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EDITORIAL

Olá!

Regressamos para mais um período letivo cheio de novidades.

Felizmente a pandemia de Covid 19 deixou-nos regressar às aulas presenciais e com isso também

voltámos ao CATL Verdine. Estamos muito contentes por este 3º período ter decorrido

normalmente, sem sobressaltos e sem quarentenas ou confinamentos.

Agradecemos a todos que nos têm ajudado a ultrapassar estes períodos mais conturbados, doando

máscaras e álcool gel para nos continuarmos a proteger deste maldito vírus que teima em não se ir

embora.

Deixamo-vos as nossas notícias para que possam ver como este 3º período foi tão divertido e cheio

de emoções.

Desejamos a todos umas boas férias, descansem mas não se esqueçam de se continuarem a

proteger.

Até Setembro.
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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.

Apoio Alimentar

Pelo facto de cada vez mais pessoas necessitarem de apoio alimentar, continuámos a distribuir
bens alimentares de 15 em 15 dias, oferecidos pela Câmara Municipal de Loures, como ajuda a
180 famílias.

Agradecemos todo o apoio e colaboração que os voluntários nos têm dado, pois com a
participação 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 esta iniciativa dela, não
conseguiríamos ajudar todas estas famílias carenciadas.

BANCO DE ROUPA

Desde o dia 15 de Maio que a AMUA iniciou o projecto do banco de roupa, com a ajuda do

Centro Verdine. Desde o mês de Março que a AMUA juntamente com o Centro Verdine recebeu

roupa que as pessoas queriam doar para se conseguir abrir o projecto. A adesão foi muito boa e

recebemos roupa para todas as idades, desde os bebés até aos mais velhos. No dia 15 de Maio

iniciámos então a distribuição da roupa pelos que mais precisam, estando todos os sábados

alguém no período da tarde na sede da AMUA, para receber as pessoas e doar a roupa. Obter

sorrisos faz-nos felizes.
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Workshop “Direitos da Criança”

No mês dedicado aos “Maus Tratos Infantis”,
os meninos do 3º e 4º ano passaram uma
tarde diferente, num workshop dedicado a
eles e aos seus Direitos enquanto crianças,
organizado pelo projecto CLS – Juntos Somos 
Mais.
Além de um pequeno debate sobre o tema,
também se falou de “bulling” e de outros
assuntos que os preocupam e que eles
gostaram que fossem esclarecidos.
Viram um filme e comentaram-no; escolheram
o Direito com que mais de identificavam e
justificaram a sua opção.
Esta sessão foi muito interessante e eles pediram
que se organizassem outras, com temas como
“Racismo” e “Violência na Escola (entre colegas)”. 
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Dia da Mãe

Este dia é muito especial, pois é dedicado a todas
as mães. Foram elas que nos trouxeram ao Mundo
e é a elas que temos que agradecer todos os dias.

Por isso, elaborámos uma pequena lembrança para
recordar e reforçar o quanto a nossa Mãe é importante.

Fizemos, em cortiça, uma pequena base para colocar
uma caneca ou um outro recipiente quente. Desenhámos

e colámos no embrulho a nossa dedicatória.



5

Dia Mundial
da

Criança

No dia 1 de Junho celebra-se o Dia Mundial da
Criança. 
Foi com muita alegria que as crianças da Quinta
da Fonte passaram este dia especial,  em que
o nosso CATL e a AMUA (Associação de
Moradores Unidos da Apelação, proporcionaram

uma tarde cheia de surpresas, entre elas
brinquedos à escolha de cada uma e um lanche
especial que incluiu um gelado delicioso!
Seguidamente fizeram jogos variados no
Jardim próximo da nossa sala.
Obrigado a todos por esta tarde diferente e muito
divertida!
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Para celebrar o Dia Mundial do Ambiente,
a 5 de Junho, fizemos uma acção de sensibilização,

para lembrar os habitantes da Quinta da Fonte
que têm animais de estimação, que devem sempre
limpar os dejectos do seu cão, para que as pessoas

que frequentam os jardins do Bairro, como nós, 
possam passear sem preocupação de se sujarem

ao pisarem algo que não deveria lá estar.
Desenhámos cartazes e pendurámo-los em árvores

do jardim, perto do nosso CATL.
Parece que está a resultar, pois ultimamente não

temos visto tanta sujidade e podemos brincar
mais descansados.

DIA
MUNDIAL

DO
AMBIENTE
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Neste 3º período reiniciámos a nossa viagem com as grandes descobertas: a América e o Caminho
Marítimo para a Índia, que assinalámos num Planisfério, bem como a descoberta do Brasil e a
grande viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães.

Passámos aos séculos XV e XVI, com o 
Renascimento, onde, com Leonardo da 

Vinci e Miguel Ângelo,
as artes e as ciências tiveram grande 

evolução, desenvolvendo-se o estudo do 
corpo humano e do

Sistema Solar.

Ainda no Renascimento pudémos falar
de arquitectura, e do “nosso” Convento de

Cristo, em Tomar.

Mais tarde, falámos sobre mercantilismo, Indústria e
comércio.
A Revolução Industrial surgiu no final do século XVIII e
a Agricultura e a Indústria desenvolveram-se
grandemente com a introdução da energia do vapor de
água.


