Editorial
É com muito gosto que escrevo estas palavras de abertura aos “jornalinhos”, veículos
que se transformam em mensagem portadora da notícia do muito trabalho que os nossos
meninos e meninas desenvolveram ao longo deste 2º. Período.
Para lá da frequência escolar, sempre encorajada, um outro processo de aprendizagem
se tornou responsável pelo “crescimento” intelectual e humano de todas e todos. Isso é visível
nas diversas actividades decorrentes do programa geral, mas torna-se também realidade em
certas situações que fizeram viver experiências novas.
De entre essas situações torna-se imperioso destacar o movimento de solidariedade
que se gerou entre crianças, jovens e adultos e se traduziu na entrega de bens alimentares
destinados às crianças ucranianas. Ao convite lançado pela instituição, a resposta foi tão forte
e dinâmica que a todos nos comoveu. Resultado disso foram as 20 grandes caixas que,
expondo uma mensagem de amizade em desenhos feitos pelas crianças, foram entregues na
Igreja da Penha de França, de onde seguiriam para a Ucrânia. A foto que vos deixo ilustra esse
alegre momento da entrega.
São realizações como esta, que foi extraordinária, mas também como outras, fruto da
realidade do quotidiano, que nos fazem acreditar que vale a pena teimar em ajudar a crescer.
É nessa convicção que o nosso trabalho continua, na certeza de que os frutos
chegarão. Como chega a Ressurreição que dá vida e sentido à Festa a que chamamos Páscoa!
Manuela Mendonça
Presidente do SDL

Olá queridos amigos leitores!
Estamos de regresso das férias de Natal, que este ano foram mais longas que o
normal. Ao regressarmos ao nosso Centro, tivemos uma longa conversa inicial sobre
tudo o que aconteceu enquanto estivemos separados.

Para iniciar o novo ano civil, recordámos e reflectimos sobre uma frase muito
importante dita por Jesus Cristo:

“Ama o próximo como a ti mesmo.”

Imagem 1 - Placard realizado em conjunto para assinalar a grande recomendação que Jesus Cristo nos deu.

Vamos Reciclar …
Como

se recordam, o tema geral

deste ano lectivo é “Ser feliz” e, como tal,
não poderíamos deixar de relembrar que o
planeta terra é a nossa casa e faz-nos feliz.
Por isso, é nosso dever cuidar dele. Uma das
formas de cuidarmos e fazermos bem ao
nosso planeta é fazer reciclagem.
Imagem 2 - Para percebermos
melhor a dinâmica da reciclagem,
elaborámos uns "mini ecopontos"
para a termos sempre presente.
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Não conseguimos ficar indiferentes ao facto de, ao redor do nosso CATL, existir
bastante lixo na rua e, por isso, pusemos mãos à obra!

Imagem 3 - Rua poluída.

Imagem 4 - Cartaz elaborado para
apelar à proteção da natureza.

Imagem 5 - Limpeza da rua
poluída.

A Arte do Paleolítico
Os nossos antepassados que viveram entre 15000 e 10000 antes de Cristo,
criavam tintas e pintavam as paredes das grutas onde viviam. Estas pinturas
mostravam animais que, na altura, as pessoas conheciam.

Imagem 6 - Exemplo de pinturas rupestres.
Fonte: conhecimentocientifico.com

Imagem 7 - Réplicas de pinturas rupestres
elaboradas pelas crianças.

Canção Tradicional – A Loja do Mestre André
Recordámos

uma canção tradicional – A loja do Mestre André. Para

acompanhar a canção, construímos instrumentos feitos de materiais reciclados.

Imagem 8 – Canção afixada na parede.

Imagem 9 - Crianças a tocarem os
instrumentos construídos.

3

A Mesopotâmia
Observámos, no planisfério, onde fica a Mesopotâmia, considerada como um
dos berços da civilização pelo mundo ocidental, e quais os seus rios. Descobrimos
então o rio Tigre e o rio Eufrates.

Para além disto, reproduzimos réplicas
de obras de arte dos impérios constituintes da
Mesopotâmia, nomeadamente o império
Babilónico e o império Assírio, bem como da
Suméria.

Imagem 10 - Placard sobre a Mesopotâmia.

Imagem 13 - Rei assírico a ser
atacado e a defender-se de leões.
850 anos antes de Cristo.

Imagem 11 - Arte da
Suméria: Bode e árvore.
De 2600 anos antes de
Cristo.

Imagem 12 - Arte neo-babilónica Porta de Istar - Babilónia. De 575
antes de Cristo.

Vaivéns
Ao

longo de uma semana guardámos diversas garrafas de refrigerantes e

construímos vários vaivéns, que depois decorámos. Divertimo-nos muito!

Imagem 14 - Realização de um
vaivém.

Imagem 15 - Brincadeira com
vaivém.
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O Egipto
Recordámos onde se localiza o Egipto e por que rio é banhado: o Rio Nilo.
Depois de localizarmos o Egipto no planisfério, construímos uma maquete
representativa do Rio Nilo e das Pirâmides Egípcias.

Também construímos uma escultura do rosto de Tutankhamon.

Imagem 16 - Maquete representativa
do Egipto.

Imagem 17 – Imagem Tutankhamon.
De c. 1340 a. C.

O Tangram

Recordámos

as diferentes figuras geométricas e construímos vários Tangrans, foi

muito divertido criar várias figuras.

Imagens 18, 19 e 20 – Crianças a jogarem o Tangram que construíram.

A Grécia
Depois

de localizarmos a

Grécia e a Ilha Creta no planisfério,
observámos algumas obras de arte
e tentámos construir algumas.

Imagens 22 e 23 - Crianças
a elaborar uma réplica de
uma obra de arte Cretense
(Jarro com asa – de Faistos
– 1800 a. C).
Imagem 21 – Representação
de um retracto de Fídias,
original do século III a.C.
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Baralho de Cartas
Construímos

baralhos de cartas. De

seguida, aprendemos e escrevemos as regras
do jogo. Foi muito divertido!
Imagem 24 – Elaboração
dos baralhos de cartas.

A Península Itálica
Depois

Imagem 25 - Crianças a jogar às
cartas com um dos baralhos
construídos.

de localizarmos a Península Itálica no planisfério,

observámos alguns exemplares de obras de arte do Povo Romano.
<

Imagem 26 - Réplica do
Templo da Fortuna Virilis
(Final do séc. II a. C)

Imagem 27 – Réplica de Pont Du
Gard (Sec. I a. C.)

Imagem 28 - Réplica de uma rica
habitação patrícia (cerca de 40 a. C.)

Robôs com Materiais Recicláveis
Materiais necessários:


6 Garrafas plásticas de refrigerantes vazias:
o 3 Garrafas de tamanho grande;
o 2 Garrafas de tamanho médio;
o 1 Garrafa de tamanho pequeno.



Palhinhas;
Berlindes;
Fio elástico;
Olhos;
Fita colorida.






Imagem 29 - Andróides construídos pelas crianças.

Imagem 30 - Crianças a construírem robôs Andróides.
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Arte Bizantina

Sabiam que a certa altura, o Império
Romano se dividiu em dois Impérios? Ocidente
e Oriente? Pois é … e a Capital do Império do
Oriente chamava-se Constantinopla, em honra
do Imperador Constantino, que, mais tarde,
passou a chamar-se Bizâncio.

Constantinopla foi onde nasceu a Arte

Imagem 31 - Arte Bizantina. A
Imperatriz Teodora e o seu
séquito
(parte
de
um
mosaico). De 547 A. D.

Bizantina da qual tentámos reproduzir alguns
exemplares de obras de arte. Vamos ver como
resultou …

Imagem 32 - Arte Bizantina - Cristo
(parte de um mosaico da Deesis)
Sec. XIII. Hagia Sophia (Santa
Sofia). Istambul.

Datas Importantes
1 de março de 2022 – Dia de Carnaval

O Carnaval 2022 comemorou-se no
dia 1 de Março. Celebrámos o Carnaval no
Majari com uma festa fantástica e muita
alegria!

Imagem 33 - Crianças mascaradas.

Do Carnaval até à Páscoa passamse aproximadamente 40 dias, os quais a
igreja recorda como o período em que
Jesus esteve no deserto. Este é o tempo da
Quaresma, que se inicia na quarta-feira de
cinzas, dia seguinte ao Carnaval.
Imagem 34 - Festa de Carnaval no recreio.

19 de Março de 2022 – Dia do Pai

O

Dia do Pai em Portugal é

comemorado no dia 19 de Março.
Preparámos um miminho para cada um
dos nossos pais, um jogo muito
divertido para jogarmos com eles.
Imagem 34 - Prenda do Dia do Pai elaborada pelas crianças
7 e
respectivo embrulho.

20, 21 e 22 de Março – Início da Primavera; Dia Mundial da
Árvore e dia Mundial da Água

A Primavera é a estação do ano
que vem depois do Inverno e antes do
Verão. A Primavera é a época do ano em
que os campos se enchem de flores,
cheias de côr e quando podemos brincar
alegremente ao ar livre.
Imagem 35 - Placard da Primavera.

8 de Abril de 2022 – Dia Internacional do Cigano

No Dia 8 de Abril é o dia Internacional do Cigano e nele
celebra-se a cultura e a história do povo cigano, lutando para o seu
reconhecimento e contra o preconceito e a discriminação sentida
frente a essa comunidade.

Para assinalar esta data, foi organizado um convívio perto
do nosso CATL no qual participámos, mostrando o orgulho que
sentimos pela nossa cultura.

Semana Santa e Páscoa (de 4 a 14 de Abril)
O que é a Páscoa? O que celebramos?

Imagem 36 - Criança com a
bandeira
representativa
da
comunidade cigana. O azul
representa o céu e o verde
representa a terra, enquanto a
roda vermelha é uma clara
referência à roda de 24 aros que
figura na bandeira indiana.

A Páscoa é uma celebração muito importante para a religião cristã,
em homenagem à ressurreição de Jesus Cristo. Celebra-se a vida de
Jesus, depois da morte.

O que é a Semana Santa?
A Semana Santa é a última semana da Quaresma, período em que os fiéis
cristãos devem permanecer por 40 dias em penitências e períodos de jejum.
Apesar disso, as práticas nesta época variam de acordo com a religião em
questão. Por exemplo, os cristãos católicos e os cristãos protestantes têm
práticas diferentes durante a Páscoa.
Imagem 37 - Placard da Páscoa.
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Quais os símbolos da Páscoa e quais os seus significados?
O coelho da Páscoa tornou-se um dos principais símbolos da Páscoa, em
referência a comemorações feitas pelos povos antigos durante o começo da
primavera. Acreditava-se que o coelho era a representatividade da fertilidade e
do ressurgimento da vida
O ovo também é um símbolo da Páscoa, pois representa o começo da vida.
Vários povos costumavam presentear os amigos com ovos, desejando-lhes a
passagem para uma vida feliz. A partir deste costume, surgiram os primeiros
Ovos de Páscoa.

Um miminho da Páscoa
Para não deixar passar esta época
especial em branco, fizemos um
presentinho para mimar os
nossos pais e as nossas mães.
Coelhinhos feitos por nós, com
uma surpresa! Que delicioso!

Época de Férias e Caça aos
Ovos

Imagem 38 - Crianças com Ovos
Kinder, depois de uma Caça aos Ovos.

Imagem 39 - Prenda
elaborada pelas crianças.

da

Durante a Semana Santa
estivemos em tempo de férias
e passámos mais tempo no
nosso CATL e foi muito
divertido! Para além de
fazermos diversas actividades
plásticas muito divertidas,
fizemos também duas caças
aos ovos da Páscoa!

Páscoa

Imagem 40 - Algumas das actividades plásticas
elaboradas pelas crianças durante a semana
de férias.
Imagem 41 - Placard com alguns acontecimentos da vida de
Jesus, adulto, até 6ª. Feira Santa, dia em que foi crucificado.

9

Acção Solidária

Infelizmente atravessamos um período
bastante complicado no que toca a conflitos
armados. Como tal, todas as crianças, jovens e
adultos pertencentes ao CATL e ao Jardim-deInfância do Majari se uniram num movimento
de solidariedade que se traduziu na entrega de
bens alimentares destinados à população
ucraniana, cujos elementos neste momento
estão a passar bastantes necessidades,
precisando de toda a ajuda possível.

Passatempo
Sopa de Letras da Páscoa
Palavras a encontrar:






Amêndoas;
Chocolate;
Folar;
Coelho;
Cristianismo;







Cristo;
Ovos;
Páscoa;
Passagem
Ressureição

Culinária
SALAME
Ingredientes:






180g de manteiga;
200g de açúcar;
150g de chocolate em pó;
1 ovo M;
200g de bolacha Maria

1. Bater a manteiga amolecida com o açúcar até ficar com uma pasta
esbranquiçada;
2. Juntar o ovo, mexer bem com uma colher, e acrescentar o
chocolate, envolvendo bem;
3. Juntar as bolachas partidas em pedaços pequenos. Misturar;
4. Colocar o preparado numa folha de papel vegetal, fazendo a forma
de um rolo. Apertar bem o papel com as mãos de forma que o
salame fique bem formado.
5. Guardar no frigorífico até solidificar, de preferência de um dia para
o outro.
6. Na altura de servir, tirar o papel vegetal, cobrir o salame de
chocolate com açúcar e enfeitar com amêndoas de chocolate.
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