
Férias de Natal do CATL 

E de repente, chegou mais um Natal. Que rápido passou o ano de 2016! 

Uma pausa na escola para repor energias e para voltar com vontade de aprender. E as 

energias foram bem repostas aqui no nosso CATL. 

Duas semanas carregadas de atividades, para aprender mais um pouco e ao mesmo 

tempo rir e saltar com brincadeiras. 

O Natal é tempo de partilha e assim, 

tivemos a oportunidade de partilhar 

um lanche de Natal, músicas de 

Natal e um momento teatral com 

todo o Centro Social da Paróquia da 

Nossa Senhora da Ajuda. 

E fomos atores, cientistas, lutadores de capoeira, músicos, decoradores, modelos, 

pintores… 

A empresa Qieduka veio ao Catl 

para fazer oficinas de Natal muito 

divertidas: 

Tivemos Capoeira, com uma 

professora que nos ensinou a 

“gingar”, a fazer o “Au”,o “ 

caranguejo” e muitas canções a 

acompanhar. Nas aulas de Capoeira encontramos craques, com muito talento.  

 

As “Ciências 

Divertidas”, 

ensinaram-

nos que o 

bicarbonato 

de sódio dá 

para fazer coisas incríveis e as “coisas” que temos em casa 

são uma experiência científica espantosa, desde a cozinha 

até à despensa. Que bom que foi descobrir o que podemos fazer com garrafas de água, 

balões e outros produtos. Ser um dia cientista? Podemos sim! 



 

 

Quantos instrumentos existem? 

Descobrimos muitos…os sons que fazem, 

as formas que têm, de onde são. A 

“Expressão musical” ajudou-nos a ouvir, 

a compreender, a tocar, a brincar com os 

sons. A harmonia, a melodia, tudo! Até 

cantamos…como verdadeiros rouxinóis. 

Foi muito divertido! 

 

 

 

 

E em todos os outros 

dias? O que fizemos? 

Fizemos jogos de 

exterior: Pinhatas com 

surpresas, os jogos das 

bolachas…estavam 

deliciosas.  

 

 

 

Fomos também decoradores.  

Fizemos decorações para a nossa mesa de 

Natal e para o refeitório. Para a nossa sala 

do CATL 

fizemos uma 

decoração 

natalícia com uma lareira e tudo…sim, 

porque somos muito criativos e gostamos 

de coisas bonitas. 

 



 

Fizemos brigadeiros, para o lanche partilhado de Natal, que 

estavam deliciosos e todos gostaram. 

 

Também foi altura de 

pensarmos um 

bocadinho e refletir 

sobre o que mais 

desejamos, quem é 

importante para nós, 

sobre o mundo que nos rodeia. Fizemos isso com o 

nosso Calendário de 

advento, que todos os 

dias tinha uma 

mensagem para que 

pudéssemos ler e 

pensar no que mais desejamos 

neste natal e no novo ano que 

aí vem. 

Levamos para casa cartões de 

natal, feitos por nós, com 

muita imaginação e alegria.  

 

 

Já tinha dito que fomos pintores? 

Sim, já tinha dito. Mas nós fomos uns 

pintores quaisquer. Fomos aprendizes 

de um grande pintor de seu nome 

Kandisky. Reproduzimos uma das suas mais 

famosas obras. Mas não podemos contar tudo, 

porque mais para a frente teremos surpresas. 

 



 

 

 

 

 

Cor! Muita cor com 

pinturas faciais cheias de 

brilhos. Ficamos mesmo 

coloridos e bem-dispostos. 

Desde flores a borboletas, 

tigres a Batman. Muitas 

personagens que nos colocaram um sorriso na cara. E só queríamos mais e mais. 

 

Ah…também fomos modelos. Tivemos um cenário 

de fotografia. Sorrimos, posamos, trouxemos roupa 

gira e o fomos fotografados.  

Cantamos canções, sorrimos e levamos alegria para 

casa. 

Também estudamos e preparamos todas as lições 

para o próximo período de escola. Sim, porque 

também temos responsabilidades. Fizemos tudo 

direitinho! 

As aulas começaram, estamos cheios de energia 

para mais uns meses. Mas iremos continuar a 

aprender e sorrir no nosso CATL. 


