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DO

FREI

PAI NATAL
Muitas crianças da nossa escola
quiseram conhecer o Pai Natal. Uma
delas foi o Duarte. Além de ter tirado
uma fotografia, o Duarte ouviu o Pai
Natal a dizer que este ano vai dar
presentes a todas as crianças, como é
costume, no dia 25 de Dezembro,
mas só àquelas que se portaram bem na escola, em casa com os
pais, família e amigos. No fim, deu um abraço ao Duarte e Desejou
um Feliz Natal a todos!
Profª Cristina Passarinho

●

Pai Natal, o amigo dos
animais

EM ALMADA

Era véspera de Natal, três gatinhos ainda bebés,
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andavam pelas ruas onde as pessoas corriam para fazer
as últimas compras para prepararem a consoada no

Editorial:

quentinho das suas casa.
Já cansados de andar à procura de alguém que lhes desse abrigo, acabaram por se enroscar
no tapete de uma linda casa. Mas, infelizmente apareceu o homem muito mal-encarado e zangado, que os expulsou. Os gatinhos olharam para o homem com um ar suplicante, mas nada
havia a fazer.
Chegou a noite e escureceu, fazia muito frio e começou a cair neve.
Os gatinhos já completamente cansados de tanto andar caíram na neve, sentindo-se abando-

O QUE É PARA TI O NATAL?!
AMOR, AMIZADE, FAMÍLIA
E... MUITAS PRENDAS!!!!!
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nados por todos.
Com a meia-noite à porta, o pai Natal chegou no seu trenó, para fazer as delícias de muitas

Caros Amigos
Aproxima-se mais um NATAL. Vamos aproveitar o momento para reviver o Nascimento de
Jesus, e, com Ele, gerar um movimento de solidariedade com aqueles que, neste tempo, vivem dificuldades.
A solidariedade é um objectivo de vida que não podemos esquecer. É tempo de juntarmos esforços, para, em conjunto, ajudarmos a ultrapassar os momentos difíceis que afectam muitas das nossas famílias.
Nós, por cá, não esquecemos este valor. A escola, os nossos alunos, toda a comunidade vai terminar mais um período lectivo, comemorando um NATAL, solidário, com Celebrações nos próximos dias 17 e 18 de Dezembro. É o momento de levar,
também para casa, o ESPÍRITO de NATAL.
É neste espírito que eu, em nome de toda a escola, vos desejo um BOM NATAL e FELIZ ANO NOVO

crianças, mas eis que repara nos três lindos gatinhos caídos na neve e quase mortos de frio.

Prof. José António Costa

O Pai Natal pegou neles com muito cuidado e enrolou-os no seu cachecol vermelho e pensou que à semelhança das pessoas aquelas criaturas mereciam ter um Natal Feliz junto de

CAMPANHA DE NATAL

alguém que lhes desse muito carinho.

Projecto Sócio Caritativo

Foi então que se lembrou que havia uma menina que lhe tinha escrito uma carta a pedir um

Mais uma vez, os alunos e as suas famílias contribuíram com
grande generosidade, para que outras famílias de Cacilhas tivessem uma ceia de Natal recheada de amor, carinho e bem estar.

gatinho. Sem fazer barulho, foi à sua casa e pousou os três gatinhos perto dela.

A todos os que têm vindo a tornar este projecto possível, o Nosso
Bem Haja!

nhos e estes finalmente tinham encontrado um lar.

Departamento de Ciências Sociais e Humanasa

Este cenário, que está no átrio, em frente à sala de professores, foi criado pelas
professoras do Grupo de Artes, com os alunos de 2º e 3º ciclo. Este foi inspirado pelos
cânticos de Natal. Os meninos e as suas famílias cantam ao Menino Jesus.

No dia de Natal, a menina não podia estar mais feliz, porque em vez de um tinha três gati-

O Pai Natal também sabe fazer feliz os animais.
Ele deseja que ninguém mais abandone à sua sorte os pobres animais.
André Figueira - 5ºC
Ei !! Quem
me explica o
porquê de
tantas
arvóres.

Chamo-me
H1N1, e vim
conhecer
Almada…

Querido Menino Jesus
Querido menino Jesus, este Natal, queria pedir uma
coisa diferente… Enquanto nos outros anos eu pedia
sempre brinquedos, tais como bicicletas, carros telecomandados, jogos, livros... Este ano não. Depois de muito
pensar, decidi que gostaria de pedir um presente muito
melhor, e esse presente é que todas as pessoas pobres do
mundo pudessem ter comida, roupa, um sítio para dormir, escolas, hospitais, muito amor e carinho, saúde,
enfim, que tivessem uma vida como nós e que pudessem
festejar este dia tão especial. Também gostaria que não
houvesse violência no mundo e que todos vivessem em
paz uns com os outros.
Querido menino Jesus, se pudesses realizar estes
desejos, não só me farias feliz a mim, como farias felizes
milhares de pessoas no mundo. Espero que os consigas
realizar. Obrigado e Feliz Natal.
Nuno Silva—6ºC

Música !!! Que
horror, eu só
gosto de ouvir
espirros.
Atchim…Atchim…

Vai te
embora, pois
eu quero
cantar.

Vamos lá
ensaiar…
atchim…
Atchim…

Rita—3ºB

Eduardo—3ºB

Trabalhos de Natal
Este trabalho foi desenvolvido nas aulas de Educação

A todos um

BOM NATAL,
Atchim ,um
BOM NATAL ,
Atchim
desejo…

Tecnológica ao nível dos 7ºs e 8ºs anos. Os presépios
realizados por cada aluno deram origem ao presépio
para a fachada do Externato.

Filipa—7ºA

Filipa Silveira 7ºA

A foto das estrelas (foto artística) é um trabalho também realizado em E.T para
decorar o átrio da escola.
Profª Túlia Duarte

Trabalho Colectivo Infantil

P.2

Externato Frei Luís de Sousa

P.3

Externato Frei Luís de Sousa
ANO IV

Notícias do Frei

ANO IV

Notícias do Frei

DEZEMBRO 2009

DEZEMBRO 2009

Os 53 anos do Externato Frei Luís de Sousa
No passado dia 8 de Outubro, o Externato celebrou os seus 53 anos de vida.
A professora Elizabeth Costa, com um discurso comovente, deixou o público ao rubro, com aplausos bem
fortes no final do mesmo. De seguida, seguiu-se o Sr. Director também com um
discurso e a entrega de prémios aos alunos (jogo do 24 e Pmate, realizados no
ano anterior).
Para o fim, ficou uma surpresa, os Magic Niggas foram animar os alunos e
professores, com a sua música e energia, até ao final da festa.

10º
5ºC

6ºA

Assim se passou a festa de Aniversário do Externato.
João Santos– 9ºB

8ºB

8ºC
Festa de Halloween

PROJECTO PORTAS DE NATAL

Feira da Ladra
No dia 13 de Novembro, realizou-se no pátio,
do Externato Frei Luís de Sousa, a Feira da
Ladra.

No dia 30 de Novembro festejámos o Dia
das Bruxas, com uma festa no pátio. As turmas
do 1º, 2º ciclo e 7ºs anos, desfilaram, cantaram
e dançaram…

O PRESÉPIO
Foi proposto pelo grupo de Artes, o projecto “Portas de Natal”.
Este trabalho consistiu no envolvimento activo de todas as turmas, de cada ciclo, na decoração do espaço escolar.

Foi uma festa
divertida, com o objectivo de conhecermos e
comemorarmos uma tradição inglesa e americana. Os alunos fizeram pesquisas e trabalharam este tema nas aulas de Língua Inglesa
(1º ciclo) e Área de Projecto (1º, 2º ciclo e
7ºs anos).

6ºC
4ºA

Este ano, não houve vencedores, nem vencidos…
Parabéns a todos pelo excelente trabalho!
Congratulations to all for the excellent work!
Profª Cristina Passarinho

Contando com a participação de todas as turmas,
desde o 4º ano até ao 12º, os alunos contribuíram
com artigos em bom estado, e em 2ª mão, para realizar este magnífico
evento, promovendo a política dos “Quatro R”…(Reduzir, Recuperar,
Reciclar, Reutilizar).
Para além das vendas, alguns alunos do 3º
ciclo participaram em jogos,
que foram desenvolvidos na
disciplina de Área de Projecto
e Formação Cívica. O secundário, tratou da parte da
comida, vendendo bolos, bebidas, salgados... aos
alunos e professores.
Foi uma óptima tarde!
Inês Nunes- 7ºB

Sala Verde

9ºB

5ºA

Sala Branca

«Pai Natal, Amigo das Crianças»
O Pai Natal é muito generoso, tanto para idosos, adultos ... mas, gosta especialmente
das crianças! Adora ver a carinha de felicidade com que elas ficam, quando abrem as
prendas.

O 6ºA “De volta ao jardim infantil “

2ºA

O momento foi de teatro, e do bom! Digo eu que assisti, e gostei!
A dramatização da história “O saco que falava” representada, brilhantemente,
por esta turma, criou um ambiente, simultaneamente,
de expectativa e cumplicidade entre os pequeninos da
infantil e os seus colegas mais crescidos.

Aprecia tanto que houve um ano ... maravilhoso...
-Este ano vou dar presentes especiais...-dizia o Pai Natal.
Pôs no seu trenó; roupas , comida , gomas , brinquedos , e , umas surpresas . Atou o
Rodolfo e o Renato (as duas renas) à carruagem.
Sobrevoando o continente, pegou nos sacos cheios de gomas, carne, peixe, batatas,
frutas. Depois de aterrar, distribuiu os sacos uns aqui, outros mais à frente. E, assim,
sucessivamente. Voltou a voar, esticando os braços largou sementes mágicas no ar. Em
seguida, puxou por dois regadores e... água lá para baixo!
-Assim os meninos pobres têm onde ir buscar comida. E, agora os brinquedos ... um
peluche para aqui, uma Barbie para ali , um comboio, uma bola, um globo de neve, um
avião ... o Pai Natal até ensinou os meninos a ler!

Sala Azul

-Para este continente trouxe prendas especiais: um trenó cheio de amor, amizade e
felicidade ... e uma carruagem repleta de alegria!
Para a América ... lá viajou o trenó com a paz e com sorrisos para as crianças.

Mariana Bernardino – 5ºB

Profª Gina Pires

No passado dia 20 de Novembro, realizou-se com as
turmas do 7º ano, um percurso de orientação, no espaço
do Parque da Paz. Tendo como objectivo colocar em
prática conteúdos das disciplinas de Geografia e Educação Física esta actividade lúdica, que desenvolveu destrezas motoras e na utilização de instrumentos de localização como a Bússola, obedeceu às regras estabelecidas
pela Federação Portuguesa de Orientação, inclusive com a utilização de uma planta
realizada pela mesma.

Na Ásia, o Pai Natal, deu roupa: camisolas, sapatos, cachecóis, chapéus, e os habituais brinquedos. Mais meninos entraram para o trenó. Europa foi o seu destino!

Neste ano o Pai Natal conseguiu satisfazer os desejos das crianças de todo o Mundo!

Profª Isabel Costa

Percurso de Orientação

Os rapazinhos pegaram nas guloseimas e comeram-nas. Subiram para as renas e
para o trenó. Um ... dois ... três ... vamos até Ásia.

Claro que havia sempre os tradicionais brinquedos!

Foi mais um momento em que através de uma grande obra da
literatura mundial (Corcunda de Notre Dame), os alunos puderam
descobrir a magia do Teatro.

Em suma, foi uma festa!

-Quem quer ver as minhas renas, com as suas hastes de gomas? E quem as quer
montar?

1ºA

No dia 10 de Dezembro, o 1º ciclo, assistiu, com grande entusiasmo e alegria a mais uma peça, levada à cena pela Companhia de
Teatro TIL (Teatro Infantil de Lisboa).

Não faltou também um afinadíssimo coro a entoar a
tão popular canção “Atirei o pau ao gato”( com gato e
tudo)! É que nisto do teatro, podemos vestir qualquer
pele e, aqui concretamente, foi a de felino.

-África , é o nosso destino!

1ºB

O 1º Ciclo foi ao Teatro TIL em Lisboa

No sentido de dar continuidade ao Projecto de Turma iniciado no ano transacto,
os alunos do 6ºA tiveram o prazer de levar uma pitada de magia à infantil.

Sala Encarnada

Foi acima de tudo uma manhã agradável com uma actividade de Promoção do
contacto com a Natureza e de convívio entre professores e alunos.
Profª Manuel André

FEIRA DA GEOLOGIA
Mais uma vez, a Feira da Geologia teve lugar de destaque, entre
os dias 30 de Novembro e 7 de Dezembro. Esta feira foi
organizada pelo Departamento de Ciências Físico Naturais.
Muitos foram os alunos que a visitaram, aprendendo mais sobre
as pedras, cristais… para o ano há mais!!

