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Neste período, completámos o nosso tema geral. Sobre ele fizemos os trabalhos que 

mostramos aqui, lembrando as descobertas e inventos que foram acontecendo, ao longo 

dos séculos. 

Em nome do CATL Mestipen, desejamos a todos umas boas férias e esperamos voltar a 

ver-vos no próximo ano lectivo. 

Boas férias! 
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Falámos sobre a descoberta do Brasil e 

desenhámos, no planisfério, os nossos quatro 

grandes percursos: Portugal, Cabo das 

Tormentas, depois da Boa Esperança; Lisboa, 

Calecut, lá longe, na Índia em 1498. Lisboa 

Brasil, que marca o contacto com um novo 

continente, no Atlântico Sul ocidental, em 

1500, poucos anos depois de Cristóvão 

Colombo ter atingido a América Central, em 

1492. Ficámos ainda a saber que Fernão de 

Magalhães provou que a Terra é uma esfera 

em 1520/21. Como? Tendo descoberto uma 

“passagem” para a armada, entre os oceanos 

Atlântico e Pacífico. E assim esta, partindo de 

Espanha, regressou lá sempre por caminhos 

diferentes.  

 

Comemorámos o Dia Internacional dos 

Ciganos com um lanchinho e com a 

elaboração de pins para pôr ao peito. Isto 

aconteceu dia 8 de Abril de 2021, 

lembrando a sua criação, em 1971 
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Focámo-nos no período do Renascimento e 

aprendemos o que é o antropocentrismo e o 

humanismo, ou seja, a valorização das 

capacidades do ser humano. Isto levou a 

apostar no estudo e na produção de obras 

literárias, de obras de arte e na investigação 

científica. 

Aprendemos o que é o heliocentrismo, 

pintámos desenhos de planetas do sistema 

solar e fizemos um cartaz sobre este tema, 

na certeza de que o sol é a única estrela 

deste sistema e de que é o astro central, à 

volta do qual giram oito planetas principais e 

alguns menores, satélites ou não. 
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Vimos, na internet, exemplos da pintura, 

arquitectura e escultura da época do 

Renascimento. São obras magníficas, 

harmoniosas, que nos encantaram. 

Lemos com as crianças o Auto das Ciganas e fomos descobrir quem foi Gil 

Vicente, o seu autor. Ele escreveu muitas peças de teatro, conhecidas como autos. 

Este foi apresentado diante do rei D. João III e da sua corte, em 1521, exatamente 

há quinhentos anos. Também aprendemos quem foi Luís de Camões e falámos da 

sua obra. Ficámos a saber que escreveu muitos sonetos e até teve a coragem de 

escrever, também em verso, uma obra chamada “Os Lusíadas”, que é a História de 

Portugal. Por tudo o que fez, ainda hoje é considerado o maior poeta português. 
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Vimos dois filmes, para crianças, no 

YouTube, a explicar o 25 de Abril e fizemos 

cravos de papel vermelho, recordando esse 

dia de 1974. E aprendemos uns e 

recordámos outros, o significado de duas 

palavras – Ditadura e Democracia. 

Debruçámo-nos sobre o 1º de Maio, a 

sua importância nos dias de hoje e o 

que significou para os trabalhadores, 

que chegaram a trabalhar 16 horas 

por dia, sendo que hoje trabalham, 

no máximo, 8 horas por dia, cinco 

dias por semana. 
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Aprendemos de onde vem a 

electricidade. Fizemos um para-

raios e conversámos sobre o 

interesse da sua existência, 

percebendo que nos protegerá se 

houver trovoada.  

Na quinta-feira da Ascensão, em que recordámos a 

subida ao céu de Jesus ressuscitado, fomos, com as 

crianças, apanhar flores e fazer os tradicionais 

raminhos. 

Em grupo, aprendemos o significado de cada 

elemento para, ao oferecer cada um o seu ramo aos 

pais, ter o gosto de lhes explicar tudo isso. E todos 

partimos contentes do nosso Centro. 

As crianças aprenderam a circulação sanguínea que só 

foi totalmente compreendida a partir da observação de 

imagens com os “caminhos” que seguem as artérias e as 

veias. Nós também só podemos dizer que a percebemos, 

se soubermos descrever a Grande Circulação e a 

Pequena Circulação e o que acontece em cada uma.  

 Vimos pequenos filmes na Internet sobre estes temas. 
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Fizemos um trabalho de tecelagem, 

imitando os tecidos que se faziam nos 

teares das fábricas, e aprendemos o que é 

o mercantilismo. 

Quem sabe? 

Pois foi uma tendência que surgiu ainda no 

século XVII, para tornar o próprio país mais 

rico, produzindo não só tudo aquilo que 

precisasse, mas ainda para exportar. 

Pesquisámos sobre o tema na internet e 

contruímos uma fábrica de longas 

chaminés de onde saía fumo, que 

infelizmente poluía o ambiente.  

E afinal, porquê a palavra revolução? 

Aprendemos que a invenção da máquina a 

vapor levou à mudança do sistema de 

produção, tendo-se passado a utilizar a 

força do vapor de água nos transportes e 

nas fábricas. Proporcionou grande 

desenvolvimento na indústria e libertou os 

operários de algumas fases da produção. 
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Comemorámos os Santos Populares e pintámos desenhos relacionados com o tema. 

Recordámos, onde nasceu, quem foi e o que fez Santo António de Lisboa, assim como 

S. João Baptista e São Pedro, que viveram num tempo bem diferente daquele. E no 

dia de São João festejámos o Dia Nacional dos Ciganos, pois ele é também em 24 de 

Junho. 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Com recurso à internet, investigámos o início da aviação e contruímos um avião.  

Mas mais, conversámos sobre a força de vontade de dois portugueses que se 

esforçaram, logo no início do século XX, para concretizarem o sonho de voar. Então, 

confiantes, confiantes nos seus conhecimentos, fizeram duas viagens fantásticas: 

Lisboa – Funchal, em 1921 e Lisboa – Rio de Janeiro, em 1922, sendo esta última 

enorme. 

Queremos por isso dizer os seus nomes – Gago Coutinho e Sacadura Cabral. 

 

 

 

 

Nós, no Mestipen, construímos o nosso próprio avião. 

Vejam como é bonito! 
 


