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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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Bairro limpo, bairro feliz 

Depois de uma interrupção mais longa do que o desejavél, reunimos com as crianças 

para partilharmos o que se passou no perído em que estivemos longe uns dos outros. 

Identificando os desejos para o novo ano, recordámos as recomendações de Jesus.  

Na primeira semana do ano, recordámos a importância de viver num lugar bom, limpo 

e saudável. 

Para uma melhor compreensão deste tema, elaborámos um cartaz, dividido entre o 

lado bom e feliz, em oposição ao lado mau e triste, 

onde cada criança escreveu aquilo que achava 

necessário para viver num lugar limpo e saudavél e 

o que não gostava de ver/ter no bairro. Voltámos a 

recordar a importância de não deitar o lixo no chão 

e de apanhar o que encontramos, colocando no 

devido caixote. 

 

Visita ao jardim 

 

Ao longo do tempo, temos vindo a perceber como os seres vivos são importantes no 

nosso dia a dia. Como tal, fomos até ao nosso jardim para ver de perto aqueles que 

apesar de serem bem mais pequenos que nós, são fundamentais para a nossa 

existência. Para além destes, existem ainda aqueles animais que tanto amor nos dão e 

que também merecem receber de volta o nosso amor, a nossa atenção e alguma 

alimentação. De todos estes não nos vamos esquecer nem ficar indiferentes.  

Falámos ainda nos amimais de estimação que temos em casa e como estes devem ser 

tratados.  
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Pinturas rupestres 

 

Vivemos muito focados no presente e no futuro, mas nunca nos poderemos esquecer 

do nosso passado, de todas as evoluções e decobertas que tornaram possível aquilo 

que somos hoje. Como tal, recordámos as pinturas rupestres, quem as pintava, onde, 

como e porquê  e ficámos a conhecer melhor esta actividade dos nossos antepassados. 

A realização das pinturas rupestres foi uma actividade bastante divertida, recuámos a 

cerca de 15 000 anos a.C e pintámos com os dedos, com cores semelhantes às que em 

tempos foram usadas. 
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Música 

 No início desta actividade, recordámos e aprendemos algumas músicas 

tradicionais portugueses infantis. Depois  de as sabermos, começámos a construir os 

nossos instrumentos com materiais reciclados, desde maracas, paus de chuva, reco-     

-recos, entre outros. E todos juntos tocámos e cantámos a música “A loja do Mestre 

André”.   

 

 

 

 

 

 

Actividade Física 

A realização de actividade física é bastante  importante para  o nosso bem-estar 

e para um crescimento saudável, mas nem sempre temos tempo ou companhia para 

fazer exercício. Por isso, no Catl Siruga, uma vez por semana juntamos os meninos 

presentes e realizamos jogos que desenvolvam o nosso corpo e que nos mantêm 

activos, sem nunca deixar de fora a diversão.  Os jogos favoritos são o ténis, as 

corridas, o futebol e o twister.  
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Ofertas da Agência Portuguesa do Ambiente 

 

Queremos assinalar neste jornal a oferta de bens alimentares, de higiene e 

brinquedos, dos nossos amigos da Divisão de Cidadania Ambiental- Departamento  de 

Comunicação e Cidadania Ambiental, da Agência Portuguesa do Ambiente.  

 Com estes bens fizemos cabazes para atribuir a algumas famílias mais   

carenciadas do bairro.  

 Queremos agradecer a todos os que colaboraram nesta iniciativa, mas fazer um 

agradecimento especial aos Engº. Augusto Serrano, Dr. Jorges Neves, Drª. Cristina 

Sobrinho e Drª Margarida Marcelino,  que se empenharam pessoalmente nesta acção.  

Mais uma vez, o nosso muito obrigado.  
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Mesopotâmia 

De forma a introduzir o tema da Mesopotâmia, inicialmente visualizámos um 

video que explicava de forma cronológica a antiga civilização, onde percebemos como 

estes agiam, conhecemos as suas conquistas e as suas descobertas. Depois, fomos 

identificar no mapa mundo onde ficaria atualmente a Mesopotâmia e verificámos que 

lá se localiza o Iraque, país banhados pelos rios Tigre e Eufrates. 

Por fim, realizámos um resumo de tudo o que aprendemos e ainda duas obras 

de arte que caracterizavam a arte deste tempo.  

 

 

 

Vaivéns 

 Vejam como ficaram bonitos os nosso vaivéns, construídos com garrafas de plástico 

reutilizadas e decoradas com fitas de várias cores. Fizemos um concurso para ver qual 

seria o vaivém mais rápido. Divertimo-nos muito. 

 

 

 

 

 

 

 

Fica aqui uma boa ideia para fazer em casa um jogo divertido e que ajuda o meio 

ambiente.  
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Dia dos namorados 

 

No dia 14 de Fevereiro é celebrado o dia do amor.  

No nosso Catl, não podíamos deixar de assinalar o 

dia e de partilhar o nosso amor com quem nos é querido. 

Para isso, decorámos a sala a rigor e constuímos caixas em 

forma de coração para assinalar a data e oferecermos uns 

aos outros. Assim todos ficámos com um coração, além do 

que bate cá dentro.  

Egipto 

 

Nesta semana fizemos uma viagem ao passado e percebermos como eram os 

egípcios. Aprendemos muito sobre o rio Nilo e percebemos a importância que este 

tinha para as civilizações que viviam nas margens deste. Para além disto observámos 

também as suas obras de arte e demos o nosso melhor a realizar a peça da Rainha 

Nefertiti, que data de 1360 anos antes de Cristo.  

  

 

 Com o barro fizemos ainda um escriba.  
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Tangram 

Às vezes de pequenas asneiras surgem grandes ideias. Foi o caso da tábua das 

sete sabedorias, que surgiu depois de um monge ter partido um vaso de porcelana. E 

foi nas figuras geométricas que nos focámos. Recordámos algumas, aprendemos coisas 

novas e no fim ainda fomos capazes não só de montar o quadrado com as diferentes 

formas, como de construir diversas imagens ao desmontá-lo. 

 

 

 

 

 

Festa de carnaval 

Não deve haver uma criança no mundo que não adore o carnaval e nós não 

somos diferentes. Este dia foi muito divertido; estávamos todos mascarados com as 

fantasias de que mais gostávamos, até as monitoras estavam mascaradas. Ouvimos 

muita músicas, dançámos, fizemos muitos jogos em grupo, lançámos serpentinas e 

brincámos muito; soube muito bem passar uma tarde muito feliz com os nossos 

amigos.  
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Dia de celebrar as Mulheres 

 

No dia 8 de Março é celebrado o dia da Mulher. 

Para assinalar esta data, por tudo o que as mulheres 

significam, as crianças realizaram estas flores para 

oferecer às mulheres das suas vidas, desde mães, tias ou 

avós. 

Aqui vai o nosso desejo de que todas as mulheres 

sejam respeitadas e estimadas. 

 

Juntos pela Ucrânia 

 

Infelizmente, a situação que se tem vivido na Ucrânia não deixa ninguém 

indiferente e no Catl Siruga, também quisemos mostrar o nosso apoio.  Juntámo-nos 

todos e enviámos o que lhes faz tanta falta. A caixa  foi ainda caracterizada com a 

bandeira ucraniana e com palavras de apoio na língua de destino, para que estas 

fossem percebidas: vitória, paz.  
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Ilha de Creta e Grécia 

 

O nosso conhecimento não pára de aumentar. Desta vez, 

fomos ao Mar Mediterrâneo localizar a ilha de Creta e  Grécia. 

Visualizámos ainda algumas obras de arte desta época e decidimos 

realizar a cabeça de um jovem, uma arte grega realizada 560 anos 

antes de Cristo. Esta obra foi a selecionada, não só por ser muito 

bonita mas também por se aproximar do nosso tema geral “Ser 

Feliz” e este jovem também está a sorrir.  

 

O nosso baralho de cartas 

 

Todos os baralhos de cartas são diferentes, mas este é muito especial; foi 

realizado pelos/as meninos/as do Catl Siruga. Foi um longo processo de cortar as 

cartas, fazer os números e todas as outras etapas necessárias para termos o baralho 

completo, incluindo a regras do jogo, mas valeu a pena. Aprendemos jogos novos e 

muito divertidos para jogarmos todos em conjunto.  
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A Península Itálica 

 

Sobre este tema falámos que o povo romano surge na península itálica e que 

sendo um povo guerreiro, a pouco e pouco constituiu um grande império. Ficámos a 

saber também, que além de grandes guerreiros e conquistadores, também foram 

grandes artistas. Muitas destas obras chegaram até nós. Na nossa sala, copiámos duas 

dessas obras de arte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia do Pai 

 

No dia 19 de Março é celebrado o dia do pai e não podíamos deixar passar este 

dia em branco. Então decidimos realizar uma prenda para os nossos pais, que fazem 

tudo por nós todos os dias do ano.  Fizemos um postal, com os braços, que 

representam um abraço e decorámos ao nosso gosto.  
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O Nosso Robô 

Os robôs estão cada vez mais presentes na nossa vida e no Siruga também quisemos 

ter um. Antes de realizarmos o nosso robô com material reciclado, aprendemos um 

pouco sobre estes: como surgiram; para que servem; as suas regras e características. 

Cada um de nós desenhou ainda o seu robô, com a função que preferia que este 

realizasse: um triturador de lixo, um pintor, um cozinheiro, um multi funções e uma 

mão que faz os trabalhos de casa e joga videojogos.  

Todos juntos fizemos o robô para a nossa sala. 

 

 

 

 

 

 

Arte Bizantina 
 

Após a separação do império romano, surge a arte bizantina na parte oriental. Nós 

aprendemos como esta surge, a origem do seu nome e as suas principais 

características. Recriámos ainda algumas pinturas e fizemos um desafio para ver quem 

desenhava e pintava melhor esta temática.  
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A Páscoa 

 

No Natal foi celebrado o nascimento de Jesus e agora chegou a Páscoa, a 

festividade religiosa que celebra a ressureição de Jesus, que aconteceu três dias após a 

sua crucificação no calvário.  Na sexta feira-santa é relembrada a crucificação e morte 

de Jesus e no Domingo de Páscoa a sua ressureição.  

No Catl Siruga abordámos esta temática e realizámos um cartaz com o 

significado da Páscoa. Pintámos ainda algumas ilustrações que demonstram episódios 

marcantes da vida pública de Jesus. 

Como não podia faltar, elaborámos muitos coelhos de páscoa, todos eles muito 

bonitos e muito coloridos, simbolizando vida nova.  

 

Nós também desejamos aos nossos leitores uma 

vida renovada, em que só a confiança e a paz 

tenham lugar. 
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Ateliers Ocupacionais 

 

Tal como já sabemos, as manhãs no CATL  Siruga são passadas com as 

mulheres.  Os trabalhos são sempre muito variados, consoante os materiais 

disponíveis, os dias a celebrar e os gostos de cada uma.  

Ao longo do tempo, vemos que as capacidades vão aumentando, tanto a 

imaginação como a facilidade em realizar as tarefas necessárias para a conclusão das 

peças. 

Mostramos alguns exemplos dos trabalhos realizados: cestos de casa 

decorativos, vasos, sacos de pano, enfeites para festas de anos e dois fatos de 

carnaval. 

 

 

 

 

 

 


