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
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DIA DE REIS

No dia 6 de Janeiro, todos nós temos a oportunidade de recordar o momento em que
três Magos do Oriente – Gaspar, Belchior e Baltazar – seguiram a estrela mais brilhante
do céu até ao local onde nascera Jesus, colocado de seguida numa pequena
manjedoura. Nesse dia, levaram-lhe alguns presentes – ouro, incenso e mirra.
Também nós, somos chamados a seguir a estrela , escolhendo sempre o
caminho que nos aproxima de Jesus.

ANGARIAÇÃO DE ROUPA
No âmbito do projeto Community
Champions League, desenvolvido entre a
Fundação Benfica e a Junta de Freguesia do
Parque das Nações, promovemos uma
recolha de roupa entre os dias 17 e 21 de
Janeiro.
Toda a roupa recolhida foi entregue à
Associação Mulheres sem Fronteiras, que se
encarrega de a distribuir.

Agradecemos a todas as nossas crianças e
jovens que se mobilizaram para procurar
todas as peças de roupa e calçado que já não
utilizavam tanto, para dar aqueles que têm
mais necessidade e a quem vai ser muito mais
útil.
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CARNAVAL

A maioria das crianças e jovens do nosso CATL aguarda ansiosamente pela chegada do
dia de Carnaval, onde podem transformar-se e ser o que quiserem.
No meio de muita alegria e diversão, fizemos o habitual desfile no Olipandó, ao som de
muita música e palmas dos restantes colegas e amigos.
As máscaras eram muito variadas – desde super-heróis a ninjas, princesas ou animais.
No final da tarde, servimos um lanche especial, com alguns bolos de que todos gostam,
sumos e chocolates.
Agora, só nos resta esperar pelo Carnaval do ano que vem para continuar esta
festa que recordamos com sorrisos durante todo o ano!
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ORAÇÃO PELA UCRÂNIA

No dia 7 de Março, pelas 17h, realizámos, junto da
imagem de Nossa Senhora dos Remédios, uma
pequena oração pela Paz na Ucrânia. As crianças
e jovens do Olipandó leram algumas frases que
incentivam o fim da guerra e deixaram umas
velinhas acesas junto da imagem.
No jardim, enfeitámos algumas árvores com
pombas da paz, que no bico levavam fitas com as
cores da bandeira da Ucrânia.
Uns dias mais tarde, promovemos uma recolha de
bens alimentares, dando, desta forma, também
apoio aos que estão em guerra, tal como está
referido no editorial deste jornal.
Continuemos a nossa oração, para que
termine a guerra e voltemos a viver em paz!

GRAVAÇÃO DE VÍDEO SOBRE HIGIENE URBANA

No âmbito do projeto Bairros Saudáveis,
promovido pela Refood e no qual somos parceiros,
no dia 23 de Março saímos para o bairro com o
objetivo de entrevistar alguns moradores.
Com o equipamento adequado e com a ajuda da
Ana Galvão e do José Bravo, também parceiros
do projeto, perguntámos aos nossos vizinhos o
que achavam da limpeza do bairro e se tinham
notado melhorias desde a troca dos contentores
de lixo orgânico e reciclagem.
Foi um experiência muito interessante e que
iremos partilhar assim que tivermos o
resultado final com o vídeo editado.
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DIA DA MULHER

O Dia Internacional da Mulher, que se
comemora a 8 de Março, recorda-nos as
diversas lutas pela valorização da mulher,
pelos seus direitos. Procuravam construir
uma sociedade mais justa e igualitária, em
que o seu valor fosse reconhecido.
Desta forma, para relembrar todo este
esforço, as crianças e jovens do Olipandó
construíram este presente simples para
entregar às mulheres mais importantes e
mais próximas das suas vidas.
Esperamos que com este miminho,
tenhamos tornado o seu dia mais
alegre.

DIA DO PAI

É no dia 19 de Março que se celebra o Dia do Pai.
Neste dia, relembramos o quão importante são os
pais para nós, pois dão-nos muito amor e carinho e
se esforçam com o seu trabalho para termos o
necessário.

Sabem porque é que o Dia do Pai se celebra
neste dia?
Porque é também o dia de São José, pai adoptivo
de Jesus e marido de Nossa Senhora, que acolheu
o Menino e O amou durante toda a sua vida,
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TRABALHOS EM SALA
Tal como programado para este 2º Período, as crianças do nosso CATL conheceram
através do mundo tantas coisas belas que a humanidade criou, contribuindo cada uma
para nos encantarmos.
LIMPEZA DA ENTRADA E CANTEIROS DO CATL
Na primeira semana deste período, limpámos a
entrada do nosso CATL bem como os canteiros
que estavam com muito lixo.
Aproveitámos este momento, para promover a
limpeza urbana e alertar os vizinhos para a
importância da mesma.
ARTE RUPESTRE

As crianças tomaram consciência de como os
nossos antepassados viviam e recriaram as
pinturas rupestres que embelezavam as grutas.
Faziam estas pinturas representando os animais
que conheciam e para o fazerem produziam tintas.

A LOJA DO MESTRE ANDRÉ

Os nossos utentes aprenderam a canção “A loja do
Mestre André” e cantaram-na, acompanhando com os
instrumentos musicais contruídos nessa semana.

AS OBRAS DE ARTE DA MESOPOTÂMIA
Nesta semana, localizámos no mapa a
Mesopotâmia.
Reconstruimos três obras de arte bem antigas de
povos muito diferentes de perto dos rios Tigre e
Eufrates.
Hoje poderemos encontrá-las em museus do
Iraque.
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CONSTRUÇÃO DE UM VAIVÉM

Apostámos em não ficar atrás dos antigos.
Cada grupo criou um modelo de vaivém feito com garrafas de
refrigerantes. Aproveitámos para relembrar a importância da
reciclagem e reutilização de alguns materiais para novos
trabalhos e funções. E fizemos a experiência brincando com a
nossa “obra de arte”.

OBRAS DE ARTE EGÍPCIA

Voltámos a viajar para o passado e observámos a
arte Egípcia. Reproduzimos algumas das suas obras
de arte, criadas em séculos diferentes, naquele
grande estado banhado pelo Nilo.

TANGRAM

Construímos o jogo Tangram e aproveitámos para
recordar um pouco de geometria. Isto ajudou-nos,
depois, a construir algumas figuras interessantes com
as formas deste jogo, tais como as representadas nas
imagens ao lado.

ARTE CRETENSE E GREGA

Nesta semana, demos atenção a uma peça especial
de 560 a.C. – o hábil atleta lançador de discos.
Demos o nosso melhor para recriar esta obra com os
materiais de que dispúnhamos e imaginámo-nos à
beira do Mediterrâneo.
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BARALHO DE CARTAS

Construímos baralhos de cartas e descobrimos que
os mesmos tiveram origem na China.
Com muito entusiasmo, jogámos vários jogos,
utilizando estas cartas que fizemos com gosto e
empenho.

ARTE ESTRUSCA E ROMANA

Este semana, copiámos algumas peças de arte da
civilização romana e etrusca que teve origem na
península itálica e daí se espalhou por todo o
império que os romanos foram construindo, na
sequência das suas conquistas,

ROBÔS

Voltámos a utilizar materiais reciclados para
construir robôs. Neste caso, foram garrafas de
plástico de refrigerantes, palhinhas, pedrinhas e
algumas fitas, entre outros, para decorar.
E assim obtivemos dois belos “rapazes”.

ARTE BIZANTINA

Nesta semana, observámos e copiámos novamente
exemplares de obras feitas. Neste caso, de 547 a
1200 d.C. desenvolveu-se a arte bizantina, que
nasceu na parte oriental do Império Romano.
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CHEGADA DA PRIMAVERA

Vem chegando a estação,
De todas, a mais charmosa.
Traz perfume das flores,
Traz beleza como a rosa.
Deixa tudo mais bonito,
Desde a Terra ao Infinito,
Torna a vida esplendorosa!
Feliz Primavera para todos!

PÁSCOA
A Páscoa Cristã é comemorada todos os anos e relembra a crucificação, morte e
ressurreição de Jesus Cristo. A celebração estende-se pela Semana Santa – período no
qual relembramos todos os eventos que levaram à crucificação de Jesus Cristo.
O Domingo de Páscoa encerra esta semana e a quaresma – período de 40 dias iniciado
com a Quarta-feira de Cinzas.
Como forma de nos prepararmos para este acontecimento tão importante, as nossas
crianças e jovens pintaram alguns desenhos alusivos aos diversos momentos da
vida de Jesus, que juntos relembrámos.
Para todos, votos de Vida Nova, com Confiança e Paz!
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