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Editorial 

Olá a todos! Cá estamos nós para falarmos um pouco 

do que fizemos no 1º período do Ano Lectivo 2019-

20. 

Para já temos novidades: a nossa equipa de trabalho 

cresceu. Recebemos duas novas colaboradoras. Jaci e 

Mariana sejam bem vindas ao nosso Mestipen! 

Nesta edição do Jornal iremos falar um pouquinho 

sobre o que fizemos. Se foi bom? Ah foi muito 

enriquecedor para todos nós!  
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 No dia 11 de Novembro tivemos diversas 

actividades em torno da história de São Martinho. 

Fizemos pinturas e conversámos sobre os valores que nos 

foram deixados pela sua vida, dedicada à fé e caridade. 

Aprendemos que Martinho era filho de um oficial do 

exército romano que actuava na Panónia, hoje Hungria. 

Quando entrou na adolescência, começou a frequentar 

uma igreja cristã por mera curiosidade, porém começou a gostar muito do convívio com os 

cristãos e da doutrina de Cristo. Perto de completar 20 anos, Martinho foi designado para a 

cavalaria da Gália, hoje França. Lá, foi abordado por um mendigo que tremia de frio. O homem 

pediu esmola a Martinho. Não tendo dinheiro no momento, Martinho cortou o seu manto ao 

meio e deu metade ao pobre. À noite, Jesus apareceu-lhe num sonho. O Mestre estava usando 

a metade do manto que Martinho tinha dado ao pedinte e agradeceu por ter sido aquecido. 

Depois disso, Martinho deixou o exército para se dedicar à fé.  

Cada vez mais temos de assumir as nossas responsabilidades em prol do meio ambiente. 

Somos as peças-chave nesse processo de retomada de consciência sobre o mundo que 

queremos deixar para as futuras gerações. Assistimos a alguns filmes sobre algumas questões 

ligadas ao Planeta e conversámos sobre como podemos actuar activamente no nosso meio 

para protegê-lo, utilizando sempre os 3Rs: 

 

Reduzir 
• Economizar os recursos naturais. 

Reutilizar 

• Dar novo uso às coisas que já foram usadas (garrafas, papel, sacos 
plásticos, roupas, etc). 

Reciclar 

• Utilizar correctamente os colectores de lixo e pedir aos pais que 
também façam o mesmo. Então, a partir do lixo limpo e separado por 
qualidades, será possível a reciclagem e o reaproveitamento. 
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Ao longo dos dias buscámos, sempre que possível, fazer as chamadas “rodas de conversas”, de 

forma a falarmos desde regras simples para uma boa convivência em grupo, até aos valores 

indispensáveis para o nosso crescimento enquanto seres humanos. 

 

Há tempo de estudar e também há tempo para muita diversão! Obaaa  ! Fomos 

presenteados pela Junta de Freguesia do Areeiro, através do seu Presidente – Sr. Fernando 

Braancamp, com entradas para o circo. Diversos CATL’s também lá estavam. Palhaços, 

mágicos, malabaristas, pipoca quentinha, enfim, o circo foi muito bom. E no final das 

apresentações ficámos a saber que todos os artistas são portugueses.    Que bela tarde 

tivemos! 
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No início do mês de Dezembro iniciámos as actividades em torno da grande Festa de Natal. 

 Rodas de conversas sobre o verdadeiro significado do Natal: Falámos sobre o Natal do 

comércio, o Natal encantado e o verdadeiro significado do Natal. Salientámos que no 

dia 25 de Dezembro é celebrado o nascimento daquele que veio trazer a Boa Nova 

para a humanidade: Jesus Cristo; 

 Leitura de histórias sobre a vida de Jesus Cristo. Por meio desses momentos lúdicos 

aprendemos cada vez mais sobre quem foi / é Jesus Cristo; 

 Mãos à obra nos trabalhos artísticos para celebrarmos essa grande data, aproveitando 

as nossas habilidades. Fizemos um grande mural com as nossas principais artes; 

 
 Confecção das prendas: Fizemos uma prenda para simbolizar os valores reais do 

Natal; 

  

  Ensaio dos números artísticos para a grande Festa dos CATL’s: Neste ano planeámos 

fazer uma peça de teatro, encenando o nascimento de Jesus Cristo, ao qual se seguia, 

festejando o evento, uma dança cigana e a apresentação de um cântico natalício, 

interpretado pelo aluno Afonso Cardoso. 

 

 

 

O Frasco da Paz, onde a cor 

verde simboliza a esperança 

em dias melhores, a foto do 

mensageiro da paz no centro 

do frasco e a cor vermelha 

simbolizando o amor. 
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No dia 20 de Dezembro recebemos, juntamente com a classe pré-escolar, na sede do Centro 

Chaborrilho, a visita dos caloiros da Universidade Autónoma de Lisboa, aonde pudemos 

mostrar um pouco da nossa apresentação de Natal e eles também nos trouxeram 

apresentações artísticas e muitos sorrisos! Gostámos imenso dessa troca. Ofereceram-nos, 

ainda, uma prenda por cada criança presente. Nós, para além do carinho com que acolhemos 

os universitários, fizemos questão de entregar a cada um, um saquinho com alfazema dos 

nossos jardins. Todos nós temos algo de bom para contribuirmos para o bem estar do outro! 

 

    

  

 

Enfim, chegou o momento de nos reunirmos e celebrarmos uma grande Festa para Jesus 

Cristo! No dia 23 de Dezembro aconteceu no auditório da Escola Superior de Enfermagem, no 

Parque das Nações. Todos os CATL’s e pré-escolares estiveram presentes. O nosso tema foi “O 

verdadeiro significado do Natal”, através do qual apresentámos teatro, uma dança cigana, 

música e canto. Foi mesmo tudo feito com gosto e alegria. Vejam um pouquinho do nosso 

cântico: 
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SENHOR JESUS 

NA MESA DE NATAL ME PONHO CHORANDO. ESTAMOS TODOS  

À MESA E MINHA FILHA FALTANDO. E ELA ME LIGOU DIZENDO  

“BOM NATAL”. 

O PAI QUE PASSES BEM E NADA TE CORRA MAL. 

QUANDO SENTIRES SAUDADES DO PAI, MINHA FILHA, PEGAS  

NO TEU TELEFONE, OLHA ME LIGAAAA. 

UM DIA QUERO ESTAR CONTIGO, MEU DEUS. AI QUE “FATIGA”. 

AGORA QUE O MEU CORAÇÃO ESTÁ SERENO E EM PAZ  

DIRIJO-ME A TI POIS JÁ ME SINTO CAPAZ 

DE AGRADECER POR TERES VINDO PARA NÓS…. 

PARA QUE EM NENHUM MOMENTO NOS SINTAMOS SÓS…. 

E COM TODA A FAMÍLIA TE QUERO ADORAR… 

SERVINDO SEM VAIDADE AQUELES QUE ENCONTRAR… 

E VIVER O AMOR COMO NOS ENSINASTE MEU DEUS.. 

QUE ALEGRIA… 

 DO REINO QUE TU ANUNCIASTE, MEU DEUS… 

QUE ALEGRIA… 

EU QUERO ESTAR CONTIGO MEU DEUS, QUE ALEGRIA… 

JÁ HOJE E EM CADA DIA, MEU DEUS COM MARIA! 
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