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Editorial

Passou um mês que o Menino Jesus
eu. Num Mundo também então
urbado, Ele veio trazer uma mensagem
é e de Esperança que se mantém por
de dois mil anos.
As crises mais graves são as das
talidades. Não podemos deixar que o
otismo, o pessimismo, o desânimo ou a
ia venham tolher o espírito que nos
orientar baseado na Alegria e no
r a Deus.
Mais esta edição do jornal “ A Gruta”
rocurar ser o espelho deste ambiente
Alegria que queremos na educação das
as crianças.
Nele encontrareis aquilo que de bom
ai fazendo. Nele encontrareis o sinal
ue por muitas crises que haja o futuro
aí, radioso e feliz tal como Cristo nos
transmitindo ao longo destes dois
nios.
Um Bom Ano para todos!

A Diretora

Este ano, o Externato Menino Jesus conta com um
fantásticos pequenos jornalistas sempre pronta a descobr
conhecer notícias da nossa escola.
A Raquel Neto, a Inês Monteiro, A Clara Cunh
Taborda, a Eugénia Rosete, o Nuno Reis, o Jorge Neto
Mareco e a Filipa Vasconcelos aprenderam, ao longo d
período, a analisar e a escrever notícias com temáticas div
e ficaram responsáveis pela redação do jornal “A Gruta”.
que os nossos leitores gostem desta edição jornalística.

S. Martinho

Os alunos do 1º e 2º anos realizaram um bonito cart
São Martinho, depois de escutarem e explorarem a len

As
experiências
do grupo dos
3 e 4 anos

Festa de Natal do Externato Menino Jesus

o passado dia 13 de dezembro de2011, o Externato Menino Jesus apresentou a sua
Natal, cujo tema foi «Coimbra, a nossa bonita cidade», a qual decorreu no auditório
tuto Português da Juventude.
tuna do pré-escolar, «Pré-Tuna», encantou o público com a história de Coimbra uma
nção com direito a uma variedade de instrumentos e até um estandarte. No final,
m o grito académico.
s turmas do 1º e 2º anos, proporcionaram a todos uma viagem por Coimbra no
o «Funtastic», desde o Choupal até à Praça 8 de Maio, local onde se venderam
s arrufadas.
s alunos do 3º ano contaram com a especial participação do Grupo de Cordas do
to, numa atuação marcada pela presença de guitarristas, lindas tricanas e poetas
a de Queiroz ou Eugénio de Andrade.
grupo de estudantes do 4º ano despediu-se do público cantando um fado de Coimbra
ecendo a festa com informação valiosa acerca de locais característicos da cidade.
nalmente, e como não podia deixar de ser, homenageámos o nosso padroeiro, o
Jesus, elevando aos céus as nossas vozes e oferecendo-Lhe valores essenciais para a
da: o perdão, o amor, a partilha, a solidariedade e a humildade. Alguns meninos do
lar foram protagonistas de um belo presépio vivo com o qual todos se deliciaram.
público adorou a festa e compreendeu o significado que lhe estava inerente.
-se momentos de muita alegria, partilharam-se emoções e chorou-se de saudade,
nda a tradição coimbrã.

Carta ao Menino Jesus

ma do 3º Ano escreveu uma Carta ao Menino Jesus.
convosco a missiva do aluno Francisco José.

DIA DE REIS

No dia 6 de janeiro, o grupo do p
festejou o Dia de Reis com muita alegria, le
chegada dos três Reis Magos a Belém, guiado
estrela, para visitarem o Menino Jesus.
As crianças realizaram uma atividade no
área de expressão plástica, elaborando c
decoraram livremente, pondo à prova a sua im
arte.
Foi uma manhã divertida, com tanto
rainhas” num só dia!

nos do 1.º e 2.º anos

Aprender fora da escola

Filipa V

Ginjas
A mala do Ginjas tr
Ginjas pintava, co
de um pássaro ve
que tentava ficar c
dele.
Leid Fatal e o Cotão
Leid Fatal estava a varrer a casa
quando, de repente, um amigo
especial
a
visitou.
Juntos
dançaram ao som de uma canção
de amor inesquecível.
Alunos do 1.º e 2.º anos

Afonso Henriques, o primeiro
Afonso Henriques foi o prim
Portugal.
Ganhava muitas batalhas e
muitos territórios. Um dia, de
contra 5 reis mouros e apes
serem em maior número, ganho

Margarida

a

Coimbra, a nossa bonita cidade!

sco

O alfabeto ou abecedário

que, Francisca e Vitória – 1.º ano

Eugénia Rosete

UANDO A CHUVA CAI…
o Inverno é a estação do ano mais
a, os meninos do grupo dos 3 e 4 anos
uma canção alusiva ao tema,
ambém um trabalho de expressão

-O inverno é a estação do frio (Manuel)
-Também há neve! (Manuel)
-Festejamos o Natal no inverno (Manuel)
-No inverno está muito frio, todas as pessoas
frio e vestem os casacos (Diana)
-No inverno também chove e o frio não é mau… (
-A água da chuva é importante porque ajuda a
crescerem (Vicente)
-Assim, quando acaba o inverno, não precisamo
as flores tão cedo! (Manuel)
-No inverno as árvores não têm folhas, estão
(João)
-No inverno vestimos roupas quentinhas… (Xavie
- Para não termos frio (José)
-Quando fica inverno, cortam-se os ramos
árvores (Diana)
-Para crescerem ramos mais fortes e folhas ver

Grup

Brrrr … Que frio!

Para celebrar os dias frios e evitar a vontade de permanec
lareira (quais gatinhos ronronantes), enchemo-nos de ins
dedicamos quadras ao senhor inverno.
Nesta época fria hibernam os animais
Na serra da Estrela ainda mais
No inverno eu gosto de contar
Na escola gosto de estudar
Inês
No inverno pode nevar,
até fica muito frio,
com a neve posso brincar,
e fico com um arrepio!
Luís António
O inverno é uma bonita estação,
faço nele os meus anos.
Junto todos os amigos,
para brincarmos ao balão!
Margarida
Nesta estação sinto frio no ar,
os animais vão hibernar!
Vestimos roupa quente,
e no 2.º período esforço a minha mente!
Francisco

O inverno é bonito.
Há frio e até há demai
Nesta linda estação
hibernam os animais!
Matias
O inverno chegou
que frio que está!
O Outono passou
e estava menos frio lá
Laura
O inverno é tão bonito
é bonito como uma flor
O dia é pequenito,
Nesta estação há muit
Clara

Curiosidades e passatempos

