É tempo das castanhas”; 

- “É tempo das vindimas”; 

- “Começam a aparecer as nuvens no céu”; 

- “As árvores ficam de folhas amarelas e 

castanhas”; 

- “Caem as folhas”; 

- “Começa o tempo a ficar frio”; 

- “Deixamos as roupas de verão e vestimos 

mais roupas quentes”. 

 

Lisandra, Cassandra, Iara, João e Josué 

�� 
 

FESTA NA AMORAMA 

No dia 10 de Dezembro, 
fomos convidadas a dançar na 
Festa de Natal da instituição 
AMORAMA. 
Foi uma festa muito bonita, 
com a participação de vários 
Centros e instituições. 
Nós também demos o nosso 
contributo com a nossa dança 
cigana, que foi muito 
aplaudida pelos presentes. 
No fim ainda nos ofereceram 
um lanche apetitoso e 
trouxemos uma pequena 
lembrança feita pelos utentes 
daquela instituição.  
Foi muito bom dançar para 

eles. Foi uma festa muito 

bonita! 
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Reunião de Pais 

 

No dia 22 de Novembro 

houve uma reunião de pais 

no nosso Centro. 

Falou-se das actividades que 

fazemos no C.A.T.L. e da 

importância de nós irmos à 

escola e de as crianças 

estudarem para terem boas 

notas. 

De seguida apresentámos 

uma peça de teatro sobre 

“O Cavaleiro da 

Dinamarca”, de Sophia de 

Melo Breyner, peça que 

preparámos 

cuidadosamente. 

Dissemos poesias e 

cantámos canções. Depois a 

Céu cantou canções de 

quando os nossos pais 

andavam no C.A.T.L. e todos 

cantaram com ela em coro e 

bateram palmas. 

Houve também uma 

exposição de fotografias dos 

nossos pais quando eram 

pequenos e frequentavam o 

Centro. 

Depois tivemos um lanche 

muito bom. 
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Terminámos o primeiro 

período com a nossa habitual 

Festa de Natal que se realizou 

no dia 22 de Dezembro na 

Escola Superior de 

Enfermagem, no Parque das 

Nações. 

Foi uma Festa muito bonita, 

onde participaram todos os 

C.A.T.L.’s e Pré’s do S.D.L. da 

Obra Nacional da Pastoral dos 

Ciganos (S.D.L. O.N.P.C.) e 

contámos com a presença de 

algumas entidades, pais e 

amigos. 

Criámos um programa de 

espírito natalício, com várias 

actuações: danças, peças de 

teatro e canções e grupo coral 

no final. 

Nesta festa quisemos 

transmitir a todos a 

mensagem de amor, carinho e 

amizade. E sendo também 

uma partilha de experiências, 

é uma forma de mostrarmos 

aos outros o trabalho 

desenvolvido e que nos nossos 

meninos não só aprendem, 

mas têm gosto em comunicar. 

O Siruga deseja a todos 

um Feliz Ano Novo! 

 

FESTA DE NATAL 
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Chegou o Inverno 
 

Formámos algumas frases que 

caracterizam o Inverno: 

- Está muito frio e cai neve; 

- A chuva cai miudinha e às vezes 

muito forte; 

- As árvores ficam nuas; 

- As pessoas vestem roupas 

quentinhas; 

- Nas ruas há guarda-chuvas partidos 

Acontecimentos no Mundo 

 

Como é habitual, nos nossos jornais 

trimestrais, passamos a destacar alguns 

acontecimentos que se deram neste primeiro 

período: 

• António Guterres é o sucessor de Ban Ki-

moon como Secretário-Geral da ONU. Após 

a votação dos 193 países membros, 

António Guterres foi o nomeado. No dia 1 

de Janeiro de 2017 irá ocupar este lugar de 

grande importância para o mundo; 

• No dia 8 de Novembro, Donald Trump foi 

eleito o 45º Presidente dos Estados Unidos 

da América; 

• Fidel Castro, o grande revolucionário do 

século XX, morreu no dia 26 de Novembro; 

• O mais trágico acontecimento terá sido a 

queda do avião, na Colômbia,  que 

transportava 77 pessoas, sendo que quase 

todas pertenciam a um clube de futebol da 

cidade Chapecó, no Brasil (Associação 

Chapecoense de Futebol). Deste acidente 

houve apenas 6 sobreviventes! 

Agradecimentos 

Os meninos do Centro Siruga agradecem à Associação ACARPS os bolos e os salgados 

que nos têm oferecido. São muito bons. O nosso muito Obrigado. Queremos agradecer 

ainda à senhora Presidente da Junta de Freguesia de Alfragide por ter emprestado o 

autocarro, para nos levar à Escola Superior de Enfermagem onde decorreu a nossa 

festa de Natal. 

 

 

 

 

 

 


