
Bem-vindos ao fantástico jornal do Olipandó!

Mais uma vez nos encontramos para partilhar as 
nossas notícias convosco.

Temos artigos sobre a Primavera, o Carnaval, o 
que aprendemos no nosso CATL e muito mais…
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Dia de Reis

Para celebrar o Dia de Reis, fomos ao Centro de Dia do bairro da Quinta das Laranjeiras 
apresentar a nossa peça de teatro, bem como as danças que tínhamos preparado para 

esta época. 
Cantámos, ainda, músicas alusivas à alegria pelo nascimento do Menino Jesus.

Troca de Prendas com os alunos da Escola Superior 
de Enfermagem

No passado dia 12 de Janeiro recebemos com muito carinho os alunos da 
ESE de Enfermagem Artur Ravara, nas nossas salas. Fizemos uma troca 

de prendas: os nossos meninos receberam diversos presentes e por sua 
vez ofereceram a “Estrela do Ano 2018”.
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Projeto “Juntos Somos Mais”

No âmbito do projeto “Juntos Somos Mais”, do qual somos parceiros 
ativos, participámos numa sessão denominada “Open Day”, em que foram 

apresentadas aos nossos jovens algumas das atividades que irão 
acontecer durante o ano de 2018. Este encontro teve lugar no dia 26 de 

Janeiro, no espaço da Associação Entrementes.  
Neste dia foi-nos apresentado ainda o novo símbolo do projeto, bem 

como a instituição promotora do mesmo.

No dia 5 de Fevereiro foi a Cerimónia protocolar: Projecto CLS - "Juntos 
Somos Mais - Edição 2018“. Este projecto resulta de uma parceria entre o 

Ministério da Administração Interna, a Câmara Municipal de Lisboa, a Junta 
de Freguesia do Parque das Nações e a Associação Entrementes.  No final 

presenteámos os convidados com uma dança cigana, que foi muito 
elogiada.
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Carnaval

No dia 9 de Fevereiro festejámos o Carnaval. Começámos com um 
baile animado, seguido de um desfile. Depois de uma decisão muito 

difícil do júri, foram escolhidos os três primeiros lugares, que 
receberam bonitos prémios. 

Dia da Mulher

Celebra-se, a 8 de Março, o Dia 
Internacional da Mulher. Desde 1975, 
que neste dia damos especial valor ao 

esforço das mulheres pela igualdade de 
direitos. No nosso CATL, celebrámos 

este dia oferecendo às mulheres uma 
flor de papel.

Para isso trabalhámos afincadamente 
nos dias anteriores, num esforço para 
que cada uma fosse uma obra de arte.

E resultou!
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Dia do Pai

Os meninos do 1º e 2º anos fizeram uma pintura alusiva, os dos 3º e 4º  anos fizeram 
uma taça e no grupo dos mais velhos cada um fez uma gravata.

O Dia do Pai é celebrado no dia 19 de Março.
É neste dia que refletimos sobre como é o nosso pai e nós tentámos fazê-lo da 
melhor forma. Fizemos pequenas lembranças, onde escrevemos do que mais 

gostamos nos nossos pais e o que sentimos por eles.

Corrida da Refood

No dia 4 de Março participámos na 4º Corrida Solidária da Refood – Parque das 
Nações, a convite da Dra. Ana Roque, voluntária da mesma. Foi uma manhã muito 

alegre, iniciada com o aquecimento, seguido da corrida.
Posteriormente oferecemos pipocas, bolachas e ainda fizemos tererés e balões.

Uma experiência a repetir.



Trabalhos em sala
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Decorrendo da nossa programação, fizemos diversos trabalhos ao longo deste 2º período: 

Como vamos ajudar o Planeta?
Em grupo, discutimos sobre o 
estado em que se encontra o 

meio ambiente e pensámos em 
várias formas de o melhorar.

Os nossos nomes e distintivos de grupo
Neste período, cada grupo escolheu um nome que o identificasse e construiu um 
distintivo – um maior, para ficar na sala e uns mais pequenos para cada um usar.

Andámos pelas ruas com eles ao peito, assumindo a nossa decisão de trabalharmos 
para salvarmos a Terra.

A Fotossíntese
Depois de falarmos sobre o meio 

ambiente, chegámos à conclusão de que 
as árvores são seres muito importantes 

para nós – os humanos. São elas que nos 
dão o oxigénio para podermos respirar, 

através de um processo chamado 
fotossíntese.
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Os animais em vias de extinção
Os animais em vias de extinção são aqueles cujo número tem vindo a reduzir ao 
longo do tempo e que, por isso, estão em perigo de desaparecer se não forem 

protegidos.
Em grupo, falámos sobre estes animais e o que podemos fazer para os ajudar. 

Para compreendermos melhor este processo elaborámos jogos denominados  -
“As cartas da extinção”

Vamos Salvar o nosso Planeta

Proteger o meio ambiente é tarefa para todos nós, independentemente da 
nossa idade. Ajudar é fundamental, para que as próximas gerações possam 

usufruir de tudo o que o nosso planeta oferece, tendo acesso a ar puro, água 
limpa e à variedade de espécies que aqui vivem.

As crianças e jovens do nosso CATL foram para a rua com cartazes e balões azuis 
(representando o nosso planeta); estes tinham frases coladas que 

sensibilizaram os nossos vizinhos para a proteção do planeta.
Falámos com muitas pessoas sobre as medidas que podemos tomar e 

distribuímos alguns panfletos com excelentes dicas para melhorar o ambiente 
da Terra, porque ela é só uma.

Livro “O Homem que plantava árvores” de Jean Giono

Lemo-lo a pouco e pouco com muito interesse e por fim criámos uma peça 
de teatro, a partir dele, para a apresentarmos às nossas famílias de forma 

dinâmica, no próximo período.
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Primavera

Páscoa

A Primavera chegou
Os pássaros começaram a cantar.
As flores nascem,
E os meninos põem-se a brincar.

No Olipandó, os meninos vão estudar,
Com as nossas monitoras a ajudar
E assim, neste 2º Período lectivo
As notas de certeza vão brilhar!

Para dar ênfase a este período tão 
importante na vida de Jesus, 

conversámos com as crianças sobre 
vários acontecimentos da Sua vida, 
recorrendo a desenhos alusivos, a 
cenas relatadas nos Evangelhos. 

Depois, pintando-os, interiorizaram 
melhor o seu significado.

Para que haja a Páscoa – Festa, é 
preciso perceber a profundidade da 

ação de Deus no acontecimento 
Ressurreição, que significa a vitória da 

vida sobre o sofrimento e a morte.
Por isso nos alegramos e festejamos.
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Colónia de Férias

Convívio

No dia 27 de Março, fomos ao Centro de Dia da Quinta das Laranjeiras jogar ao Jogo 
do Galo com os idosos.

Foi uma competição muito saudável! As vencedoras foram: a Dona Antónia e a nossa 
Madalena.

Nos dias 24,25,26 e 27 de Março, os jovens do nosso CATL participaram numa Colónia de 
Férias fechada, no Vimeiro, incluída no projeto Juntos Somos +, do Contrato Local de 

Segurança.
Nestes quatro dias aprendemos muito, divertimo-nos e conhecemos uma localidade 

diferente, que é o Vimeiro. Aqui, visitámos o Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro, 
onde aprendemos um pouco do acontecimento que se relaciona com as Invasões Francesas.

De realçar a oportunidade que tivemos de visitar e conhecer pormenorizadamente o Dino 
Parque, na Lourinhã e o Bacalhôa Buddha Eden, no Bombarral e ainda o facto de nos 

terem levado a passear até à Praia Branca.
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Idas à Biblioteca

Ao longo deste período alguns meninos do CATL foram regularmente  à 

Biblioteca David Mourão Ferreira, biblioteca do bairro, fazer atividades

orientadas por Alzira Correia. Para além de lermos/ouvirmos histórias, 

elaborámos maquetas e realizámos tarefas muito engraçadas. 

Adorámos as atividades e queremos continuar a ir.

Muito obrigado à Senhora Dona Alzira por esta oportunidade.

Construindo uma maqueta…

Visite-nos aqui: http://www.pastoraldosciganos.pt/site/


