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EDITORIAL

Olá!

Este 2º período foi vivido de forma diferente; começámos com aulas presenciais, mas no dia 22 de

Janeiro as escolas e o CATL fecharam devido à pandemia de Covid 19 se ter agravado. Os primeiros

quinze dias ficámos de férias lectivas e depois voltámos a ter aulas, mas online.

O 1º ciclo voltou às aulas presenciais no dia 15 de Março mas, foram só duas semanas de aulas até

terminar o 2º período, mas foram duas semanas muito felizes pois estávamos cheios de saudades

uns dos outros. Felizmente o CATL continuou aberto até ao dia 1 de Abril.

Ao longo do tempo em que estivemos encerrados para as crianças continuámos a dar apoio a todas

as crianças através do zoom e de chamadas ou videochamadas feitas pelo WhatsApp. Continuámos

também a dar apoio social a quem mais precisa estando sempre disponíveis para ajudar e apoiar

toda a população através da doação de bens alimentares e distribuição de máscaras, nunca

esquecendo ninguém.

Fiquem bem e, protejam-se. Não se esqueçam, a vacina é útil a quem a toma, mas não protege os

que nos rodeiam!

pinterest.com

Chegou a Primavera!!!!

As árvores floridas, os pássaros a cantar
Vão ajudar-nos a animar
As crianças a saltitar
Ajudam-nos a reanimar!
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Entrega de Máscaras / Vacinação

Juntamente com a AMUA – Associação de Moradores Unidos da Apelação, continuámos a

distribuir máscaras e álcool gel na Quinta da Fonte, tendo também iniciado a distribuição das

mesmas no Largo 25 de Abril na Apelação, todas as quartas-feiras.

Como nesta fase da pandemia se iniciou o programa de vacinação, de forma a podermos ajudar

a população a saber em que fase da mesma se inseriam, iniciámos também às quartas-feiras e

em parceria com a AMUA, a consulta online, para saber em que fase cada um se encontrava e a

actualizar os contactos, para ser mais fácil informarem-se da data serem vacinados.

Apoio Alimentar

Pelo facto de cada vez mais pessoas necessitarem de apoio alimentar, continuámos a distribuir

bens alimentares de 15 em 15, dias com o apoio da Câmara Municipal de Loures, apoiando 180

famílias.

Agradecemos todo o apoio e ajuda que os voluntários nos têm dado, pois com a ajuda deles

torna-se muito mais fácil fazer os sacos de bens alimentares para todas as famílias, para

posteriormente serem entregues.

Agradecemos também à Câmara Municipal de Loures, pois sem o apoio dela não conseguiríamos

apoiar todas estas famílias.
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Apoio Escolar/ Reuniões Zoom

No dia 22 de Janeiro, por imposição do Governo e devido à pandemia de Covid 19 as

escolas fecharam, tendo-se voltado ao ensino online. Este ano todas as crianças tiveram

direito a um computador portátil bem como um router de acesso à internet pelo que o

apoio escolar se tornou mais fácil.

Dividimos o grupo de utentes pelos 3 monitores de forma a cada um dar apoio a um

grupo mais pequeno. Todos os utentes foram contactados para saberem qual o monitor

que lhes daria apoio durante esta fase.

Ao longo deste período de escola online, foram feitos contactos regulares para apoiar as

crianças nas actividades que necessitavam. Foram também organizados grupos para duas

vezes por semana serem feitas reuniões zoom, de forma a que as crianças se pudessem

“encontrar” com os amigos. As reuniões zoom foram um sucesso. Todos participaram

com entusiasmo.

Após o dia 15 de Março as crianças do 1º ciclo voltaram às aulas presenciais, tendo o

grupo do 2º ciclo continuado a ser apoiado pelos monitores sempre que necessário.
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Dia de Reis

No dia 6 de Janeiro festejámos o dia de

Reis fazendo coroas que levámos para

casa e, como atitude simbólica colocámos

os Reis Magos ao pé do Menino Jesus no

nosso presépio. Devido à pandemia, não

pudemos ir, como é habitual, cantar as

Janeiras e então cantámos em pequenos

grupos na nossa sala.

Dia do Pai

Este ano o Dia do Pai foi diferente, mas não podíamos deixar de o assinalar com
uma prendinha feita pelos nossos meninos, para os seus pais ou quem os
represente.
Assim, fizemos um “despeja –bolsos” em EVA e um cartão com uma dedicatória.
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Estilos Arquitectónicos (entre o século XII e XV)

O Romanos dominaram a Península Ibérica.
Seguidamente surgiram aqui reinos bárbaros. No
ano 711, os Árabes, que criaram a bússola e o
astrolábio e, como agricultores, introduziram o
moinho de vento, conquistaram o vasto reino
visigodo.
Ficaram até ao século XII, quando D. Afonso
Henriques começou a expansão do Condado
Portucalense.
Também no século XII foram construídos
monumentos, do estilo românico, com arcos de
volta perfeita, e mais tarde, dos séculos XII a XV,
do estilo gótico, com arcos em ogiva.
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Páscoa – “Passagem” – Morte e Ressureição de Jesus

A Páscoa é uma importante celebração da igreja
cristã em homenagem à ressurreição de Jesus
Cristo.
Páscoa tem origem na palavra em latim Pascha, que
deriva do hebraico Pessach / Pesach, que significa “a
passagem”. Essa “passagem” é descrita no Antigo
Testamento como a libertação do povo israelita da
escravidão no Egito.
A Páscoa era celebrada pelos judeus para
comemorar a liberdade conquistada pelo seu povo.
Já no Novo Testamento, a Páscoa é a celebração da
passagem da morte para a vida, através da
ressurreição de Jesus Cristo.
De acordo com o calendário cristão, a Páscoa
consiste no encerramento da chamada Semana
Santa. No catolicismo, as comemorações referentes
à Páscoa começam na "Quinta Feira Santa" com a
Missa da Ceia do Senhor. Em seguida, na "Sexta
Feira Santa" é celebrada a crucifixão de Jesus. O
"Domingo de Páscoa", que celebra a sua
ressurreição e o primeiro aparecimento aos seus
discípulos, encerra as comemorações de Páscoa.

https://www.significados.com.br/pascoa/

A Quaresma é o período de quarenta dias, antes da 
Páscoa, que se inicia na Quarta-feira de Cinzas e se
prolonga até à Páscoa. É um período de penitência,
oração e reflexão.

E como a Páscoa também é
diversão, fizemos um coelhinho
como lembrança desta época e
uma caça ao ovo muito
divertida.


