
O Regresso  

A escola começou e com ela o CATL Siruga 

no nosso bairro. As monitoras receberam-

nos com alegria e miminhos e perguntaram-

nos do que mais sentimos saudades da 

nossa escola. Desenhámos então cada um a 

sua escola e à volta dela  colámos 

mensagens  das nossas lembranças, 

saudades e sentimentos bonitos, que 

pretendemos levar para todo o ano lectivo. 
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Outono 

A estação de Outono chegou no dia 23 de Setembro e as folhas secas já rolam pelo bairro. 

Apanhámos várias folhas e num cartaz representativo desta fase do ano e suas cores, cada um de 

nós fez a própria figura ,apresentando-se aos colegas no início de ano lectivo! 

Reflectimos sobre a importância de cada estação da natureza, em que a mudança é a única 

constante tal como nas nossas vidas. 

  

 

Slime 

Como actividade extra, juntámos os ingredientes necessários e confecionámos o nosso próprio 

slime, trabalhando a nossa capacidade sensorial, paciência e acto de  partilhar. 

Tomámos consciência de como a textura, cores e tamanho estimulam o tacto, olfacto, audição e 

visão, desenvolvendo habilidades motoras e cognitivas.  

Acreditem que lidar com este material tem efeito terapêutico, provocando sensação de 

tranquilidade e conforto. 
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Os Oceanos 

Identificámos os 5 oceanos no mapa, mas o mais 

giro de tudo foi vê-los através do Google Maps. 

Podemos ver também as nossas casas por satélite, 

o nosso bairro, Lisboa, Portugal e Europa. Foi 

espectacular perceber que podemos visitar o 

mundo desta forma virtual e vermos  na prática“o 

tamanho do mundo”! Foram viagens maravilhosas 

que conseguimos fazer e coisas interessantes que 

descobrimos.  Todos temos  que pensar a melhor 

forma de  proteger os  nossos Oceanos, os mares 

e  os rios. É um trabalho e um esforço  conjunto.   

  

 

Pangeia e seus habitantes 

Iniciámos o tema com a visualização do 

filme realizado por Steven Spielberg em 

1988, “Em Busca do Vale Encantado” e 

pintámos desenhos das personagens do 

filme. 

Fizemos uma maquete jurássica e alguns 

dinossauros de diferentes espécies.  

Também assistimos a alguns trailers dos 

filmes de Steven Spielberg “Jurassik Park” e 

desta forma adquirimos  a  noção real do 

tamanho e imponência que aqueles 

animais tinham. Visualizámos um episódio 

da “Nostalgia Ciência” : “O que matou os 

dinossauros?“  

Baseado no livro “Projeto Dinossauro”, 

integrante do nosso programa, fomos 

virtualmente até à Lourinhã e descobrimos 

um ninho de ovos de “Lourinhonosauro”, e 

cada um de nós apadrinhou um ovo! 
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Actividade com o parceiro CESIS 

No âmbito do projeto “Percursos Acompanhados”, da 7ª Geração do Programa Escolhas, de que 

somos parceiros, na sexta-feira dia 4 de Outubro, recebemos aqui no nosso CATL um grupo de 

jovens e fizemos uma actividade muito gira, em que perguntámos uns aos outros acerca dos 

hábitos alimentares que temos. Avaliámos se estão correctos e em grupo, apontámos quais os 

melhores hábitos de alimentação, tendo também em conta os conhecimentos que adquirimos na 

escola. 
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Parceria Ambientalista 

No dia  18 de Novembro, realizou-se no CATL Siruga uma actividade conjunta com jovens do 

Projecto  “ Percursos Acompanhados – E7G” do Programa Escolhas. 

A actividade consistiu na observação de cartazes realizados pelos jovens do Siruga, convidando 

todas as pessoas a salvarem o planeta Terra, tão ameaçado nos dias de hoje. 

Cada participante votou no cartaz de que mais gostou, assumindo assim fazer parte de uma 

equipa de salvamento. 

Em seguida jogámos o Jogo da Glória, construído no Siruga, a partir de materiais reutilizáveis. As 

questões colocadas foram sobre o impacto climático, em suma, sobre como devemos actuar para 

proteger a Terra. 
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Vida Marinha em Risco 

Visualização do filme “ A vida no fundo do mar! – Contos da Tia Sil”. Fizemos uma pesquisa online 

onde  conhecemos uma marca de sapatos portuguesa que  utiliza lixo do mar na sua produção. Uma 

atitude muito  responsável e consciente da necessidade de proteger o mar e o planeta, achámos nós.  

 Continuámos o nosso jogo fazendo agora novas perguntas, relativas ao lixo marinho (micro plásticos) 

e à necessidade urgente de contribuirmos para a sobrevivência a  dos seres do mar. 

 

Alterações  Climáticas  e Atitudes 

Humanas 

Nesta semana  falámos  sobre o impacto brutal que 

a espécie humana tem sobre  o planeta que 

habitamos, assistimos aos filmes de animação 

“Mudança Climática” e  “O futuro que queremos”, 

elaborámos um jogo que associa  estes impactos às 

acções correctas a ter no dia a dia, de forma a 

reduzir estes  efeitos.. 

Água no Planeta Terra 

Ao perceber o valor da água na existência 

de vida no planeta, falámos sobre as 

vários estados da água  e de como ela se 

transforma na natureza. Assistimos ao 

filme “A água é um mundo fantástico”. 

Continuamos a jogar o nosso jogo com 

novas perguntas  sobre  este  tema. 
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O dia de Todos os Santos 
 

A origem desta Festa vem de longe, do século II, com a finalidade de honrar os Cristãos que 
tinham até ali sido martirizados, dando a vida pela  sua fé. A eles foi dedicada uma capela  em 
Roma, no Séc. VIII , pelo Papà Gregório III, que fixou a solenidade para o dia 1 de Novembro.  
Até aí  e desde o Séc.VII, 609 ou 610, a festa realizava-se por decisão do  Papa Bonifácio VII no dia 
13 de Maio.   
O dia 2 de Novembro è dedicado pelos cristãos  a todos os que já partiram. Por isso é chamado  o 
Dia dos Finados. 

 

 

Actividades de Música e Inglês 

Todas as terças-feiras nos debruçámos  um bocadinho sobre a língua Inglesa,  exercitando a  

linguagem do dia a dia, que nos permite ajudar um estrangeiro que nos aborde na cidade, ou na 

nossa visita a outros países . 

A música habita em nós e os ritmos ciganos fazem parte do nosso CATL. Como tal, as violas e a  

dança  são um ponto alto das nossas tardes. 

Vida Terrestre em Risco 

Visualização do filme “ Um plano para salvar o planeta” – Turma da Mónica. 

Cada um de nós desenhou o animal  e a planta de que mais gosta, como exemplo do respeito que 

devemos nutrir por todas as espécies. 
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É Natal 
O Natal é mais que uma festa de troca de presentes. É um dia especial, celebra-se o 
Nascimento de Jesus. É  tempo  de Paz, de Alegria   e de Amor. É dia de reconciliação, de 
união da família  e de celebrar  as coisas boas da vida. E nós através das nossas pequenas 
representações, tentámos levar junto de todas as pessoas esta mensagem de Natal. Feliz 
Natal para todas as  famílias do mundo.  
No dia 23 de Dezembro realizou-se a Festa de Natal do SDL, que teve lugar  no Auditório da 
Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, Polo Artur Ravara. Na festa  participaram todos os 
Centros da instituição  e cada  um deu o seu contributo com capoeira , peças de teatro, canto 
e danças. 
O Centro Siruga apresentou uma dança cigana  e uma peça de teatro,  “A Estalagem em 
Belém”. Na festa estiveram presentes  várias entidades, familiares e amigos das nossas 
crianças. No final da festa todas as crianças e jovens  receberam um pequeno lanche. 

Agradecimentos 
Queremos agradecer à Junta de Freguesia  de Alfragide, a cedência  do autocarro para podermos 
levar as  crianças e jovens à Festa de Natal.  O nosso muito obrigado! 


