
  

           E X T E R N A T O  F R E I  L U Í S  D E  S O U S A  

Preço : 0,50 € 

Tiragem de 200 exemplares 

C O O R D E N A Ç Ã O :  C R I S T I N A P A S S A R I N H O ,  I S A B E L C O S T A,  J O R G E G A R C I A,  M I G U E L O L I V E I R A  

 

NOTÍCIAS  

  FREI 
DO 

 

Propriedade do  

Externato Frei Luís 
de Sousa 

Praça do M.F.A 

2800-171 Almada 

●
 

 

Edição de  Final de Ano -  Ano Lectivo 2009/2010 -  Ano I V–  Junho 

P.1 

Editorial:  
  Chegámos ao fim de mais um ano… 

  Devemos agradecer a todos quantos colaboraram, activamente, para que este ano escolar terminasse com sucesso. Foi num espírito de trabalho e 
entrega de todos, que desenvolvemos o plano de actividades deste ano. Será com o mesmo empenho que iremos trabalhar no próximo ano lectivo. 
 Queremos continuar a evoluir e facultar a toda a comunidade escolar uma escola mais moderna, mas também uma escola de valores. Uma escola 
onde os alunos possam desenvolver não só as aprendizagens, mas também um lugar onde possam construir o caminho da vida.  
 Os alunos crescem com a escola, mas a escola também cresce com os alunos. 
 Neste final de ano, mas a preparar o próximo, aproveitemos este dia 19 de Junho para nos encontramos e comemorar. 
 Boas Férias. 

                                                                                                     Director Prof. José António Costa 

           CONCURSO DE ORTOGRAFIA 

     No passado dia 26 de Maio, a aluna Beatriz Vas-
concelos ficou em 1º Lugar na Final do Concurso de 
Ortografia, do 3º ciclo, que teve lugar no Colégio do 
Vale. Ficámos muito contentes, porque esta parceria 
entre o nosso colégio, Campo de Flores e Colégio do 
Vale, no Concurso de Ortografia, que já dura à 3 

anos,  foi mais uma vez um sucesso.  
PARABÉNS!!                                  

                                    Profª Cristina Passarinho 

ACTIVIDADE “SEMANA DA CULTURA” 

     Na última semana de aulas do 2º período reali-
zou-se a “Semana da Cultura”, dois dias dedicados 
a várias actividades, organizadas pelos professores 
de todas as disciplinas, do 2º, 3º ciclo e Secundá-
rio. 
    Os Departamentos contribuíram com várias 
actividades, relacionadas com as suas disciplinas, 
dividindo-as em ateliers, orientados pelos Profes-
sores.      
      Na nossa opinião, esta actividade teve um resul-
tado bastante positivo, ultrapassando as nossas 
expectativas, os alunos aderiram com entusiasmo e 
pensamos que é, seguramente, uma experiência a 
repetir nos próximos anos lectivos. 
                                                      Profª Isabel Costa 
      

FREI CONQUISTA A PRATA  

NAS OLIMPÍADAS DA QUÍMICA 

     Depois do apuramento no passado dia 17 de Abril na fase regional das Olim-
píadas da Química Júnior,  que teve lugar no departamento de química da Facul-
dade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, duas equipas 
deslocaram-se a Coimbra onde sob organiza-
ção do Departamento de Química local, 
decorreu a final desta prestigiada competi-
ção..  
     Os alunos que participaram foram: Ana 
Bello (9ºB); João Ferreira (9ºB); Francisco 
Parente (8ºA); Tomás Fernandes (9ºB); Inês 
Franco (9º B); Pedro Coito (9ºA). 
     Conjuntamente com outras 18 equipas representantes de todo o território con-
tinental, as duas equipas de alunos do Externato realizaram durante a manhã as 
diversas provas teóricas e práticas. 
     Foi com enorme satisfação e alegria que todos ouvimos o nome da nossa esco-
la ser anunciado, como vencedor da medalha de Prata das Olimpíadas da Quími-
ca Júnior 2010.  
     Parabéns à Ana Bello, Francisco Parente e ao João Ferrei-
ra pelo seu brilhante desempenho, e um muito obrigado à Inês 
Franco, Pedro Coito e Tomás Fernandes por mais uma vez 

terem representado a nossa escola. 
                                                      Profº Miguel Oliveira 

TRIVIAL DO CONHECIMENTO 

     Realizou-se, no final do 2º Período, no Auditório da nossa escola e 
integrado na “Semana da cultura”, a Final do concurso do “Trivial do 
Conhecimento”, dirigido aos alunos do 2º e 3º Ciclos. Esta iniciativa 
visa fundamentalmente a promoção dos conhecimentos e competên-
cias nas diversas Áreas Curriculares numa competição saudável e 
cheia de entusiasmo. Assim, os grandes vencedores desta “justa do 
saber” foram : 

2º Ciclo : 

. 5º ano A 

. 6º ano C 

3º ciclo: 

. 7º ano B 

. 8º ano B  

. 9º ano B                                                                                                                                                            

                                                                    Muitos  Parabéns !                                                                                                 

  Prof. Jorge Garcia 

AGENDA 21 DA CRIANÇA 2010 

     Mais uma vez os alunos do 6ºB, representaram a nossa escola através dos seus pequenos deputados (João Pinho e Maria Coroado 
Santos) , no Teatro Municipal de Almada. 

     Este ano foi estudado pelos nossos alunos, os hábitos de consumo dos Almadenses. 

     O Final do Projecto foi comemorado com a  plantação no colégio de uma alfarrobeira, oferta da Câmara Municipal de Almada. 

Profª Manuela Raposo 
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COMPETIÇÕES PMATE E DAR À LÍNGUA 
     No dia 28 de Abril de 2010, alguns alunos do 3.º ciclo foram à Universidade de Aveiro. 

 A viagem de ida demorou quatro horas, cada um sentado com outra pessoa. Para passar o tempo ouvimos música, falámos uns com os outros, mandámos mensagens, etc. Já no fim 

da viagem vimos um filme: «3 Homens e 3 Bebés». 

     Quando chegámos, pudemos esticar as pernas e ver a universidade de perto. Depois, fomos para uma fila enorme, mas como alguns estavam a guardar lugar, uns foram jogar à 

bola e outros foram participar nalgumas actividades desportivas que a Universidade proporcionava aos visitantes.      

     Antes da prova começar, fomos comer umas sandes que a universidade gentilmente nos ofereceu. 

     Depois fomos fazer a prova. Uns para o “Dar à Língua”, outros para o “Pmate”. Eu, como algumas outras pessoas, fui para o “Dar à Lín-

gua”. A minha parceira era a Marta, e a nossa equipa era o “Port Power”.  Fizemos a prova nos computadores «Magalhães» e nós chegámos ao 

nível 6. Quando a prova terminou, tivemos algumas horas de recreio. Depois foram entregues os prémios e fomos para o autocarro… A via-

gem de regresso durou também quatro horas e aproveitámos para ver dois filmes: «Anacondas» e «A Onda dos Sonhos». 

Chegámos às 20 horas e apesar de não termos ganho nenhum prémio, ganhámos uma excelente experiência. .                                                                                                                        

Bruno Freitas—7ºB 

        No passado dia 28 de Abril do ano corrente, alguns alunos do Externato Frei Luís de Sousa partiram do colégio, às 7 horas e 30 minutos para a Universidade de Aveiro, de 

modo a participar nas actividades Pmate e Dar à Língua.  

   Após uma viagem com cerca de 4 horas, que foram passadas a ver DVDs, e uma longa espera onde as equipas almoçaram e participaram em activi-

dades proporcionadas pela Universidade, estas entraram na sala da prova. Apesar de terem sido obtidos brilhantes resultados por parte de algumas 

equipas, nenhuma conseguiu ocupar um lugar no pódio. 

    Contudo, mostrou-se uma viagem e uma actividade divertida e contou com uma boa preparação da Universidade. 

    Regressámos ao Externato às 19 horas e consideramos todos os participantes de parabéns.  

                                                                                                                                                      Ana Rita Bello -9ºB 

                                                                                                                                                                                 

          ...e no dia 29 de Abril foi a vez dos alunos do 2º ciclo representarem a nossa escola no “Pmate”, com alegria, entusiasmo e competência. 

                                                                                                                                                                                         Profª Manuela Raposo 

 

 

Visita de Estudo à Quinta da Fortuna e  

Casa do Ambiente na Costa da Caparica 

     Na primeira parte da visita, tivemos a oportunida-
de de observar o modo como são fabricados os azule-
jos, tendo no final pintado o nosso próprio. 
     À tarde, visitámos o C.M.I.A., no qual relembrá-
mos os nossos conhecimentos sobre fósseis. De segui-
da, visualizámos um 
pequeno filme (Aquário 
Virtual), o qual nos fez 

consolidar a matéria acerca do litoral português. 
     No final, deslocámo-nos até à praia, onde obser-
vámos a grande diversidade de espécies vegetais, 
existentes no nosso país. Falámos também do modo 
como se formou a Arriba Fóssil. 
     Foi uma visita bastante divertida e educativa! 

Inês Pereira, Inês Nunes e Tatiana Duque—7ºB 

Visita de Estudo ao Palácio de Queluz e à Faculdade 
de Ciências de Lisboa 

     No dia 7 de Maio de 2010, nós, os alunos do 8º ano 
fomos a uma visita de estudo. 

     Nesta visita de estudo fomos ao Palácio de Queluz, no 
âmbito da disciplina de História, e à Faculdade de Ciências 
de Lisboa, no âmbito da disciplina de matemática, ciências 
naturais e ciências físico-químicas. 

     A visita ao Palácio de Queluz foi muito interessante, 
dado que encontrámos peças de mobiliário e 
espaços que eram característicos do estilo 
barroco (séc.XVII e XVIII) e rococó. Os gran-
des senhores deste tempo davam muita impor-
tância a estes estilos, pois revelavam um gran-
de riqueza, como por exemplo, o uso as talhas 
douradas na decoração das suas salas. 

     A visita à Faculdade de Ciências revelou 
“muita intriga”por parte de todos os alunos ao tentarem resolver os proble-
mas de matemática propostos. Também fizemos diversas experiências para 
identificarmos com que substância estávamos a realizar cada uma delas. 

     Tudo isto foi parte de uma tarde óptima passada com amigos, professo-
res e repleta de divertimento! 

Marta Miranda e Mafalda Hormigo—8º-B 

VISITA DO PAPA BENTO XVI A PORTUGAL 

     Foi com grande alegria que acompanhámos a vinda 
do Papa a Portugal de 11 a 14 de Maio. 

     No dia 12 de Maio, os alunos dos 4º e 6º anos, 
fizeram parte da moldura humana que deu as boas-
vindas ao sucessor de Pedro, 
no Santuário do Cristo Rei. 

     Alguns dos alunos mais velhos foram ao Terrei-
ro do Paço, assistir  à Eucaristia e participaram nas 
celebrações em Fátima. Voltaram entusiasmados, 
mais certos da Beleza que é o Cristianismo. 

                                                           
Profª Carla Agria 



Notícias do Frei 
E x t e r n a t o  F r e i  L u í s  d e  S o u s a  

ANO IV 

JUNHO 2010 

P.3 

TORNEIOS INTERNOS 

    Os torneios internos realizados no início de 3º 
período envolveram o 2º e 3º ciclo, a competição nas 
modalidades de futsal, basquetebol e andebol. Estes 
torneios procuraram, mais uma vez, promover a par-
ticipação activa dos alunos, desenvolvendo compe-
tências de êxito pessoal e de grupo nas suas dimen-
sões técnica, táctica e 

organizativa. 

     Parabéns aos vencedores e honra aos vencidos ! 

     Equipas vencedoras : 

 Futsal : Feminino—5ºA , Masculino—5ºA 

 Basquetebol : Feminino—6ºA ; 9º B; 11º ano 

                                    Masculino—7ºA , 8º C; 12º ano 

 Andebol : Feminino—7º B ; 8º A; 11º ano 

                              Masculino—7ºB ; 9º A; 12º ano 

                                                                            Profº Rui Arroteia 

LIGA DA AMIZADE 

     Ao longo do ano lectivo, decorreu a denominada “Liga da Amizade”. 

     Uma equipa de Professores/Funcionário defrontou várias equipas de 
alunos, desde 0 5º ano ao 12ºano, espelhando todo o perfume do seu fute-
bol, contribuindo para fomentar o convívio entre toda a comunidade esco-
lar.  

     Os jogos decorreram dentro do maior fair-play, excepto algumas situa-
ções em que a vontade de derrotar o dream team era tanta, que provocou 
alguns casos mais polémicos, resolvidos com o processo “apito vermelho”. 

Para o próximo ano estaremos de volta. 

Boas férias! 

                                   Álvaro Borges 

Conferência de Direitos...  
     No âmbito da disciplina de Geografia, o Externato Frei 

Luís de Sousa, recebeu no dia 1 de Junho de 2010, a visita 

da Organização Não Governamental, Amnistia Internacional.   

      O representante desta Instituição expôs e debateu com as turmas de 9º 

ano da nossa escola, a temática dos Direitos Humanos e a respectiva 

declaração universal que foi trabalhada pelos 

alunos através da realização de uma exposição 

sobre os artigos da declaração, que pode ainda 

ser visitada por todos no átrio da escola ciclo. 

A não perder…     

                                                 Profº Manuel André Pulão  

O Corcunda de Notre Dame 

     A peça de teatro “O Corcunda de Notre Dame”  é uma peça infanto-
juvenil que retrata a vida de um corcunda que vive na Catedral de Notre 
Dame e é discriminado por ser feio, por isso,  vive isolado na  Catedral e 
não sai à rua para que ninguém o veja. 

     As suas únicas amigas são as gárgulas, que, apesar de não parecer têm 
muita sabedoria e dizem a Quasímodo, o corcunda ,para sair pelo menos 
uma vez à rua. 

      Esta peça foi adaptada do romance deVictor Hugo, escritor francês, 
com o título “Notre-Dame de Paris”.  

      A peça foi exibida pelo T.I.L. ( Teatro Infantil de Lisboa), no Teatro 
Armando Cortez 

      “O Corcunda de Notre Dame” é uma peça bem estruturada, divertida, 
sem dúvida bem ensaiada e quem a interpreta tem de ser um actor expe-
riente. 

     Já assisti a várias peças do T.I.L. e esta foi a que teve melhores efeitos 
especiais e cenários. Lembro-me de uma cena em que os personagens têm 
uma luta em câmara lenta que parece de um filme. 

Os actores principais são Kim Cachopo que faz de Quasímodo, o corcunda, 
João Miguel Mota, o cruel juiz, pai adoptivo de Quasímodo, Maria João 
Vieira que interpreta Esmeralda, Miguel Vasques que interpreta Phoebus. 
Sem esquecer as pessoas que dão vida às luzes, aos cenários e aos figuri-
nos. 

     A peça prende-nos ao palco e transmite-nos medo, curiosidade, ansieda-
de e alegria devido aos seus momentos divertidos. 

     Com certeza, é uma peça para toda a família, que aconselho a ver. 

João Lucas Ferraz -6º B 

FEIRA DO LIVRO  
 
     A Feira do Livro realizou-se nos dias 1 e 2 de Junho no átrio da nos-
sa escola (junto à sala dos professores). Esta foi 
uma iniciativa do Departamento de Língua Portu-
guesa e Línguas Estrangeiras com o patrocínio da 
livraria Capas Negras.  

     Ao longo destes dois 
dias, os alunos puderam 
adquirir livros aconselha-
dos pelo Plano Nacional de Leitura e outros do 
seu agrado, com o objectivo de os motivar 
para a leitura.  
     Assim, desafiámos todos os alunos, profes-

sores, funcionários e pais a lerem cada vez mais e, deste modo, se torna-
rem mais sábios…pois, como sabemos, os livros são uma fonte de sabe-
doria. 
                                                                Profª Cristina Passarinho 

O FREI APOIA PORTUGAL... 

         Tomás Fernandes e Miguel Gandum 9ºB 
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DEFINIDA INDEFINIÇÃO 
 
Olhos de silêncio que se abraçam no sôfrego temporal. 
Uma alma que se evapora 
De todo um calor invisível. 
Ponteiros que se entrelaçam no esquecimento carnal. 
Nada se faz agora,  
Sem ser a imposição máxima do possível. 
O olhar junta-se em turnos 
E faz par com a saudade. 
E são estes enterros nocturnos 
Que fazem de nós, uma realidade. 
 
Meu Deus, dar-te-ia os meus espaços. 
Vive na esperança, 
Dorme nos meus braços. 
Não cresças comigo na dor, 
Enrola-te na fantasia. 
Deixa-me aquecer-te no meu amor, 
Deixa-me ser o Sol do teu dia. 
 
Meu Salvador, por agora sonha. 
Deixa-te na ilusão. 
Onde quer que te ponha,  
Serás sempre a inocência do meu coração. 
                                                            Ana Baroseiro 

AMIZADE 

A Amizade é uma semente, 

É necessário plantá-la, regá-la, cuidar dela. 

 

A Amizade é uma dádiva, é um dom, 

Para crescer, é necessário tratá-la bem, 

Com Amor, Carinho, Entrega, 

Só assim dará os seus frutos. 

 

Pode crescer, pode morrer e voltar a crescer, 

Mas será sempre, a Amizade, 

Aquilo que nos une, o que nos relaciona, o que nos liga, 

Tu e eu. 

Ana Mafalda Guerra Dias 

PRIMAVERA 

Imponentes ruelas de verde se estendem, 

Desabrocham os botões mais cintilantes. 

Pelo dia correm as andorinhas 

Como o rio que torna as pedras brilhantes. 

 

Rasa, a planície ergue-se ao fundo. 

Ela chega majestosa e imperial 

Passa cheia de energia e vigor 

Espalhando o seu perfume floral. 

 

No horizonte a sua cor irradia, 

O macio céu brinda todas as cores 

Que docemente constroem amores, 

Quando feliz o sol brilha pelo dia. 

 

No final fecha a porta atrás de si, 

Deixa o ar de perfeição, 

Sucede-se em seu lugar o Verão.   

Joana Simões  

            O CANTINHO DO 10º ANO 

SERÁ QUE SÂO SAUDADES? 
 
Não sei se ainda te conheço. 
Sinto o teu perfume, 
Mas não reconheço esse teu olhar, 
Sinto a tua pele, 
Mas não me recordo desse teu sorriso. 
 
Tenho-te sempre no pensamento 
Mas quando sinto palpitar o coração, 
Não te imagino nesse momento. 
Sinto ansiedade e comoção. 
Será que são saudades  
Ou uma simples tentação? 

 
Catarina Valente 

O POETA 
Gostava de escrever para o mundo, 

Algo profundo, 

Algo diferente, 

Algo que me vá na mente,  

No corpo e na alma. 

Escrever o bater do meu coração  

E o sentir da tua respiração. 

Escrever o saber, 

O viver, 

E o amar. 

                             Inês Barros  

     Desejamos à nossa colega Elizabeth 
Costa  muitas alegrias, serenidade e saúde 
na sua aposentação. 

     Aproveitamos para lhe agradecer o mui-
to que aprendemos com a sua competência 
e profissionalismo. 

Profª Isabel Costa 

POEMA ESCRITO PELOS ALUNOS DO 10º ANO  

PARA A PROFESSORA ELIZABETH COSTA 

OBRIGADA PROFESSORA ELIZABETH 
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EMIGRANTES 
Na minha opinião não podemos acreditar em tudo o que ouvimos dizer… Temos muitos empregos em Portugal mas infelizmente os nossos portugueses 
não lhes dão valor! Talvez porque tudo está garantido… 
Muitos emigrantes ocupam assim os ditos empregos, pois para estes, o que importa, é o sonho por uma vida melhor. Esta luta permite-lhes a humildade 
de aceitar o que lhes dão! 
Em relação aos imigrantes, estes, tal como os emigrantes perseguem o sonho de uma vida melhor. Procuram noutros países o que o nosso não lhes con-
seguiu oferecer; ou talvez o que julgam que aqui não têm, pois parece que o que é dos outros é sempre melhor do que o nosso… 
A busca de autonomia, a angústia do desemprego e a falta de perspectivas de uma vida melhor no futuro são as razões do sacrifício. 
O principal motivo que leva alguém a abandonar a sua família, as suas raízes, é sem duvida uma necessidade natural que sempre levou, leva e levará o 
homem na busca de melhores meios materiais à vida. 

Marta Ramos-7ºB 

CALIGRAMA 

Inês Freire 7ºA 

Se eu fosse um piano… 

Se eu fosse um instrumento musical, gostaria de ser um piano ROLAND, 
vido da Alemanha, porque é realmente o instrumento que eu mais gosto. 
Muito provavelmente viveria na escola de música “Quebra Notas”, no 
“M.Bica”, com  todos os meus quatro irmãos mais velhos e o mais novo o 
teclado. 
Diariamente tocaria muitas músicas de grandes ou talvez menos conhecidos 
artistas, (o meu favorito é Mozart). 
Estaria sempre a receber cócegas dos meninos que tocariam alegremente nas 
minhas teclas brancas e pretas. 
Também tenho esperança que daria muitos concertos com o meu velho ami-
go violino e juntos faríamos uma sinfonia!  
Tenho a certeza que teria uma vida mais irrequieta, porque estaria sempre a dar vida às 
notas que os meninos me obrigariam a tocar. 
À noite provavelmente teria medo de estar naquela sala escura fechada mas, estariam lá os 
meus irmãos para me reconfortarem. Teria  apenas doze horas e meia para descansar e 
onze de trabalho árduo. 
Mas acima de tudo sei que a minha vida está  bem agora como é!! 
 

   Rita Carvalho-6ºA 

P r o f i s s õ e s  
Ana quer ser cozinheira 
Jornalista Carolina quer ser 
Qual destas meninas 
Terá uma profissão a valer? 
 
Mariano quer ser médico 
Enfermeiro Carlos quer ser 
Qual destes irá mais 
Num estetoscópio mexer? 
 
Inês quer ser agente da polícia 
Mas Bernardo também 
Têm os dois de ter perícia 
Para andar sempre num vaivém. 
 
Bruno quer ser bombeiro 
Para o fogo apagar 
Guilherme quer ser marinheiro 
Para no mar andar. 
 
Daniela quer ser dentista 
Para os dentes arranjar 
Joana quer ser humorista 
Para toda a gente animar. 
 
Joel adora a terra 
Arqueólogo ele quer ser 
Quando a televisão está perra 
Vem o Rodrigo acorrer. 
 

Mariana Lino 6ºB 

Cidades do Mundo 

Bucareste Berlim Bogotá 

Helsínquia Haia Hamburgo 

Cairo Cracóvia Calcutá 

Lisboa Luanda Luxemburgo. 

 

Gotemburgo Goa Granada 

Paris Porto Pretória 

Atenas Aveiro Almada 

Viena Varsóvia Vitória. 

 

Roma Riade Roterdão 

Madrid Marselha Mira 

Diu Díli Damão 

Tenerife Toronto Tavira 

 

E tantas outras mais havia, 

Mas quantas serão 

As cidades do mundo? 

E quantos mais os continentes terão? 

                                                                              
Daniel– 6ºB 

A MINHA PROFESSORA                                           
Nós somos alunos                                                  
da Gina Guerreiro                                                
que nos ensina Português                                     
Matemática e Estudo do 
Meio.                            
 
No 1º ano                                                                
aprendemos a ler                                                    
No 2º a escrever 
Mas o que eu mais gostei 
no 3º ano 
Foi poder aprender 
 
No 4º para as aferições, 
muito tivemos de estudar 
para conseguirmos ter sucesso 
e a Gina de nós se orgulhar. 
 
Mas afinal de tudo 
não te vou esquecer 
vais ficar no meu coração 
e será onde vais viver. 
 
                Vasco Estrelo4ºB 

O Meu 1º Ciclo  
Tinha eu 6 anos  
quando entrei para o Frei 
 para fazer o 1º ciclo 
 De que muito gostei.  
 
Tive uma professora 
 até muito bonita 
e conheci novos amigo 
como a Sofia, a Ana e a Rita. 
 
Ao longo do ano 
Eu pude aprender 
Coisas novas e desconhecidas 
Como ler e escrever. 
 
                          Madalena- 4ºB 
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DIA DA CRIANÇA—1ºCiclo 

O 1º ciclo comemorou o dia da criança com um Mini Concert Rock, 
com a actuação ao vivo da Banda SMS, no qual as crianças dançaram e 
cantaram em inglês e português. E com a presença dos pequenos gui-
tarristas que tocaram dois temas. Foi um dia cheio de emoções…muita 
alegria, música e dança. Esta actividade foi uma iniciativa das professo-
ras de Educação Musical e Inglês. 
                                                                  Profª Stela Silva 

 

TRABALHOS DO DIA DA MÂE DOS ALUNOS DA PRÉ-PRIMÁRIA 

    FESTA NA ACADEMIA ALMADENSE—1º Ciclo 

Já a minha avó contava… 

     Foi o nome escolhido para título do projec-

to que o 1º ciclo abraçou já no ano anterior e 

que teve oportunidade de concluir este ano, 

tendo como produto final a realização da festa 

que se realizou no dia 17 de Abril de 2010. 

     Esta festa foi considerada por muitos dos presentes como mais um 

sucesso de trabalho desenvolvido por este pequeno grupo. 

     Quis este grupo de trabalho ajudar 

todos a conhecer os usos das nossas gentes 

e quisemos também ter o prazer de ver os 

nossos pequeninos recriar alguns deles. 

Viajámos com a Avozinha por todo 

o país… 

Fizemos maravilhosas paragens; 

Recriaram-se tradições; 

     Resta-nos agradecer a todos os que contribuíram para que este projec-

to se pudesse concretizar.                           Profª Luzia 

1º ano – If you happy and you know it 

2º ano – Mamma mia 

3º ano – I gotta feeling  

4º ano – The hokey pokey 

OS PEQUENINOS FORAM À PRAIA 

TRABALHOS  DIA DA CRIANÇA DO 1º CICLO 

Original trabalho de um grupo  
alunos do 3º ano A 
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A CIDADE DOS CARTOONS 

TRABALHO REALIZADO NA DISCIPLINA DE  EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA       
COM AS TURMAS DE 7º ANO 

MORFOLOGIA URBANA 

TRABALHOS REALIZADOS NAS DISCIPLINAS DE GEOGRAFIA E EDUCAÇÃO VISUAL , PELOS ALUNOS DE 8ºs ANOS 

Externato Frei Luís de Sousa e o Grupo Sócio-Caritativo  

 

     O Grupo Sócio-Caritativo – Ajudar Reerguendo – realizou a sua primeira reu-
nião em Abril de 2006. Presentemente, fazem parte deste grupo 9 elementos volun-
tários, dos quais dois são ex-alunos e um é docente do Externato Frei Luís de Sou-
sa. 

     A actividade do actual Grupo Sócio-Caritativo resume-se à recolha e distribuição 
de alimentos a 55 famílias, num total de 160 pessoas. Anteriormente esta actividade 
era assegurada pela Conferência Vicentina de São Vicente de Paulo. 

     A colaboração do Externato com o Grupo Sócio-Caritativo tem sido imprescindí-
vel, indo muito para além da doação de dinheiro e de campanhas de recolha de 
alimentos. No segundo domingo de cada mês, um grupo de alunos liderados pela 
Prof. Carla Agria, entregam ao domicilio os alimentos a alguns dos agregados, 
doando um pouco do seu tempo, da sua jovialidade e alegria a quem está só. 

     Para terminar, gostaríamos de agradecer a todos os professores (em especial à 
Prof.ª Carla Agria e Prof.ª São Estrela), país e alunos do externato Frei Luís de 
Sousa, que têm contribuído com géneros alimentícios. Sem a vossa ajuda não seria 
possível cumprir os objectivos do grupo. Bem hajam! 

 

Grupo Sócio-Caritativo – Ajudar Reerguendo             

Almoço-convívio do 2º Ciclo 

 

     Sexta-Feira,  dia 4 de Junho, os alunos do 2º 
ciclo juntaram-se com os seus professores num 
piquenique-convívio, no parque de Santo António, 
na Costa da Caparica. 

     Foi um momento onde todos puderam, consolidar, ainda mais, os 
laços que os unem e brincar em estreita união com a natureza. 

 

Profª Ana Paula Valverde  

Palavras pintadas 

E bem coloridas 

Azuis, encarnadas 

Ou todas floridas 

Inês Franco - 9º B 

A solidariedade continua no Frei 
A família Frei continua a ser um exemplo de solidariedade e interajuda 
às famílias mais carenciadas de Cacilhas. Para si que contribuiu, e conti-
nua a contribuir, o nosso OBRIGADO. 
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Visita ao Jardim Zoológico-1ºs anos 

     No dia 4 de Junho de 2010, todas as turmas do 1.º ano fizeram uma 
visita de estudo ao Jardim Zoológico de Lisboa. 

Quando, entrámos, cada turma foi com os seus respectivos professores dar 
a primeira volta ao Zoo. 

     Primeiro passámos pelas zebras que por acaso estavam a comer. 

     Entrámos na zona dos répteis, onde só haviam cobras, iguanas, croco-
dilos, tartarugas, entre outros. 

     Aí vimos que os lagartos estão debaixo de 
uma luz para se aquecerem. As cobras eram 
todas tão diferentes, metem um pouco de 
medo! 

     Depois fomos ver o urso, que estava a 
fazer brincadeiras dentro de água! 

     Fartámo-nos de rir! 

     Passámos pelas girafas eram altas e muito bonitas! Também vimos, 
elefantes, rinocerontes, hipopótamos e flamingos. 

     Vimos os Surricatas, são tão giros, e estão sempre 
a alerta. 

De seguida, fomos ver os leões e leoas e o lindo tigre 
branco! Sabiam que está em vias de extinção? Como 
ele é branco e vive na selva não se consegue camu-
flar e por isso tem maior dificuldade em comer. 

     Por último, assistimos a um espectáculo de golfinhos e leões - mari-
nhos. A foca estava a dançar com a tratadora ao som da música e os leões- 
marinhos vieram às bancadas dar uns beijinhos salgados às pessoas. 

     Foi tão engraçado! 

     Depois foi a vez dos golfinhos que deram um grande espectáculo. 

     A visita de estudo foi muito divertida! 

 Profª Sandra Guerra 

VISITA DE ESTUDO A CONIMBRIGA—4ºs anos  

Os finalistas do 1º ciclo, foram passear!... 

No dia 2 de Junho, as três turmas do 4º ano, fizeram o seu passeio final. 

Partimos por volta das 9h45m, muito entusiasmados, com a perspectiva de 
um dia de convívio e confraternização diferente do habitual. 

O primeiro objectivo foi atingido quando 
chegámos a Conímbriga por volta das 
11h30m. 

Visitámos as ruínas romanas entre “ahs” de 
exclamação e de admiração, principalmente 
pela beleza e perfeito estado de conserva-
ção de alguns mosaicos. 

Depois de um almoço piquenique, muito apetecido e saboreado, seguimos 
para o Portugal dos Pequeninos. 

Aqui, divertimo-nos imenso à descoberta das casas de várias regiões, princi-
palmente aquelas que trabalhámos para o nosso Projecto de ciclo. Admirá-
mos as miniaturas dos monumentos mais emblemáticos do país, brincámos, 
assistimos a uma peça de teatro e fizemos algumas compras. 

Regressámos um pouco cansados, mas satisfeitos com o nosso passeio de 
finalistas! 

Profª Virgínia Guerreiro 

VISITA DE ESTUDO AO PAVILHÃO DO CONHECIMENTO  

E  OCEANÁRIO—2ºs anos  

     No dia 9 de Junho, os alunos e professoras do 2º 
ano fizeram o passeio final de ano ao Pavilhão do 
Conhecimento e Oceanário. 

     Foi uma visita muito agradável, apesar do tempo 
que fez sentir. Como algumas crianças ainda não 
tinham ido a nenhum destes locais, ficaram deveras 
fascinadas. 

     No Pavilhão do conhecimentos os nossos alunos 
viveram experiências únicas, foram por breves ins-
tantes autênticos trapezistas. 

     No Oceanário, ficaram 
deslumbrados com o peixe lua 

e o tubarão, mas sentiram muito falta da lontra 
Eusébio, que “partiu” deixando a Amélia triste e 
só. 

No final, os alunos vieram recheados de lembran-
ças. 

Profª Isabel Mota e Profª Cátia Rodrigues 

 

QUADRO DE VALOR E EXCELÊNCIA 2010 

Serão distinguidos, este ano, os alunos abaixo referidos, 
que, pelo seu percurso, se destacaram pelo excelente 
desempenho, não só nas aprendizagens e competências 
definidas, como também ao nível das atitudes e valores, 
no âmbito da educação para a cidadania. Esta distinção 
será pública e incluída no programa da festa de encerra-
mento do presente ano lectivo. 

1º ciclo - 4º ano : Afonso Filipe Leitão Ribeiro,  Eva Frade 
Garcia, Guilherme Santos Monraia, Laura Mendes Clero; 

2º ciclo - 6º ano :  Ana Margarida Real Cruz,  Ana Carlota 
Vargas Moniz, Inês Mendes Silva, José Frederico Gonçalves 
Nobre, Maria Coroado Santos, Nuno André Almeida Silva 

3º ciclo - 9º ano : Ana Rita Sousa Noia de Mendonça Bello, 

 Andreia Cristina Bernardino Faustino,  Inês Álvaro Isidoro 
Jardim Franco; 

Ens. Secundário - 12º ano : Filipa Alexandra Bitoque Rodri-
gues Taborda, Joana Machado Ferreira Bragança,  Marta 
Carvalho da Silva Belchior de Almeida. 

 

ATÉ PARA O ANO… 

BOAS 
FÉRIAS!!! 
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