
 

 

 
 

 

 

 
 

Bem-vindos ao fantástico jornal do 
Olipandó! 

 

Vimos, mais uma vez, partilhar com todos as 
nossas notícias. Desta vez, vamos 

contar-vos as coisas mais importantes que 
aconteceram neste 2º período. 

Esperamos que se divirtam a lê-las tal como 
nós nos divertimos a realizar cada uma 

destas actividades. 

 

E já agora… Uma Santa Páscoa! 



 

O Dia de Reis é celebrado a 6 de Janeiro. Neste dia comemoramos a chegada dos três 

Reis do Oriente, os Magos, junto de Jesus recém-nascido. Eles saíram das suas terras e 

seguiram uma estrela que os guiou até ao estábulo onde havia nascido o Menino Jesus. 

Quando lá chegaram entregaram-Lhe os presentes que lhe tinham trazido: ouro, incenso 
e mirra. 

No dia 7 de Janeiro, as nossa crianças e jovens celebraram o Dia de Reis em conjunto 

com os idosos do Centro de Dia do bairro da Quinta das Laranjeiras. Apresentámos a 

peça de teatro e danças e, em conjunto com os utentes do Centro de Dia, cantámos 

algumas músicas que preparámos para esta época. 

Foi uma tarde muito divertida e, no final , ofereceram ao nosso CATL um pequeno 

presépio feito em papel. 

  DIA DE REIS E VISITA AO CENTRO DE DIA 
 
 
 

 

 
 
 



 

Neste segundo período, vimos duas pessoas muito importantes para o nosso Centro, 

seguirem novos caminhos. 

A Fatinha e a Mafalda, durante muitos anos, deram o seu melhor pelas nossas crianças 

e jovens e, por isso, cada um de nós guarda-as num cantinho muito especial do nosso 

coração. 

Muito obrigada, às duas, por toda a dedicação, empenho e carinho! 

A Catarina e a Fátima chegaram cheias de energia e boa disposição ao nosso CATL. 

Prontas para todas as nossas aventuras, têm conquistado os nossos meninos com a sua 

alegria. 

Sejam bem-vindas! 

  DESPEDIDAS…  
 

 

 
 
 
 

 

  … E BOAS VINDAS  
 
 

 



 

A tão esperada e divertida festa de Carnaval aconteceu no dia 1 de Março. 

Os meninos do nosso CATL mascararam-se das personagens que mais gostam e 

desfilaram no nosso pátio, sempre muito divertidos e energéticos. 

No final, os três melhores fatos foram premiados. 

E assim passámos a nossa tarde, sempre com música divertida e com uma 

animação espectacular. 

  CARNAVAL 
 

 

 

 
 



 

No dia 8 de Março, celebra-se o Dia Internacional da 

Mulher. A dedicação e empenho das mulheres na luta 

pela igualdade de direitos são especialmente 
relembrados neste dia, desde 1975. 

O Dia do Pai é comemorado no dia 19 de 

Março. Foi com carinho que recordámos o 

quanto a figura paterna é importante para 

nós, relembrando alguns dos melhores 

momentos que passámos com eles. 

De forma a mostrar-lhes o quanto 

gostamos deles, fizemos pequenas 

lembranças: os mais novos fizeram um 

postal em forma de camisa e os mais 

velhos um marcador para os livros. 

  DIA DA MULHER  
 

 

 

 

  DIA DO PAI 
 

 
 

 

  PRIMAVERA 

  

Chegou a Primavera! 

Uma estação muito colorida que traz 

beleza aos nossos olhos e alegria ao 

nosso coração! 

No Olipandó, as salas ficam mais 

floridas com os trabalhos dos nossos 
meninos e meninas. 



 

 

 

 

 

 

 

Ao longo deste 2º Período fizemos diversos trabalhos na sequência da nossa 

programação. 

Os nossos meios de transporte 

 
Como nem todos os meios de transportes são 

adequados para viajar entre os continentes, 

tivemos de escolher o melhor para as nossas 

viagens - o avião. 

Assim, cada grupo construiu o seu com 

materiais recicláveis, decorou-o e preparou-o 

para as suas viagens intercontinentais. 

 
Estávamos assim, todos prontos para começar 

as nossas viagens pelo maior e menor país de 

cada um dos 5 continentes! 

  TRABALHOS EM SALA 
 

 
 

 
 

 

Observámos o Planisfério e o Globo Terrestre e recordámos o que tínhamos aprendido no 

período anterior. Elaborámos um pequeno jogo de perguntas e respostas sobre: os nomes 

dos continentes e oceanos, a localização do Equador e dos polos Norte e Sul,                    

onde se situa Portugal, entre outros assuntos. 

Assim, neste período decidimos viajar pelo planeta, descobrindo as principais características 

de cada continente, que iremos partilhar convosco nas páginas seguintes. 



 

ÁFRICA 

 
O segundo continente que visitámos foi África, 

isto é, o seu maior país que é a Argélia, cuja 

capital é Argel; e uma viagem para esta cidade 

custa cerca de 262€ 

O país mais pequeno deste continente é 

Seychelles, onde a moeda utilizada é o dólar 

canadense. 

ÁSIA 

 
O maior país da Ásia, o terceiro que 

visitámos, é a China, cuja capital é Pequim e 

tem monumentos incríveis para visitar, como 

a Muralha da China e o Templo do Céu. 

Soubemos ainda que o seu presidente se 

chama Xi Jinping. 

De seguida, fomos apanhar sol para as 

Maldivas, onde a principal riqueza natural são 

os recifes de corais; e a moeda utilizada é a 
rupia maldiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

EUROPA 

 
A primeira paragem foi na Europa! 

Visitámos a Rússia, o maior país deste 

continente, e lá descobrimos que “Доброе 

утро” quer dizer “bom dia” e que a sua 

capital é Moscovo. 

Depois fomos para o Vaticano, o menor país 

da Europa, onde aprendemos que é lá que 

vive o Papa Francisco e que as línguas que 

lá se falam são o italiano e o latim. 



 

OCEANIA 

 
Este foi o último continente que 

visitámos. 

Na Austrália, o maior país, 

descobrimos que o seu governador 

tem o nome de Peter Cosgrove e que 

algumas das suas riquezas naturais 

são a Praia de Bondi e o Parque 

Natural Uluru-Kata. 

O Nauru é o país mais pequeno 

deste continente, pois tem uma área 

de 21 km2. O alfabeto utilizado neste 
país é o romano ou latino. 

Para podermos comunicar com os habitantes das capitais que visitámos, aprendemos 

algumas expressões em quatro línguas: russo, chinês, francês e inglês.                                    
Agora podemos falar cá com os turistas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

AMÉRICA 

 
De seguida, partimos para América, 

onde visitámos o Canadá, que tem 

cerca de 35 151 728 habitantes e é 

banhado pelos Oceanos Atlântico e 

Pacífico. 

 
O país mais pequeno deste continente é 

São Cristóvão e Nevis. 

A sua capital é Basseterre e uma 

viagem para lá custa cerca de 2,431€. 

O preço assusta! 



 

No dia 9 de Abril tivemos a honra de receber a visita do Sr. Bispo auxiliar de 

Lisboa, D. Joaquim Mendes, no âmbito da visita pastoral à nossa vigararia,   

Lisboa II. 

Recebêmo-lo com cânticos alegres e depois de ouvirmos as suas calorosas 

palavras, fomos presenteados com medalhinhas de Nossa Senhora. 

Obrigada ao Sr. Bispo, D. Joaquim, pelas suas palavras e carinho que 

demonstrou pelas nossas crianças. 

Nós também tínhamos preparado uma lembrança que, lhe oferecemos                           

com muito gosto. 

  VISITA PASTORAL  
 
 
 

 

 

 

  PÁSCOA  

Este é o momento em que recordamos 

um dos períodos mais importantes da 

vida de Jesus - a sua morte e 

ressurreição. 

Durante esta quaresma, conversámos, 

em grupo, sobre vários episódios da 

vida de Jesus e pintámos desenhos 

alusivos a cada tema, 

Para além disso, as nossas crianças 

elaboraram ainda alguns postais 

relacionados com esta época, para 

oferecerem aos pais. 



 

No dia 9 de Abril, os meninos e meninas do 

nosso CATL foram ao cinema. 

Depois de almoço, saímos do nosso bairro e 

fomos até ao Centro Comercial Vasco da 

Gama, para assistir ao filme “Dumbo”. 

Acompanhados por saborosas pipocas, 

assistimos a esta história com muita atenção, 

emocionando-nos com cada aventura do 

pequeno Dumbo, o elefante com as orelhas 
tão grandes que é capaz de voar. 

Foi a 11 de Abril que, juntamente com as 

crianças do projeto “Juntos Somos +”, 

participámos num workshop de basquetebol, 

no campo do bairro do Casal dos Machados. 

Foi uma tarde muito divertida, em que 

pudemos aprender mais sobre este desporto, 

através de exercícios em equipa, propostos 
pela professora Paula. 

Por fim, no dia 12 de Abril, caminhámos até 

aos Jardins do Parque das Nações para um 

piquenique nos relvados. 

Depois de terminarmos a nossa refeição, 

criámos equipas e iniciámos um peddy paper, 

ou jogo de pistas, pelos jardins, organizado 

pelas nossas monitoras. 

Foi um dia muito cansativo mas alegre, que 

tornou o nosso tempo de férias mais 
interessante e inesquecível. 

  ACTIVIDADES DAS FÉRIAS 
 
 

  Ida ao cinema 

 

 

  Workshop de Basquetebol 
 

 
 
 

 

  Peddy Paper pelos jardins do Parque das Nações  
 

 


