
Bem-vindos ao fantástico jornal do Olipandó!

Esperamos que as férias tenham sido óptimas e

que o arranque do ano lectivo tenha sido ainda

melhor.

Desfrutem das encantadoras páginas que se

seguem, ficando a conhecer o que andámos a

fazer neste período: dias especiais, datas

importantes e actividades inesquecíveis!

E já agora… Bom ano de 2018!
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� Apresentação de Filme

No dia 28 de Setembro, o nosso CATL teve o prazer de convidar todos os 

encarregados de educação, bem como alguns convidados especiais para a estreia 

do nosso filme “O Castelo dos Presentes Impossíveis”.

Este filme teve a orientação da Dra. Ana Galvão e das nossas monitoras. As nossas 

crianças criaram a narrativa, transformando-a em guião e, posteriormente, 

dramatizaram-na em formato de filme. Ficámos muito contentes com o sucesso dos 

nossos meninos, que manifestaram ser bons actores.

� Festa de Nossa Senhora da Fonte

No passado dia 8 de Outubro participámos na Festa de Nossa Senhora da 

Fonte, no bairro da Quinta da Fonte, na Apelação. Esta festa tem como 

elemento organizador o CATL Verdine e juntamente com este, o nosso 

CATL fez parte integrante do coro da missa campal realizada pela manhã.

Depois de um almoço comunitário, presenteámos então, a festa, com a 

nossa marcha popular.
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� Cruz Vermelha

Como tem sido habitual, o nosso CATL esteve presente na recolha de 

alimentos, inserida no projecto “Missão Sorriso”.

Esta actividade aconteceu nos dias 27, 28 e 29 de outubro.

Participámos com muito gosto e orgulho nesta missão de 

solidariedade.

� Outono

Chegou o outono! 
E com ele todas as cores encantadoras: as folhas 

ficam castanhas, amarelas, rosadas e esverdeadas, 
uma mistura calorosa com um cheirinho a castanhas 

assadas e romãs prontas a serem comidas!



4

� 5 de outubro

� Datas Importantes

� 17 de outubro

Para celebrarmos esta data solene e para que o mundo se lembre da sua

relevância, fomos ao Centro de Dia da Quinta das Laranjeiras apresentar a

história: “Maria dos Olhos Grandes e Zé Pimpão”. Também declamámos

uma poesia e, por fim, cantámos “All You Need Is Love”

A implantação da República Portuguesa foi resultado

de uma revolução organizada pelo Partido
Republicano Português, iniciada no dia 2 e vitoriosa

na madrugada do dia 5 de Outubro de 1910, que

acabou com a monarquia constitucional e implantou

um regime republicano em Portugal.
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� Visitas ao nosso CATL

No mês de Dezembro, os elementos do

pelouro da Educação da Junta de Freguesia do

Parque das Nações vieram visitar-nos. Para

além de ficarem a conhecer as nossas

instalações, bem como os nosso meninos,

presentearam-nos com brinquedos e roupas!

O nosso muito obrigado!

� Projecto “Juntos Somos Mais”

Este é um programa integrado para a área da Juventude, no âmbito do

Contrato Local de Segurança (MAI Bairro), de que o nosso CATL é parceiro. Tem

como principais objectivos: promover o bem-estar e qualidade de vida dos

jovens, potenciar estratégias de formação de competências pessoais e sociais,

diminuir a exclusão social e prevenir a delinquência juvenil, através do

desenvolvimento de medidas cujos destinatários são os jovens.

Os nossos meninos participaram num workshop sobre "Ganhar Confiança“,

com a Dra Filomena, Presidente da Associação Entrementes.



� Trabalhos em sala
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Decorrendo da nossa programação, fizemos diversos trabalhos ao longo
deste 1º período:

A propósito das eleições

autárquicas, que acon-

teceram em 1 de

Outubro e depois de

termos dialogado e

recordado em grupo

quais são os nossos

órgãos de soberania,

fizemos um quadro que

afixámos, para o

podermos consultar

quando nos surgirem

dúvidas.

Compusemos quadros identifi-

cativos dos elementos de cada

grupo, que se apresentam de forma

muito completa.



� Obras de Arte
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Conscientes da importância dos oceanos nas nossas vidas,
construímos obras de arte com alguns elementos que apanhámos
na praia, enquanto desfrutávamos da nossa Colónia de Férias.

Obra de Arte realizada 
pelo Grupo dos meninos 

do 5º, 7º e 8º anos.

Obra de Arte realizada 
pelo Grupo dos meninos 

do 1º e 2º anos.

Obra de Arte realizada 
pelo Grupo dos meninos 
do 3º, 4º, 5º e 6º anos.
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Sendo os nossos utentes crianças e

jovens que pretendem tornar-se

conscientes e activos, detivemo-

nos um pouco a reflectir na

importância:

� dos nossos sentidos, para

observarmos, detectarmos e

sentirmos os fenómenos;

� do nosso cérebro, para

interpretarmos, organizarmos e

memorizarmos a informação.

Falámos sobre os nossos

aparelhos circulatório e

respiratório, concluindo que

o coração e os pulmões são

indispensáveis para nos

mantermos vivos e

trabalham sem parar.
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� Festa de Natal

Como todos os anos, realizámos a nossa grande Festa de Natal!

Participaram todos os CATLs e Pré-Escolar da Pastoral dos Ciganos,

contribuindo com muito talento e demonstrando todo o esforço feito ao longo

do último mês.

Nós apresentámos uma peça de teatro “O Presépio de Natal”, para

relembrarmos aos nossos meninos a verdadeira importância do Natal e como

tudo começou. Finalizámos a nossa participação com uma dança!

Como o nosso país era muito pequeno, o

nosso primeiro rei foi conquistando terras

para alargar o território. Lisboa foi

conquistada em 1147, com a ajuda de uns

cavaleiros estrangeiros, os cruzados.

Aquele, feliz com a vitória, mandou logo

construir a nossa Sé, dedicada a Santa

Maria. Pois ela ainda está de pé e podemos

visitá-la! Nós construímos uma maquete da

mesma, por grupo.

O nosso país também tem uma vida,

uma história.

Nasceu em 1143 e o nosso primeiro rei

foi D. Afonso Henriques, tendo a nossa

independência sido reconhecida pelo

Papa em 1179.
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� Notícias

� Celebridades falecidas neste período:

O grande actor – João Ricardo O grande músico – Zé Pedro 

� Incêndios:

Para nossa grande tristeza este ano os incêndios foram altamente

destrutivos de árvores e, sobretudo, de vidas. Não bastava a desgraça

passada no Verão, como ainda no mês de Outubro esta se repetiu.

� Desporto:

Bicampeão
Pelo segundo ano, o 

nosso menino, Rafael 
Ferreira, foi campeão 

nacional de Jujitsu.

Parabéns  “Bananas”! 

Já nos começas a 

habituar às vitórias.

Pela quinta vez o 

grande Cristiano 
Ronaldo ganhou 

a Bola de Ouro.

Parabéns, melhor 

do mundo!

Visite-nos em: www.pastoraldosciganos.pt


