
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos de volta! 

Como cidadãos do mundo e 

cheios de vontade de aprender, 

alargámos os nossos horizontes, 

observando o planisfério e o 

globo terrestre. Como eles são 

coloridos e bonitos e nos 

ensinam tanta coisa! Foi através 

deles que fizemos neste período 

viagens maravilhosas em que 

conhecemos continentes, 

oceanos e países com 

características tão diferentes e 

ao mesmo tempo tão 

interessantes. Acompanhem-

nos nestas viagens… 
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DIA MUNDIAL DA PAZ 

No dia 1 de Janeiro celebrou-se o Dia Mundial 

da Paz. Como Madre Teresa de Calcutá disse,” A 

Paz começa com um sorriso”; foi com esse 

mesmo sorriso que iniciámos o novo ano. 

Procurámos relacionar-nos com a nossa família, 

com os amigos, com os vizinhos e com todas as 

pessoas com quem nos cruzámos no bairro, 

sempre que possível com um sorriso na cara. 

Neste dia falámos sobre a Paz no mundo e 

fizemos uma actividade de dobragem: uma 

pomba, que simboliza a Paz. 

ACTUAÇÃO NA ESCOLA  

No dia 10 de Janeiro actuámos na Escola - EB1/JI 

Alto do Moinho. As nossas monitoras foram ter 

connosco à escola e levaram as roupas e adereços 

da peça e da dança da nossa festa de Natal. 

Apresentámos para os meninos a peça de teatro  

“A Estrela Guia” e a ” Dança Cintilante” que 

tínhamos representado na festa de Natal do SDL. 

Quisemos mostrar aos colegas da escola e aos 

professores algumas das actividades que fazemos 

no CATL Siruga. Os meninos gostaram muito e no 

final bateram palmas.  
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PROGRAMAÇÃO  

Neste 2º período continuámos a avançar no programa baseado no tema: “O Planeta em que vivemos - 

realidade a descobrir, a melhorar “. 

Observámos o Planisfério e o Globo Terrestre e constituímos um Quizz do Mapa do Mundo, com 

perguntas e respostas sobre os continentes, os oceanos, a localização do Equador, os Polos Norte e o Sul,  

sobre o continente onde nos situamos e qual o oceano que nos banha. Questionámos também sobre o 

meio de transporte mais rápido e seguro para viajarmos entre os continentes. Percebemos que o melhor 

meio de transporte e mais rápido para as nossas viagens é o avião.  

Recolhemos alguns materiais reutilizáveis e construímos um grande avião. Escrevemos também um texto a 

explicar o que é este meio de transporte, tão importante para a humanidade.  

Efetuámos trabalhos de pintura de desenhos de aviões, animais característicos dos países “visitados” e 

elaborámos painéis com informação sobre os diferentes países. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAGENS PELOS CONTINENTES   

Para conhecermos melhor o mundo onde vivemos, fomos visitar em cada continente o maior país em 

superfície e também o mais pequeno. Começámos a nossa aventura pela EUROPA e visitámos a Rússia, 

assinalámos a sua capital Moscovo e os principais monumentos da cidade. Ficámos a saber quando foi 

fundado este país, os oceanos e mares que o banham, a língua que se fala e que alfabeto se usa, a sua 

moeda oficial, as riquezas naturais e o nome do seu Presidente, Vladimir Putin. Procurámos ainda saber 

o custo de uma viagem Lisboa-Moscovo-Lisboa.   

Seguimos para ÁFRICA, onde o maior país em superfície é a Argélia, sua capital Argel e seu presidente 

Abdelaziz Bouteflika, desde 1999. 

Na ÁSIA estivemos na China, na sua capital Pequim e soubemos que o seu actual presidente é Xi Jinping.  

Também pousámos na AMÉRICA. O país com maior extensão é o Canadá, a sua capital Otava e o seu 

primeiro-ministro Justin Trudeau. 

Continuámos as nossas viagens e desta vez fomos até à Oceânia, cujo destino escolhido foi a Austrália, 

parando na sua capital, Camberra e o nome do 1º ministro é Scott Morrison.   
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DIA DO PAI 

No dia 19 de Março celebrámos o dia de 

São José, pai adoptivo de Jesus, sendo 

nos dias de hoje homenageado com as 

comemorações no dia do pai. 

É um dia dedicado à consciencialização da 

importância do papel paterno na vida da 

criança, podendo cada uma pensar no seu 

afeto ao pai, enquanto elaboram uma 

“prendinha” para o seu progenitor. 

Os pequenos do Siruga elaboraram um 

cartão com uma linda mensagem de 

amor. 

Algumas das mensagens dos nossos 

meninos: 

“Pai és o meu ídolo!” 

“Pai não era nada sem ti!” 

“Pai és o meu herói!” 

“Pai quero dizer-te que sempre gostarei 

de ti!” 

“Pai quero-te tanto como o tamanho do 

mundo!” 

Resultado: 

“O meu pai gostou muito e ficou muito 

feliz!” - com todo o amor sentido pelo 

Vítor, pelo Cláudio, a Iara, a Daiana, a 

Nádia, o Nelson, o Tiago, o Diogo, etc. 

 

 

FESTA DE CARNAVAL  

O Carnaval é para toda a gente se divertir e 

brincar.  

No nosso CATL fizemos máscaras em 

cartolina, decoradas com brilhantes coloridos. 

No dia da festa, pintámos a cara e desfilámos 

mascarados, cantámos e dançámos ao som de 

músicas divertidas. Alguns dos nossos pais 

também vieram participar na festa.  

No fim do dia tivemos um lanche especial; 

sumo, pizza, bolo de bolacha e ovos de 

chocolate.  
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ABRIL 

Mês da prevenção dos maus tratos infantis e na juventude 

Para assinalar o tema, no dia 11 de Abril, no nosso CATL, fizemos pesquisa e leitura da história do laço azul 

que originou a necessidade de olharmos para esta questão, neste dia em particular. Fizemos laços azuis que 

colámos no exterior das portas e janelas do Centro. 

Pela tarde, em conjunto com as crianças do CESIS (nosso parceiro no projeto “Percursos Acompanhados E7G 

do Programa Escolhas), debatemos a importância do tema e percebemos como podemos pedir ajuda e 

denunciar casos de maus tratos. Saímos pelo bairro divididos por grupos, oferecemos laços azuis às pessoas 

que encontrámos e contámos a história que este dia homenageia. 

 

Confecção de Laços Azuis 

ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO PELA PSP 

No dia 25 de Janeiro tivemos uma acção de 

sensibilização sobre bullying, que nos foi facultada 

pelo parceiro PSP. A agente Rosária da PSP de 

Alfragide veio com um colega ao nosso Centro 

falar sobre o tema. Passaram um filme onde 

mostravam situações de crianças a sofrerem de 

ameaças e violência psicológica por parte de 

outras crianças de várias idades. Estes 

comportamentos são muito feios, pois ninguém 

gosta de ser vítima destas situações.  

Quando nos sentirmos ameaçados por alguém, 

não nos devemos calar nem andar sozinhos, mas 

sim falar com os pais, com os professores ou 

auxiliares e pedir ajuda! 

No dia 12 de Abril a sessão foi sobre segurança 

infantil, explicando-nos quais os cuidados que 

deveremos ter cuidados no trânsito, ao passar na 

passadeira e ao andar só na rua, escolhendo 

caminhos de boa visibilidade e com passagem de 

pessoas e não aceitando nunca nada de pessoas 

estranhas. Também quando navegamos na 

internet e redes sociais devemos ter atenção, não 

dando conversa a estranhos, nem publicando 

fotos que dêem muita informação a nosso 

respeito, como o sítio onde moramos ou escola 

que frequentamos. 
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PRIMAVERA 

A Estação da Luz 

Desde as civilizações mais antigas que se 

comemora a viragem para a estação da 

Primavera. Os dias ficam maiores e os 

campos iluminam-se, as flores vestem-se de 

branco, roxo ou vermelho… é o Paraíso e 

acontece mesmo à frente dos nossos olhos. 

Também o Siruga comemorou esta nova 

estação do ano e plantámos árvores, 

tratámos da nossa horta, terminando o dia 

com uma pintura cénica, de acordo com o 

tema. 

 

 
NOSSO CORAÇÃO COM MOÇAMBIQUE 

Na semana entre dia 25 de Março e 2 de Abril, fizemos a recolha de alimentos no CATL Siruga, 

contribuindo para a causa relativa à recente catástrofe que teve lugar em Moçambique. 

Ajudámos os meninos a ter um pouco mais de alimentos e alegria no meio de tanta destruição. 

PÁSCOA 

A Páscoa é considerada a maior festa dos cristãos. Celebra-se a Ressurreição de Jesus, crucificado para a 

libertação do pecado. 

Durante a semana Santa acontecem novenas e procissões que representam os momentos mais 

dolorosos da vida de Jesus. Os rituais representam a crucificação, morte e ressurreição. 

Esta também é uma data especial para reunir a família e amigos e dar alguns presentes como o 

tradicional folar, as amêndoas e os ovos de chocolate. 
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OUTRAS ACTIVIDADES 

Realizámos actividades no computador, tais como ditados e pesquisas, aprendendo assim a trabalhar 

com o Office e o Google, desenvolvendo a escrita no teclado, tal como as capacidades ortográficas. 

Como prémio podemos jogar por um período de tempo limitado. 

Gostamos de atividades de música e dança, onde podemos praticar viola ou aprender percussão e 

canto; também fazemos dança cigana e neste período também fizemos uma aula de dança Afro. 

Realizámos alguns jogos com profissões, para percebermos a sua importância social e as várias escolhas 

profissionais que podemos fazer. 

AGRADECIMENTOS 

 .PSP Alfragide 

 .Junta de Freguesia de Alfragide* 

 
*Foi-nos cedido um autocarro para levarmos as crianças a um 

passeio, que não se realizou por falta de condições climatéricas. 

Ficou no entanto adiado. Não desistimos. 
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