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Editorial:  
                 Caros Amigos 
Eis-nos chegados a mais uma quadra natalícia. 

Como é tradição, insistimos em viver o Espírito de Natal na nossa Escola.  

Continuamos  a viver a solidariedade, marcante nesta época, em que as nossas famílias, os nossos alunos se têm empenhado, ativamente. 

Mas pretendemos marcar este tempo com atividades participadas com e pelos nossos alunos. Não só as Celebrações Litúrgicas na nossa Capela, mas 
também as atividades de todos os anos escolares, de todos os ciclos, que decorrem, todos os dias, ao longo da semana de 12 a 16 de dezembro. 

Assim, desejo que respondam ao convite do vossos filhos e com eles, na Escola, viver este Natal. 

É neste espírito de união e solidariedade que desejo a todos…  

FELIZ NATAL e FELIZ ANO NOVO de 2011. 

                                                                                                                                    Prof. José António Costa 

                                                                                                                                                   Diretor 

                                                                                                                                                                        

O ambiente recriado no átrio, em frente à sala de professores, foi imagi-
nado pelas professoras do Grupo de Artes, com os alunos de 2º e 3º ciclos.  

As figuras do presépio foram criadas nas aulas  de Educação Visual e 
Tecnológica do 2º ciclo e as decorações da árvore foram concebidas nas 
aulas de Educação Tecnológica, pelos alunos dos 8º anos. 

Presépio  

Este trabalho foi desenvolvido nas aulas de Educação Tecnológica pelos 
alunos do 9ºano. Os alunos fizeram estudos individuais de presépios acaban-
do por ser escolhido o do aluno Bruno Saraiva. A sua elaboração foi efetua-
da por todo o grupo.              

                                                                          Profª Túlia Duarte 

Frei Luís de Sousa inaugura mais uma nova valência 

No passado dia 12 de novembro, foi inaugurada a creche Frei Luís de 
Sousa, com a presença do Reverendíssimo Bispo 
Don Gilberto Reis Canavarro, a Excelentíssima 
Senhora Presidente da Câmara de Almada, Dona 
Maria Emília Neto Sousa, o Presidente da Assem-
bleia Municipal, Srº José Manuel Maia, o Senhor 
Vereador da Cultura, Eng. António Matos e o 
Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Almada, Eng. Fernando Men-

des. Assim como, famílias, professores e funcioná-
rios, que quiseram demonstrar a sua alegria de mais 
um sonho realizado. 
Depois de breves palavras, o Diretor da nossa esco-
la , guiou todos os convidados para uma visita a este 
moderno equipamento, onde apetece estar. 
     A cerimónia continuou com o descerramento de 

uma placa comemorativa pelo Senhor Bispo e Presi-
dente da Câmara, seguido da bênção das instalações. 

É de referir ainda, um momento musical, que abri-
lhantou o porto de honra, por parte dos alunos mais 
velhos . 

O Frei está de parabéns! Pois, apesar dos momentos 
difíceis que todos vivemos, procura manter-se na primeira linha da educa-
ção da nossa Cidade.  
                                                                     Profª Isabel Costa 

Presépio do 1º ciclo 
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Um inesquecível Curso de Verão em Londres 
Mais uma vez os alunos do Frei rumaram a Londres para fazerem um Curso 
de Inglês em Julho passado. 
Esta maravilhosa experiência marcou positivamente os nossos jovens que, 
nos 15 dias que durou o curso, viveram momentos 
inesquecíveis. 
Contataram com imensos jovens de todas as partes 
do mundo, exploraram ao pormenor os espaços 
culturais e lúdicos que a grande capital oferece e 
fizeram um curso brilhante com altas classifica-
ções. 
Em cada dia viveram aventuras.   No metro depa-
raram-se com vários “freaks”, no Soho espantaram
-se com as quantidades de patos assados pendurados nas janelas dos restau-
rante, em Camden Town entraram e saíram de lojas “do outro mundo”!  Con-
viveram com as celebridades do Mme. Tussaud’s e os homens- estátua  no 

Covent Garden, etc. etc.  Todos os dias “something 
new”. 
Na visita a Cambridge e a Brighton tiveram uma 
experiência única pois conheceram o famoso King’s 
College e estenderam-se sobre as “pebbles” que 
caracterizam as praias inglesas.  À noite investiram 
as “fake pounds” nos  nossos casinos noturnos  e 
vibraram com o fantástico Musical dos Queen. “It 
was Great, Great, Great!” 

Sem dúvida que este projeto lhes permitiu um grande enriquecimento pessoal 
e a possibilidade de testarem as suas  grandes capacidades. 
“Hurrah” para o novo projeto – Oxford 2012. 
Parabéns pelo sucesso! 

Prof. Elizabeth Costa 

Almoço de Homenagem à D. Fernada 

No dia 5 de novembro, no restaurante “Vera Cruz”, houve um almoço de 
agradecimento à D. Fernanda Rafael, onde participaram funcionários e pro-
fessores. 

Este almoço foi uma forma de homenagear e agradecer a 
uma colega  tão trabalhadora, carinhosa e amiga, os anos 
que esteve na nossa companhia ao serviço do colégio. 

Bem Haja D. Fernanda! 

                                             Deolinda Mota 

Entrevista aos alunos Santiago Vermelhudo e Duarte Palma da sala azul 

 Os alunos do 7ºB foram à Infantil  para 

conhecer melhor o imaginário natalício 

dos colegas mais novos... 

Gostam do Natal? 

Santiago -Sim, porque gosto de receber 

prendas. 

Duarte -Sim, porque o Pai Natal dá pren-

das. 

Acham que é o  Pai Natal que entrega os presentes? 

Santiago -Sim.  

Duarte -Sim.  

O que é que gostavam de receber no Natal? 

Santiago - Uma pista do faísca 2 e um robot. 

Duarte –Um beyblade, com um comando. 

 

Delfim Doutel e Alexandre Santana—7ºB 

Marta Pereira-1ºA 

O primeiro Natal dos nossos bebés …. 

Viva o Teatro!... 

Este mês, e para comemorar o Natal, fomos duas vezes ao teatro. 

No dia 7 vivemos no “Mundo Mágico de Jack” e hoje, dia 12, fomos a 
Academia Almadense rir e dançar com a “companhia da gargalhada”. 

Foi muito giro! 

Divertimo-nos muito. 

Texto coletivo 2ºA 

 

 

 

 

 

 

Os alunos da pré-primária foram ao Teatro Til em Lisboa,  

assistir à peça “O Mundo Mágico de Jack” 

CAMPANHA DE NATAL 

Projeto Sócio Caritativo 

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. 

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

  Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

 

José Carneiro -1ºA 
Joana Mafra-1ºA 
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FEIRA DA GEOLOGIA 

A Feira da Geologia teve lugar de destaque, como já 

vem sendo hábito, 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!! 

Profª Lúcia Rocha 

55 anos de Ensino no Frei Luís de Sousa 

No dia 10 de outubro, o Externato Frei Luís de Sousa celebrou os seus 55 anos de educação e prestígio.  

Como a celebração de um aniversário muito esperado, todos os alunos vestiram pólos com o emblema do colégio, ofere-
cidos pela escola. 

A festa começou com um breve discurso do O Sr. Diretor, seguida da entrega de prémios do 
“Dar@Língua”, “Pmate”, “RedeBio”, Olimpíadas da física e da química e do “Jogo do 24”. É mui-
to gratificante poder receber um prémio e mais tarde termos orgulho pela nossa dedicação e empe-
nho. 

Depois, a Professora Isabel Mota também fez um breve discurso, onde a maioria dos alunos do 4ºA, 8ºB e do 12º, ficaram 
emocionados com as memórias dos momentos que passaram com a professora, pois foram seus alunos. 

 A festa continuou com um coro formado por alunos, professores e funcionários a cantar os parabéns ao frei e o hino da 
escola. No final, e depois do aluno mais velho com o aluno mais novo soprarem as velas, os alunos tiveram uma surpresa lan-
çaram-se  conffetis.  

Na nossa opinião, a festa foi muito divertida. 

Ana  Margarida Cruz, Ana Borges, Ana Cardoso, Ana Mendes, Diana Jesus, Inaara Habibo - 8ºB 

Feira da Ladra 

No dia 25 de novembro, realizou-se no pátio, do Externato Frei Luís 
de Sousa, a Feira da Ladra. 

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 além das 
vendas, o secundário, tratou 
da parte da comida, venden-
do bolos, bebidas, salgados 
aos alunos, funcionários, 

professores e famílias. 

Foi uma ótima tarde! 

                                                            Turma do 7ºA 

 Projeto Animais do 6ºA 
Mais uma vez a turma do 6ºA, vestindo a pele de alguns dos nossos 

fiéis amigos, os animais, teve o prazer de levar os pequeninos à Desco-
berta do Mundo Animal. 

A missão foi divertida e muito vivenciada, ou não fosse a bicharada, 
um dos temas favoritos destes níveis etários. De adivinhas a poemas, 
passando pela história de um patinho que queria falar, a aderência do 
nosso entendidíssimo público, não podia ter sido mais efetiva e certeira. 

Parabéns aos artistas e à plateia. 

Nós voltamos, até à próxima!  
                                               Profª Virgínia Pires 

    

Corta Mato-Escolar 

No dia 25 de novembro decorreu o corta-mato escolar no Seminário de 
Almada. Participaram os alunos do 5º ao 11º ano de 
escolaridade, os alunos de 12º ajudaram na organiza-
ção da prova. 

Fomos a pé até ao respetivo Seminário onde se 
iniciaram as provas. As competições masculinas e 

femininas decorreram com normalidade. Os alunos que 
ficaram nos três primeiros lugares ganharam medalhas. 
Além de termos corrido, estivemos a dar apoio uns aos 
outros e em convívio durante algum tempo. Foi uma 
manhã bem passada com muita alegria e desporto. 

Inês Branco e Ana Sofio-7ºB 

Visita de estudo ao Museu de Arte Moderna na Gulbenkian 

No dia 15 de novembro às 9:30 partimos para uma visita de estudo em 
Lisboa ( Centro de Arte moderna  da Fundação Calouste Gulbenkian). 

A visita fez pate das disciplinas de Educação Visual e Tecnológica, For-
mação Cívica e Estudo Acompanhado. 

Começámos por visitar o exterior, um jardim lindíssimo com árvores, 
relvados imensos e verdes, com alguns patos. Havia também um palco, 
supostamente para concertos no verão. Foi aí que aguardámos (e aproveitá-
mos para brincar) por que as outras turmas do 5º ano entrassem no museu. 
Fomos a última delas a entrar e depois de guardarmos as nossas mochilas, 
sentámo-nos, então, ao pé da monitora, para nos conhecermos melhor. Era a 
Sara e andava de canadianas. Tinha uma «assistente» chamada Bárbara. 

Conversámos sobre o tema de Arte. Fizémos uma espécie de jogo. A Sara 
punha alguns objetos à nossa frente e nós escolhíamos os mais indicados 
para os diferentes tipos de museus. 

Vimos então alguns quadros de Amadeo Souza Cardoso. Vimos também 
uma sequência de várias pinturas com uma ordem, mas a tal, era desconhe-
cida. Observámos uma obra de arte que me intrigou bastante. Duas mesas 
sobrepostas em sentido oposto, com terra entre elas. Pelos intervalos da 
madeira da mesa superior, nasciam, vigorosamente, ervas. Pareceu-me 
representar a força da Natureza. Ora, o que mais me agradou e me interes-
sou foi o facto de os meus colegas interpretarem de diferente formas a obra 
«Biblioteca em Fogo» da famosa artista Maria Helena Vieira da Silva. 

Terminada a visita, fomos para o autocarro por volta do meio-dia e meia 
e chegámos ao Externato por volta de uma hora depois. 

Acho que esta visita de estudo foi importante para nós sabermos distin-
guir o que é a Arte e o que não é... e também não confundir os vários tipos 
de arte que existem e que existiram antigamente. 

Guilherme Padinha-5ºC 



Estudo Acompanhado…! 
Não pretendendo ser, em meu entender, uma extensão da disciplina de língua portuguesa, a área de estudo acompanhado é um espaço 

letivo, onde os alunos podem, de uma forma mais descontraída, dar asas à imaginação, treinando algumas das competências afetas à 
disciplina. Eis, dois dos trabalhos aí produzidos! 
                                                                                  Profª Virgínia  Pires 
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 A minha escola 
Tem muitos anos de história, já diz o hino do Externato Frei Luís de Sousa. Que já tem 55 anos! 

Eu Joana sou aluna deste externato há 7 anos, quando ele fez 50 anos eu, a Filipa Cotrim e a Margarida cantámos-lhe os parabéns. 

Andar nesta escola e ótimo! Para além disso ela é uma das 20 melhores escolas do país! Acho todos os meus amigos muito divertidos. 
O diretor por quem toda a gente tem muito respeito é excelente, simpático e muito cuidadoso. Esforça-se muito para que todos os seus alu-

nos venham a tirar um bom curso. 
Se cheguei ao quinto ano foi graças à minha educadora Manuela que me ajudou na Infantil, à Susana que me ensinou a ler, a escrever, a 

contar, a ouvir e sobretudo a estudar para ser uma aluna razoável. Gosto muito da minha diretora de turma,a profª.  Luísa Barral. 

Acho que o hino tenta explicar aos alunos, professores e pais como esta escola só quer o bem dos seus alunos. 

Quando há visitas de estudos gosto sempre do sítio onde vamos. 

Esta escola é um verdadeiro símbolo de Almada! 
                                                                                                                                    Joana Silva - 5º A.   

Dedicado à escola 

Hoje o nosso colégio Frei   

Faz cinquenta e cinco anos 

E depois de tanto tempo 

Ainda aqui estamos. 

 

A nossa escola nasceu 

Em cinquenta e seis 

Até agora muito cresceu 

Como vós sabeis.      

 

Já estou neste colégio 

Desde os vinte meses 

E é um privilégio 

Poder vir tantas vezes. 

 

Contar, ler e escrever  

Tudo isso nos ensinou 

E pelo o que eu estou a ver 

Este poema acabou.                                                                                         
                   Frederico Fung e João Reis- 6ºC 

              O meu Frei                    

O meu frei 

Faz 55 anos! 

Eu bem sei 

Por eles nós cantamos… 

 

È o meu colégio 

Com ele eu cresci. 

Tem uma linda história 

Eu já a descobri! 

 

Já várias gerações passaram 

Agora uma nova apareceu 

De bebé a adulto 

Um novo espaço nasceu! 

 

E com tantos tantos anos 

Todos somos seus anos 

do berçário ao secundário  

que tenha um lindo aniversário!             

                                                                                    
Ana Rita Estêvão  e João Dias—6ºC 

As Estações 

A primeira estação, 

é o friorento Inverno 

com a chuva e o vento 

Que raiva! parece um inferno! 

Mas é também, 

a estação do Natal 

toda a gente fica feliz 

do Norte ao Sul de Portugal 

 

E o tempo a passar, a passar 

e as flores a desabrochar… 

 

Depois chega a primavera 

que traz o sol e a flor 

as andorinhas estão de volta 

e também o bom humor 

 

E o tempo a passar, a passar 

a época balnear a chegar… 

 

E depois chega o verão 

vamos todos para o mar, 

correr, rir e brincar! 

A areia a ferver 

porque o calor é de morrer!  

E o tempo a passar, a passar 

e a chuva a começar… 

 

Depois chega o outono 

vão-se embora as andorinhas 

e fica tudo com sono… 

 

E o tempo a passar, a passar 

e o poema a acabar. 

 
      Guilherme Monraia– 6ºB 

Mapas 

Os mapas são cartas cheias de conhecimento sobre o mundo 

Os mapas são ondas de países e continentes  

Os mapas guiam-nos pelos países fora 

Os mapas são todos diferentes, uns têm cidades, outros conti-
nentes 

Os mapas ajudam-nos a encontrar o nosso caminho 

Os mapas que têm continentes, países, cidades e oceanos, 
representam o mundo onde vivemos 

Os mapas ajudam os descobridores a encontrar países e nós 
podemos lá viver felizes! 

Poema coletivo – 6ºB 

O Mar 

O mar agitado parece formar fortes tempestades, só 
de imaginar. 

As ondas parecem monstros a dançar, só de imagi-
nar.  

Há peixes e peixes que nadam no mar, sempre a 
cantar, só de imaginar. 

Sobre o mar muito se pode contar, só de imaginar. 

Quando toco no mar, sinto o sal a correr-me nas 
veias, só de imaginar. 

O mar é como música para os meus ouvidos, só de 
imaginar.  

Poema coletivo – 6ºA 

A escola 

A aula está quase a acabar 

Para o relógio, estamos todos a olhar 

Começamos a arrumar 

Na esperança de trabalhos não levar. 

Saímos para o recreio, para não nos 
aborrecer 

Algo vamos fazer 

Uns jogam à bola 

Outros saem da escola. 

Parece que canta um galo, 

Acabou o intervalo 

Entramos para a sala 

E tiramos os livros da mala. 

 

Luís Cabral e Diogo Franquinho-7ºB 
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Marquês de Pombal 

Era uma vez 

Um herói português  

Conhecido como Marquês 

E grande obra em Lisboa fez ! 

 

Em 1755, Lisboa tremeu  
Um grande terramoto nela aconte-
ceu… 

 

Os edifícios ruíam  

E frestas no chão se abriam. 

O povo em pânico gritava 

E por ajuda chorava. 

 

Preocupado  Marquês de Pombal 

O seu povo decidiu ajudar 

Tinha um desfio colossal. 

Lisboa tinha de recuperar. 

 

Linhas retas decidiu usar  

E as ruas calcetar. 

Vidros nas janelas mandou colocar 

Para o frio não deixar passar. 

 

A desgraça do terramoto desapareceu 

E toda a Lisboa rejuvenesceu. 

A sua estátua podes visitar 

Quando nesta cidade fores passear. 

                                                                 
Vasco Estrelo- 6º A 
 Inspirado em: Nomes da História,  

Marquês de Pombal 

Herói Lusitano 
 Era uma vez 

 Um herói Português 

 Grande era ele 

De tantos feitos que fez 

Afonso era o nome dele. 

 

Sua mãe combateu 

E bem venceu 

Assim nasceu um país 

O livro de história o diz 

Seu cognome era o Conquistador 

Para os mouros era o terror 

Portugal lhe agradece 

E o seu nome enobrece! 

 

Afonso Henriques herói 

Deste nosso Portugal 

Por vezes até dói 

De o tratarem tão mal 

Meu querido Portugal! 

 

Era uma vez 

Um herói Português 

Já sabem quem ele é 

Um bom exemplo até 

Vamos com fé 

Repetir o que ele fez! 

                      
            Afonso Ribeiro- 6º A 

O Herói Desaparecido 

Era uma vez, 

um herói português  

chamado D. Sebastião 

que era um grande capitão! 

 

Ouçam a história  

deste rei  

que em sua memória  

dedico e contarei... 

 

Em pequeno era treinado 
e aos catorze já estava arma-
do. 

 

Para o Norte de África via-
jou. 

Numa batalha fracassou! 

Depois desapareceu 

a batalha não venceu. 

 

Mas com a ânsia de o ver 

ainda alguém pode dizer: 

 

- Numa manhã de 

 nevoeiro aparecerá,  

este nosso rei ressuscitará... 

e assim acaba a história, 

que vos disse em sua glória. 

 
                        Ana Martins- 6ºC 

O Herói da Língua Portuguesa 

Era uma vez 

Um herói português  

Foi um grande escritor  

E também navegador! 

Sem um olho ficou 

E sobre o Adamastor cantou. 

 

Foi um grande poeta, 

Já se sabe quem é. 

 

Teve muitas paixões 

Linda é a sua obra 

E o seu nome é Luís de Camões. 

 

Viajou para África 

E lá batalhou 

E foi na guerra 

Que sem um olho ficou. 

 

Ninguém sabe ainda 

Onde e quando nasceu, 

Mas sabem que quando jovem 

Em Coimbra viveu 

E foi para Lisboa 

Quando cresceu. 

 

Nos seus últimos anos 

Vivia com a mãe 

Mas quando esta faleceu 

O nosso herói muito entristeceu 

Pobremente viveu 

Muito adoeceu 

E foi assim que morreu. 

 

E ainda hoje 

Ele é recordado 

Como um grande herói 

E do povo muito estimado. 

 
                        Madalena—6º A 

A Princesa Aprisionada 

Era uma vez uma princesa 

Que estava encantada 

Uma bruxa velha e malvada 

Tinha-a num castelo, fechada. 

 

O feitiço só era desfeito 

Se um príncipe trepasse pelo castelo 

Até chegar à janela da princesa 

Onde reinava um grande tristeza. 

 

Os dias passavam, passavam… 

E nada de príncipes… 

Quando é que a iam salvar? 
Para ela poder estudar e brincar? 
 

Num dia de nevoeiro 

A princesa, já sem esperanças 

Foi à janela 

E viu um príncipe a trepar 

Para a ir salvar. 

 

A princesa muito contente 

Saltou para os braços do príncipe 

Tal era a sua alegria de pensar. 

Que iam viver juntos, em harmonia! 

 
 Mariana Parada - 6ºC 

Santa Isabel 

Era uma vez  
uma heroína portuguesa. 

Seu nome rainha Santa Isabel, 
Que ficou conhecida  

pela sua beleza 
E por ao seu povo ser fiel. 

 

O povo criou à sua volta 
Uma lenda de santidade, 

A miséria causava – lhe a revolta 
Era uma mulher  

de grande bondade. 
 

Casada com o rei D. Dinis, o 
lavrador 

El rei de Portugal, 
Também conhecido  

como o trovador 
Como tal não havia igual. 

 

Senhora milagrosa 
Que para matar a fome  

ao seu povo, 
Transformou cada pão  

numa rosa. 
 

 Catarina Miranda– 6ºC 

O poeta é… 

 

O poeta adora escrever 
E os leitores adoram ler 
As crianças gostam de rir 
E o poeta de construir. 

 
O poeta vai criar 
Para as pessoas encantar. 
O poeta tem a arte de expres-
sar 
E nós vamos imaginar 

 
Ele inventa para partilhar 
A sua obra é de pasmar, 
Ele gosta de contar e 
Também de sonhar. 

 
                         João Fernandes-5ºB 

Poema com onomatopeia… 

 

                      O gato 

 

Miau miau, faz o gato 

Que rói o meu sapato. 

 

Miau miau, sou preto, branco e ama-
relo, 

É a cor do caramelo. 

 

Miau miau, caço um rato 

Mas às vezes, um jarro parto. 

 

Miau miau, tenho patinhas de veludo 

E fama de ser orelhudo. 

 
                   Ana Catarina  Cabrita, 5ºB 
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Trabalho do Dia de S. Martinho da Sala Encarnada Visita de Estudo ao Cristo Rei 

Eu hoje fui ao Cristo Rei como os meus colegas e a minha professora. 
Fomos num autocarro público. Quando lá chegámos, 
comemos um lanchinho. Depois fomos de elevador até 
uma escada em forma de espiral, que dava para uma 
lojinha e depois subimos mais escadas. 

Lá de cima via-se a ponte 25 de abril e o rio Tejo. 
Depois fomos à loja e eu comprei um colar com uma 
cruz. Regressámos à escola novamente de autocarro 
público. Foi muito divertido! 

                                           Mariana Pereira-4ºA 
Mariana Coelho-4ºA 

      O OUTONO 

Chegou o  outono, é 
tempo de comer 
castanhas assadinhas 
e bem quentinhas 
que o vendedor de 
castanhas faz bem 
docinhas. 

Marta e Leonor-3ºB 

 

3ºA 

A visita de estudo à Tapada de Mafra 

A Real Tapada de Mafra foi criada em 1747 com o objetivo de construir um espaço de 
recreio ao rei D. João V e toda a sua corte, que viviam também no Palácio-Convento de 
Mafra. 

A nossa visita foi acompanhada por um senhor que era tratador de 
aves de rapina e ficámos a conhecer a flora (vegetação) e a fauna 
(espécies de animais) da Tapada. De seguida, fizemos um circuito de 
comboio, um piquenique, tendo sempre em atenção a preservação do 
ambiente, brincámos e fomos detetives e até descobrirmos quem tinha 
cometido um crime na Tapada. 

Posso concluir que foi um dia muito bem passado no meio da Natureza.. 

Mariana Godinho - 4ºA 

3ºB 

2ºB 

Trabalhos Coletivos sobre o outono 

O 1º Ciclo foi ao teatro, ver a peça “O Mundo Mágico de Jack” 

 

No dia 7 de dezembro o 1º ciclo cumpriu novamente uma das suas tradições de Natal: uma ida ao teatro, a Lisboa (teatro Armando Cortez). Desta vez, viu 

a peça "O Mundo Mágico de Jack", realizado pela companhia de teatro TIL. 

Este momento cultural e lúdico foi do agrado de todos quanto lá estiveram presentes. Esta companhia de teatro continua a 

transportar-nos facilmente para o mundo fantástico e por uns instantes temos todos o olhar brilhante de criança.  

Profª Susana Pedro 

Madalena Pires - 4ºB Joana Guerreiro - 4ºB 

2ºA 
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Olá Diário... 

12/11/2011 

Finalmente chegou sábado, o melhor dia da semana. E sabes porquê?-
uma palavra-“cavalos”, a minha paixão, apenas por uma, razão-pairo nas 
nuvens quando monto... 

Este sábado não foi das melhores aulas, com aquele vento desconfor-
tante, enfim... mas com as palavras animadoras do “Cameirinha”, uma 
pessoa fica logo mais contente! 

A equitação é uma arte, que devia ser mais valorizada. Um dia eu que-
ro ser uma grande cavaleira (conhecida), com o meu futuro cavalo/égua; 
gostaria que fosse russo ou então branco, um branco muito limpinho, com 
uma grande crina, para quando formos a saltar juntos,  “voar” com o 
vento... 

É claro, que não vou fazer disto a minha vida... quero ser médica, mais 
propriamente pediatra, adoro lidar com crianças, e acho que elas também 
me adoram a mim! 

Mas vou continuar a montar, fazendo provas até conseguir ficar em 
primeiro lugar, caindo as vezes que forem necessárias... 

Muitas pessoas dizem que só se é uma verdadeira cavaleira, quando se 
cai sete vezes, sinceramente eu não concordo, é preciso cair é claro, mas 
sobretudo é preciso paixão... o que é coisa que não me falta!! 

Rita Besugo 7ºB  

O primeiro dia de aulas... 

    9 de setembro de 2011 

Foi um dia bonito para se recordar. O primeiro dia de aulas! Foi às 8:30 da 
manhã, o nosso reencontro, o brilho nos nossos olhos, a alegria de nos voltar-
mos a ver. 

Entrámos para as aulas para conhecer o nosso novo director de turma. 
Rimos, brincámos, falámos e fizemos novas amizades. 

Lembro-me da Sofia, assim que me viu, me abraçar. Consegui ver as dife-
renças entre nós. Estávamos mais crescidas, mais ‘’adultas’’. 

Nos intervalos vi gente nova na escola e , vi de novo o “Tony” ! O contí-
nuo da escola, que todos os dias me diz: 

-Olha a Bia! 

Os meus olhos abriram-se, fiquei contente por voltar a ver um amigo! 

Este dia ficará marcado. Os nossos risos vão se ouvir na sala 26. Foi um 
dia especial. 

            
Beatriz Martins 7ºB 

Joana-2ºB 

Trabalhos sobre a  Lenda de S. Martinho 

Ana Torres-5ºB 

Sara Luís-5ºB 
Cláudia Afonso-5ºB 

Ana Sofia– 5ºB 

João Saragoça-5ºB 

Duas Páginas de Diário... 

 

Natal 

Natal podia ser todos os dias, era só alegrias! 

Anda amor no ar, toda a gente a cantar. 

Todos à espera de presentes, muito sorridentes. 

Anjos, fitas e bolas, enfeites que alegram 

Luzes espalhadas pelas ruas, festejam a chegada 
de Jesus. 

                                  Margarida Rato-4ºB 

Trabalhos Coletivos sobre o Natal 

3ºA 

2ºB 

3ºB 

Salvador  Leal-2ºB 

Joana Esteves-1ºA 
Marta Nunes-1ºA 

Henrique Munhá-1ºA 
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Polónia - 6 ºA 

Bulgária - 8ºC 

Alemanha - 5ºA 

Finlândia - 8ºB 

PROJECTO PORTAS DE NATAL 

PATRIMÓNIO EUROPEU 

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

De acordo com o projeto de escola, “Património Europeu”, cada 
turma escolheu um país da União Europeia e, como base nos 
costumes, tradições e cultura, os alunos  realizaram  as decora-
ções para a sua porta. 

Profª Túlia Duarte 

   Europa -12º 

Áustria- 6ºB 

França - 9ºA 

Bélgica - 5ºC 

          2ºB 

4ºA 

Suécia -  5ºB 

Espanha - 7ºB Portugal - 7ºA 

Países Baixos - 8ºA 

   Dinamarca - 6ºC 
   Itália - 6ºD 

   Irlanda -11º 

Portas de Natal do 1º Ciclo 

3ºA 3ºB 

          1ºA 

Rodrigo Garcia– 2ºB 

Reino Unido - 9ºB 

   Grécia -10º 


