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Editorial : 
Caros Amigos, 

Neste tempo de crise, em que vivemos, olhemos o futuro, o amanhã, de forma positiva. 

Será sempre a melhor forma de intervir na vida,  na sociedade e procurar encontrar soluções, caminhos para superar todas as dificuldades. 

Não podemos adormecer. Ficar quietos. 

É neste espírito que vivemos a nossa Escola. 

Todos os dias desafiamos a nossa comunidade: Professores e Educadores, Alunos, funcionários, Famílias… a melhorar, a intervir no espaço  

educativo que é o nosso Colégio. 

Desta forma, poderemos melhorar a Aprendizagem. Aprende-se melhor quando as pessoas se centram no que estão a fazer, quando fazem  

escolhas, quando o trabalho que fazem   

tem significado para quem o executa. O nosso grande desafio é criar as condições para estarmos dispostos a aprender, não apenas o que  

gostamos, mas o que é necessário e o    

que, naturalmente, não nos agrada tanto. 

Vamos continuar empenhados neste desafio. 

BOAS FESTAS. FELIZ NATAL. 

                                                                                           Prof. José António Costa 

                                                                                                            Director 

Com a saúde não se brinca… 

 
     Os estilos de vida saudáveis e o combate a comportamentos de risco são indispensáveis na 

prevenção da doença e à preservação da saúde. 
     A escola é seguramente um local privilegiado para dotar as crianças e jovens de conhecimentos, 
atitudes e valores que os ajudem a tomar decisões adequadas.  

     Foi partindo destes princípios que surgiu no Frei o Projecto “Com a Saúde não se Brinca”, desenvol-
vido em estreita colaboração com o Centro de Saúde de Almada. 

     Com ele pretende-se envolver toda a comunidade escolar, prevendo-se para este ano lectivo activi-
dades relacionadas com os temas: alimentação, saúde oral, prevenção da obesidade e do sedentaris-
mo.  

     Das actividades já realizadas podemos referir a formação aos alunos do ensino secundário nas 
áreas da alimentação e da higiene oral, tendo como finalidade não só dotá-los de conhecimentos, como 
também a sua posterior intervenção na “Feira da Ladra”. Aqui, e através de jogos de feira e bancas 
temáticas, os alunos trabalharam temas relevantes para este projecto. 

     Outro dos momentos a referir, foi a sensibilização feita aos alunos do primeiro ciclo e infantil relativa 
a uma correcta escovagem dos dentes e a importância dos bochechos de flúor. 

     Com a colaboração das educadoras e professoras, os alunos passarão a fazer higiene oral após o 
almoço. 

     Porque a sintonia entre Pais e Escola é fundamental, um dos momentos mais importantes deste 
projecto foi o encontro realizado no dia 25 de Novembro, com a Delegada de saúde, Dra. Ana Bela Fal-
cão. 

     É de referir ainda o entusiasmo e esforço que todos os funcionários da escola têm empreendido nes-
te projecto, muito em especial as do refeitório e bar. 

     Para este ano lectivo estão previstas outras iniciativas no âmbito deste trabalho, que serão oportuna-
mente divulgadas e para os quais, desde já, apelamos à vossa colaboração. 

     Assim, saudamos o entusiasmo de todos e agradecemos aos profissionais de saú-
de ,nomeadamente à Dra Ana Bela Falcão, Dra. Célia Moreira, Dra. Filipa Carneiro e Dra. Carla Alves. 

                                                                                                                                                    Psicóloga Carla Ferreira 
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Presépio de Natal 

     Como todos os anos, no dia 1 de 
Dezembro, a arte “sai” do interior da 
escola, para desejar um Feliz e Santo 
Natal a toda a Comunidade Educativa 
e cidade de Almada. 

     O projecto, proposto pela professora 
de Educação Visual, Túlia Duarte, aos 
alunos do 9º ano, tem como objectivo 
depois de uma selecção de vários 
desenhos de presépios, colocar um na 
fachada da escola. Este ano, o dese-
nho da aluna Doina Popa (9ºB) foi o 
escolhido para representar a escola.                    

                                    Profª Túlia Duarte 
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O Refeitório de A a Z 

  

 Os alunos do 9ºA e 9ºB  criaram, no passado ano lectivo, no âmbito da disciplina de Educação Visual, um conjunto de quatro telas 

com o objectivo de dar um pouco de cor e alegria ao refeitório da nossa escola. 

   A ideia, pensada e amadurecida pela professora Túlia, acabou por ser concretizada no presente ano lectivo. Foi assim que, no dia 16 

de Outubro de 2008, foi inaugurado, no âmbito do Projecto “Com a Saúde não se Brinca”, o novo espaço com a presença da Delegada de 

Saúde, de Professores, dos Finalistas do 3º Ciclo e dos Representantes de cada Turma do Externato.  

 Que explosão de cores e sabores !!! 

   As letras do alfabeto transformaram-se em pratos suculentos que nos deixaram com água na boca. 

   Quem disse que os olhos não comem ?... 

                                                                            

 

No âmbito do projecto de escola deste ano lectivo “Com a Saúde não se Brinca”, 

efectuou-se no final de tarde do dia 25 de Novembro 2008, no anfiteatro do 

externato, um debate que contou com a presença da Delegada de Saúde, Dra. 

Ana Bela Falcão. Debateram-se questões de saúde dos jovens e crianças, com 

especial ênfase  para a alimentação saudável e higiene oral tendo sido 

considerado unanimemente como um debate extremamente enriquecedor.    

Fica ainda uma nota de elogio para a Dra. Ana Bela, excelente comunicadora, 

que muito contribuiu para que  questionássemos alguns hábitos de saúde  ou 

mesmos os alterássemos . 

               Prof. Miguel Feio   

Conferência A saúde dos nossos jovens...  
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Ana Pereira 9ºB 



Festa de Halloween do 1º ciclo 

     No dia 31 de Outubro de 2008, o dia de Hallo-

ween foi comemorado por todos os alunos de todas 

as turmas do 1º ciclo, no ginásio 1 da escola. 

     O tema da festa foi: Witches and Wizards 

(Bruxas e Feiticeiros), os alunos tiveram que obede-

cer ao tema, mascarando-se somente destas duas 

figuras pertencentes ao Halloween. Todos desfila-

ram no palco do ginásio 1, mascarados, dançando 

ao som de uma música ensaiada nas aulas de 

inglês. Os 1ºs e 2ºs anos desfilaram de máscaras 

de papel (de bruxa e feiticeiro) feita por eles e os 

3ºs, e 4ºs anos desfilaram com máscaras/fatos que 

trouxeram de casa. Houve uma votação e elegeu-

se a melhor turma de cada ano, tendo em conta as 

máscaras/fatos, música e dança. Todos se diverti-

ram! 

Profª Cristina Passarinho 

                                                                                                 

Aniversário do Externato Frei Luís de Sousa 

     Sou o João André e já frequento o Externato Frei Luís de Sousa há quase 8 anos. 

     Nestes anos de Frei fiz muitos amigos e aprendi a gostar das aulas e de todas as pessoas da escola, sejam professores, 

auxiliares ou colegas. 

     O Externato Frei Luís de Sousa é um colégio grande e muito antigo. Fez 52 anos no dia 8 de Outubro de 2008. Foi uma festa 

inesquecível, onde se reuniram todos os professores, funcionários e alunos, houve música e dança. Após o almoço, cantámos os parabéns e comemos o bolo de 

aniversário que estava delicioso e muito bem decorado também! 

     Nas comemorações, houve ainda um discurso de homenagem, entrega de prémios e cantou-se o hino da escola. 

     É uma data importante e especial para nós, sentimo-nos muito felizes. 

      Para algumas pessoas o Externato pode ser apenas uma escola mas, para mim é a minha segunda casa! 

                                                                                                                                                                         João André Pinho - 5º B 

Halloween  na Escola      

 

O Halloween é uma tradição Americana, mas isso não quer dizer que cá, no Frei Luís de 
Sousa, não o possamos festejar. 

     Pois bem, no dia 31 de Outubro, os professores e os alunos festejaram o dia das bruxas. 

     Gostei muito do meu disfarce, que era de menina da primária. A turma foi representar um 
teatro em que monstros assustavam meninas e às tantas tornavam-se seus amigos. 

     O teatro teria sido muito giro se nós não nos tivéssemos atrapalhado e, por isso, acabámos 
por ficar em terceiro lugar. 

     Depois, mais tarde eu e algumas das minhas colegas fomos para a festa, que era suposto 
começar às quatro horas da tarde mas começou às cinco. Gostei imenso da bebida surpresa. 
Depois dancei, comi pizzas, vi um filme de terror!!! 

     Foi um dia muito giro mas também muito aterrorizanteeeee!!!... 

                                                                                                                          Carolina   Andrade -  5ºB 

       Professoras do 1º ciclo 
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S. Martinho 

     No dia 11 de Novembro de 2008, os alunos do 1º 
ciclo realizaram o seu lanche colectivo de S. Marti-
nho, no refeitório da nossa escola, onde houve con-
vívio entre as diferentes turmas. Os alunos saborea-
ram as tradicionais castanhas e diversos frutos 
secos da época. 
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     Feira da Ladra 

     Dando cumprimento a uma tradição muito especial 
e querida na nossa escola, realizou-se, no passado 
dia 7 de Novembro, a actividade “Feira da Ladra”. 

     Idealizada pelo professor Tó Pires, há muitos anos 
atrás, esta sensibilizou os alunos, mais uma vez, para 
a necessidade de reduzir, reciclar e reutilizar, para 
além de destacar o tema de escola “Com a Saúde 
não se Brinca” com jogos de feira.                     

 

                                                                            Professores José Augusto Andrade e Manuel André 
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Visita de Estudo ao Museu da Farmácia 

Na nossa opinião, as visitas de estudo são uma maneira divertida de aprender! 

 

No museu da Farmácia, aprendemos que há muitos anos não havia farmácias, mas havia feiticeiros,  que curavam pessoas, uma espécie de  farmacêuticos da 
pré-história. 

Ao longo dos anos foi evoluindo e começaram a aparecer as primeiras farmácias, que se chamavam Boticas. 

No século XVIII e XIX, a maioria dos medicamentos eram feitos e depois triturados de maneira a que ficassem em pó! Nessa altura, já se chamavam Farmá-
cias. 

 

No museu Mineralógico e Geológico, aprendemos muito sobre os minerais, como por exemplo, que as rochas são constituídas por minerais. Umas produzem 
cristais, outras não.  

Aprendemos também coisas acerca das características dos minerais: a sua dureza, o brilho, a cor, etc. 

Adorámos a visita de estudo!  

                                                                                        Bárbara Piedade, 8º B 

                                                                                        Sofia Gonçalves, 8º B 

Visita de estudo ao Centro de Arte Moderna na Gulbenkian 

No mês de Outubro, no dia vinte e oito de dois mil e oito, fizemos uma visita de estudo ao Centro de Arte 
Moderna, na Gulbenkian, em Lisboa. Esta visita foi proposta pelas disciplinas de Educação Visual e Tecnoló-
gica, Língua Portuguesa, Estudo Acompanhado, e Formação Cívica. Saímos do Externato, por volta das nove 
e quarenta e cinco. A viagem foi divertida.  

No Centro de Arte Moderna, a nossa guia era muito simpática. Durante a visita, aprendemos que as obras de 
arte são sempre diferentes umas das outras e têm sempre um sentido. Observámos um quadro de Amadeu 
de Sousa Cardoso de mil novecentos e dezassete, que era abstracto, mas conseguia-se perceber que era 
uma mulher. Aprendemos também que Picasso foi o primeiro a usar o cubismo. Por fim, almoçámos ao ar 
livre, no anfiteatro, e brincámos um pouco. Às quinze horas, estávamos de volta à escola. 

     A  visita foi importante, pois aprendemos que a arte não tem limites 

                                                                                                             Inês Nunes  6º A 

     Peddy Paper 

      Na  semana de 17 a 21 de Novembro, os alunos dos 7º anos realizaram um Peddy Paper, no âmbito da disci-
plina de Geografia, uma actividade de reforço do Primeiro tema do ano "A Terra Estudos e Representações", mais 
precisamente do subtema "Localização Relativa".  

Museu de Arqueologia 

          Sou a aluna Mafalda Ribeiro e fui visitar o Museu Nacional de Arqueologia, no dia 28 de Outubro de 2008, este 
museu situa-se na cidade de Lisboa, mais precisamente em Belém. 

    Esta visita de estudo foi organizada pelas disciplinas de História e Formação Cívica. 

No museu observámos documentos históricos, como por exemplo: os utensílios das comunidades recolectoras, as pontas 
de lança, biface e seixo quebrado, mas claro que falámos de outros utensílios.  

     Também fomos ver uma exposição de antiguidades egípcias, que era composta por três múmias, duas do sexo mas-
culino e uma não se sabia ainda o sexo. Vimos ainda as máscaras funerárias, que eram colocadas aos mortos e as crip-
tas onde eram guardadas as múmias. 

    Visitámos ainda a sala do tesouro, onde podemos observar peças de ourivesaria. O mais importante foi a imagem do 
guerreiro lusitano. 

.A visita foi importante porque tivemos contacto com documentos históricos, que até aqui só tínhamos visto em livros. 

 

Mafalda Padinha 5ºC 



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 III 

DEZEMBRO 2008 

Educadoras da Infantil 

Fomos ao Teatro 

 

 No dia 25 de Novembro, fomos ao teatro, Armando Cortez, assistir à 
peça: “A Fera Amansada”. 

 Tiivemos oportunidade de sair do colégio e de andar de autocarro. 
Passámos pela ponte 25 de Abril, e vimos o rio Tejo. 
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Inês– Infantil 

Lavar os dentes é divertido 

Os alunos da infantil e 1º ciclo iniciaram com muito entusiasmo, a 
escovagem dos dentes, depois de almoço, com a ajuda da  

Drª Célia Moreira e a colaboração das professoras e educadoras. 

 

 

My Robot 

   My Robot’s name is Popsqui. His favourite activities are: tidying my room, making the beds, washing the 

dishes and feeding the pets, but he makes all the home activities. 

   He is a very good Robot because when I come back home, everything is cleaned. 

   When we go on holidays he goes with us.  He doesn’t like to rest, so he is always working. 

   Sometimes he forgets to clean my room, but it’s just when he is really tired and needs to rest a little or 

sleep. 

   He is a great friend whenever I’m at home and haven’t anything to play with.   

                                                                                                                                                      Luis Franco – 6ºA  



A Ilha dos Sonhos 

Numa ilha muito distante daqui, estão guardados todos os meus sonhos já sonhados. Perdão, 
não são só os meus que estão numa ilha, existe uma para cada pessoa. Confesso que, de quan-
do em vez, espreito algumas, talvez já a vossa… 

Desculpem a descortesia, mas não vos posso levar à ilha. A minha tem assuntos privados, mas 
falo-vos dela. Ela tem judo, escalada…enfim, desportos. Também tem família, a parte que 
conheço, mas também imagino a outra. Uma das partes da ilha contém amigos e amigas e a 
penúltima artes, as já feitas e as imaginadas. Por fim, a última que tem histórias e História. Os 
Reis, os Descobrimentos, as Batalhas…a forma da ilha é a minha cara porque, acima de tudo, 
com quem eu mais convivo é comigo próprio!!! 

A minha ilha já está noventa e oito por cento descrita. Um dos dois espaços vazios é para os 
meus segredos. Não posso contar tudo a toda a gente! A parte que falta é a esperança ínfima de 
ganhar a lotaria para poder viajar para junto da minha família da parte paterna e, assim, aprovei-
tar para conhecer o país deles. Se fizesse isso ia, e com prazer, aos Estados Unidos, a Angola, 
Guiné e muitos outros países. 

Conseguem criar a vossa ilha? É fácil!!! Basta pensar naquilo de que gostam…. 

José Monteiro -7º A                                                                                                                              
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O NATAL 

O Natal é uma alegria, 

Vamos todos receber presentes 

Com a família reunida 

Ficamos todos contentes. 

 

Fizemos a Árvore de Natal 

Com bolinhas a enfeitar, 

E pomos a estrela no topo 

Para o Natal celebrar. 

 

- Como é que o Natal apareceu? 

- Com o Nascimento de Jesus. 

- E quem é esse senhor? 

- É aquele que nos conduz… 

 

Vamos fazer o presépio, 

Com Maria, José e Jesus 

Eles souberam do seu nascimento 

Quando a estrela deu a luz. 

 

O anjinho Gabriel 

Era uma estrela cadente, 

e quando a Maria soube 

Ficou orgulhosa e contente. 

 

O Gabriel era um anjito 

Que caía do céu 

Como um meteorito. 

 

Quando o menino nasceu 

Vieram pastores e Reis Magos 

Que atravessaram desertos 

E também passaram lagos. 

 

E para mim 

É isto que é o Natal 

graças àquela estrela 

que brilhava como um cristal. 

 

Beatriz Coutinho -  4ºA 

Silêncio 

É em silêncio que mais se ama porque as palavras são pequenas e estão gastas… é em 
silêncio que calamos a saudade que ainda persiste na memória das coisas mortas e 
esquecidas… é em silêncio que dizemos adeus nas partidas e ausências impostas, sofri-
das e não compreendidas… “Parem as palavras que se soltam, os versos que se escre-
vem, os cantos que se ouvem…” Para falar de amor só é verdadeiro o olhar… mais… 
não quero! Da minha janela quero ouvir o mar… mas só o silêncio me chega aqui… que-
ro ver o Sol… mas neste Inverno ele partiu… de mim… e de ti! 
É também em silêncio que os olhares se cruzam e se reconhecem no mesmo desejo de 
se amarem um dia… e é em silêncio que construímos todo o nosso mundo de fantasia... 
Palavra muda, Vazio imenso, Ausência presente. 
Que esconde ela? 
São apenas sete as letras do abecedário que utiliza para fazer sentido, uma delas a 
dobrar. 
Foi inteligente na dureza com que as escolheu. 
Cabem-lhe na perfeição. 
SolidãoInsatisfçãoLeituraEnganoNegaçãoCiúmeInsegurançaOrgulho 

Sendo ela uma palavra muda, como consegue transmitir-me tantas coisas?! 

                                                                                                                   Ana Barroseiro - 9º B 
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Ana Filipa 4ºA 

 Porta de Natal- 6º A 

 Porta de Natal – Sala Azul 

 Porta de Natal – Sala Encarnada 



BOLO DE AGRIÕES  

     Agriões, vegetal de baixo teor calórico.  
     Fornece 22 calorias em cada 100 gramas.  
     É considerado uma das principais fontes de vitamina A, essencial para a boa visão e para manter a saú-
de da pele. 
     Apresenta ainda vitaminas do Complexo B, além de grande quantidade de vitamina C.  
      Tem alto potencial de sais minerais como Iodo, Enxofre, Fósforo e Ferro, importantes para o funciona-
mento da tiróide, ajudando na formação de ossos e dentes, evitando a fadiga mental e estimulando a pro-
dução de glóbulos vermelhos no sangue. 

       Provem e digam lá se não se podem comer legumes de maneira divertida!!! 
Receita  

4 ovos 

300gr açúcar 

1,5 dl óleo 

300gr farinha 

2 colheres de chá de fermento 

1 molho de agriões (ramos e folhas) 

Bata as gemas com o açúcar muito bem.  

Junte o óleo e bata. 

Triture os agriões até ficarem em sumo (na 123). 

Junte o sumo à massa. 

Por fim junte a farinha com o fermento, alternando com as claras em castelo. 

Vai a cozer a 180 graus cerca de 40 minutos. 

                                                               Projecto “Com a Saúde não se Brinca” 

Entrevista com o Pai Natal 

     Fomos encontrá-lo no Forum Almada, a 
tirar fotografias com meninos, que passea-
vam por ali com os seus Pais. 

     Para meter conversa, aproximámo-nos 
e perguntámos se podíamos entrevistá-lo, 
o Pai Natal respondeu logo que sim, com 
um grande sorriso. Então, começámos a 
nossa entrevista: 

- Então, Pai Natal, muito trabalho, este 
ano? 

- Muito, nem calculas. 

- Recebeu muitas cartas este ano? 

- Sim, muitas. 

- Consegue memorizar tantos milhares de 
nomes, moradas e pedidos? 

- Não, obviamente que é impossível 
memorizar tantos nomes, mas tento lem-
brar-me de todos, com a ajuda das minhas 
duendes. 

- E o Pai Natal já recebeu alguma prenda? 

- Sim, uma caixa de bombons e um rebu-
çado. 

- O que faz o Pai Natal, quando o Natal 
acaba? 

- Corto as barbas e volto a deixá-las cres-
cer para o próximo ano. Eh! Eh! 

- Quer deixar alguma mensagem para os 
alunos do Externato Frei Luís de Sousa? 

- Sim, claro. Eu conheço a vossa Escola, 
por acaso já passei por lá há uns anos 
atrás e espero que os alunos se portem tão 
bem, como se portaram até agora. 

Boas Festas!  Ho!Ho!Ho!                                       

                         João Nuno Passarinho 7ºC  
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A história do rapaz que não gostava do Natal 

     Era uma vez, um rapaz muito alegre, o seu nome era Luís. 

     Na escola, ele era o rapaz mais simpático e tinha muitos amigos e amigas. Estava sempre bem disposto e 
arranjava solução para tudo. Só havia uma altura do ano, em que o Luís não estava feliz, e, curiosamente era 
quando se começava a falar do Natal. Nesta época, todos estavam muito felizes, mas o Luís ficava sempre triste. 

     Certo dia, Pedro, o seu melhor amigo, já perto de Dezembro, perguntou: 

     - Então Luís?! Bora lá jogar futebol!! O que é que tens? 

     - Não me apetece. Fico sempre sem vontade de fazer nada nesta altura do ano. Os 
meus pais separaram-se no dia de Natal e nesta altura já faltava pouco para o Natal 
chegar. – disse Luís. 

     Pedro respondeu: 

     - Mas não te dão presentes, é isso? 

     - Sim, dão muitos. Vou receber uma playstation, jogos, muita coisa. Mas, não me 
dão o melhor presente. Amor e uma família unida. Agora, nos Natais vão sempre para outros países, mandam-me 
as prendas pelo correio e passo o Natal em casa da minha avó. 

     Pedro, comovido, coisa que não era costume nele, pensou no que podia fazer por Luís. Só sabia que não o 
podia deixar assim. 

     Pedro pensou, pensou e teve uma ideia. Embora não acreditasse nele, escreveu uma carta ao Pai Natal, a 
pedir que os pais do Luís ficassem juntos no dia de Natal. 

     Quando o Pai Natal recebeu esta carta, ficou espantado e disse: 

     - Meus duendes, tenho aqui um pedido muito difícil de um simpático menino, chamado Pedro. Como é que eu 
posso mudar os sentimentos das pessoas? 

     Um duende esperto respondeu: 

    - Meu amo, não pode mudar, mas pode tentar aumentar. Vou descobrir, se os pais desse Luís já não gostam 
um do outro. 

     E  assim foi. O duende descobriu que lá no fundo ainda gostavam um do outro. No dia 24 de Dezembro, depois 
de Pedro muito implorar, os pais de Luís ficaram na casa da avó dele, e, à meia-noite, o espírito de Natal entrou 
por todos os lados. Os pais de Luís perceberam o quanto gostavam um do outro e beijaram-se, fazendo com que 
este fosse o mais maravilhoso Natal de todos E viveram felizes para sempre.                 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                  Texto: Mariana Almeida 6ºC 

                                                                                                                                                  Desenho: Carolina Poupinha 6ºC 

Letter to Santa Claus 

 

Dear Santa Claus, 

I`m Mafalda. I`m eight years old.  

Please, can I have a doll and a cd player 

for Christmas.  

Thank you. 

From Mafalda  XX  (3ºA) 

 

 



Texto : Prof. António Amaral / BD : João Pedro 8ºB 

  Desejamos a todos um      
Santo e Feliz Natal, com 

Paz, Amor e Saúde. 

Um 2009 repleto de 
“coisas boas”. O Dr. José Barata, Encarregado de Educação 

da aluna Matilde Barata, do 2º ano, ofereceu 
ao nosso colégio a sua colecção de fósseis. 
Esta será certamente muito útil para as aulas 
de Ciências e estará exposta no Laboratório 
de Biologia. Agradecemos a sua oferta! 

                                      Profª Lúcia Rocha 

CAMPANHA DE NATAL 

No espírito do humanismo cristão surgiu a campanha de Natal, na sequência de 
um trabalho de anos transactos. Aproveitando esta época,  juntámo-nos ao Gru-
po Sócio Caritativo da paróquia de Cacilhas, que mensalmente dá apoio a cerca 
de 60 famílias carenciadas.  

Este ano a proposta consistiu em oferecer  um almoço de Natal a estas famílias.  

Bem haja a todos, os que contribuíram para o êxito desta iniciativa. 

Natal da escola em DVD... 

Numa colaboração com a empresa “Clave de Sol”, que provou já em anos ante-
riores a sua competência, eis que surge a gravação de um DVD com canções 
de Natal, cuja apresentação será durante a  Festa de Natal, no dia 13 deste 
mês. Este momento de confraternização, para além das competências vocais e 
de expressão corporal, desenvolvidas pela Comunidade Educativa, pretende 
deixar também uma recordação musical para ambientar a véspera de Natal de 
todas as famílias do Frei Luís de Sousa.  

Decorações de Natal 

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. 

Aproveitando ainda esta quadra natalícia, professores e alunos idealizaram várias actividades no espaço escolar, 
tais como: Exposição de Presépios , Correio de Natal e Loja do Pai Natal. A  A professora Conceição Estrela 
transformou o átrio, em frente à sala dos professores numa vila típica Portuguesa, não esquecendo a Igreja e as 
casas tradicionais. 

 

Entre os dias 24 e 28 de Novembro, decorreu a feira de Geologia, 

organizada pela professora Lúcia Rocha. Foram muitos os 

visitantes, que aprenderam a “linguagem das pedras”. 

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 III 

DEZEMBRO 2008 

P. 8 

Cyber propostas 

www.tendencia.cc : Site que engloba todos os motores de busca famosos espalhados pelo mundo 
inteiro, tem ainda links directos para paginas úteis como por exemplo dicionários, enciclopédias, 
páginas amarelas, etc. 

www.getdropbox.com : Para quem utiliza mais que um computador e não quer andar com o espa-
ço da pen usb ocupado. Aqui poderão ter o vosso material acessível a quem quiserem e onde quise-
rem.                                                                                                       Prof. Sérgio Martins 

Enquanto o João estudava... 

FIM 

Feira da Geologia 

Trabalho realizado pelos alunos dos 7ºs e 
8ºs anos (Pofª Orleana Baptista) 


