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� EDITORIAL 

Queridos Leitores: 

Chegamos ao final da 3ª etapa deste ano lectivo. 

Foram muitos passos dados a partir do que foi decidido em equipa e ainda 

perante o inesperado das necessidades que foram surgindo. 

Actuámos ainda em conjunto com as outras entidades presentes na zona, 

dando o nosso contributo para a melhoria do ambiente. 

Queremos, no entanto, afirmar perante Vós, que a nossa aposta assenta em cheio no progresso 

escolar dos nossos utentes, com vista à sua satisfação presente, mas essencialmente à sua 

preparação para o futuro, para que venham a ser cidadãos conscientes e participativos. 

De justiça é manifestarmos a nossa gratidão pelo interesse manifestado por vós, pela Junta de 

Freguesia de Alfragide, pelo apoio continuado que tem sido prestado pela Base Aérea de Alfragide, 

pela Santa Casa da Misericórdia da Amadora e pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 

Partimos agora uns dias de férias, mas voltaremos, esperamos, com forças renovadas! 

E atenção! Contamos com o vosso habitual interesse e a vossa amizade! 

Boas Férias. 

 
� Dia da Mãe 

 
No dia da Mãe fizemos uma prendinha para lhe 
oferecer. 
 
Fizemos um porta-chaves em forma de coração, 
em tecido, que enchemos com algodão e nele 
escrevemos uma mensagem. 
 
Uma prenda bonita! 
 
“A minha Mãe gostou muito.” (Melissa, Nádia, 

Nelson). 
 
“A minha Mãe pôs as chaves de casa no porta-chaves que eu ofereci.” (Vítor) 
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� Visita do Papa Francisco 
 
Este ano, Portugal recebeu uma visita muito 

importante e desejada. O Papa Francisco veio a 

Fátima para canonizar os Pastorinhos de Fátima, 

Francisco e Jacinta Marto. Foi no dia 12 de Maio, 

pelas 16h20m, que o Papa aterrou na base aérea de 

Monte Real, onde de imediato se encontrou com o 

Presidente Marcelo. Após esse breve encontro, 

viajou no helicóptero da força aérea até ao estádio 

de Fátima e deslocou-se para o santuário numa 

viatura aberta. No final do dia, ao chegar à capelinha 

das Aparições, para recitação do Rosário e Bênção das Velas, o Papa Francisco fez algo de 

inesperado ao sair da viatura e terminar o percurso a pé, tal como os peregrinos que fizeram 

muitos quilómetros a pé para chegar a Fátima!  

 

No dia seguinte encontrou-se com o Primeiro-ministro António Costa, depois visitou o túmulo dos 

Pastorinho na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima e logo de seguida deu-se a Santa 

Missa no Santuário, onde saudou a multidão e realizou a canonização de Francisco e Jacinta 

Marto.  

Após o almoço com os Bispos portugueses, o Papa deslocou-se para a cerimónia de despedida na 

Base Aérea de Monte Real e partiu para Roma. Assim, queremos agradecer ao Papa Francisco pela 

visita e pela simpatia e boa disposição que espalhou por onde passou e por quem o acompanhou 

pela televisão e redes sociais!  

 

� Chegou a Primavera 

É dia 21 de Março e a primavera chegou. 
 

Nós recebemos esta estação do ano com muita alegria. 
 

Fizemos sementeiras com várias sementes: manjerico, 
tomate, abóbora, feijão e outras plantas de jardim… 
 

É muito giro ver nascer e crescer as plantas. 
 

Agora elas já estão a crescer no nosso jardim e temos de 
cuidar delas; regamos todos os dias as plantas e tiramos 
as folhas secas.  
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� Actividades com Parceiros     

O bairro ficou mais bonito! 

As instituições do Bairro do Zambujal e a Junta de 

Freguesia de Alfragide, decidiram tornar o Bairro 

mais bonito. 

No sábado, dia 8 de Julho, as pessoas das 

instituições juntaram-se e pintaram e decoraram 

a Rua das Minas que se encontrava muito 

degradada. 

O tema foi a “Convenção dos Direitos das 

Crianças”. 

Participaram os representantes das instituições, 

amigos e a população em geral, adultos e 

crianças. 

Umas pessoas pintaram primeiro a parede, 

outros desenharam e depois outros pintaram os 

desenhos. 

Contámos também com a participação da PSP de 

Alfragide, que nos apoiou para que não houvesse 

estacionamento naquele lado da rua, para 

podermos pintar mais à vontade. 

A Rua das Minas ficou mais bonita e o nosso Bairro também!  
 
 

� Programação e Reunião de Pais  
 

Este período a nossa programação temática incidiu num conto de 
Antoine de Saint-Exupéry, ”O PRINCIPEZINHO”.  
 
Depois de lermos e termos visto o musical de Lá Féria O PRINCIPEZINHO, 
resolvemos fazer também uma dramatização desta magnífica história.  
 
Assim, escolhemos a oportunidade de ter os pais na nossa sala e foi na 
reunião de pais no dia 7 de Julho, que fizemos a apresentação deste 
nosso trabalho.  
 
Deixamos-vos algumas fotos. Esperamos que gostem.  
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� Colónia de Férias 
 
Este ano também tivemos direito a uma semana fantástica de Colónia de Férias. 

De manhã fomos para a praia Fonte da Telha. Da parte da tarde, visitámos parques e museus da 
Cidade de Lisboa e ainda fomos ao Estádio Nacional fazer jogos desportivos, onde conseguimos 
ganhar algumas medalhas para o nosso Centro e onde tivemos o prazer de gritar e apoiar os 
nossos monitores, numa corrida de monitores. 

Foi uma semana maravilhosa, cheia de alegria e diversão.  
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� FESTA FINAL 

No dia 25 de Julho fizemos a nossa festa de final de ano, no nosso Centro. 

Fizemos danças, um momento de poesia e Capoeira (dança do frevo). 

Foi uma Festa bonita que contou com vários convidados, até a Senhora Agente 

Rosária da PSP de Alfragide esteve na nossa Festa. 

Também foi muito bom o lanche, com muitos bolos, sumos, batatas fritas, gomas, além dos 

pãezinhos com fiambre. 

 

  



 

P
á

g
in

a
7

 

� P A R A    P I N T A R E S 

 

  

 

BOAS FÉRIAS 


