gruta
Editorial

Fui ver logo pela manhã: as alfaces
vam-se verdes e reluzentes como se
em. Os tomateiros crescem em todo o seu
dor, mostrando já os seus pequenos frutos
tes. As cebolas começam a lançar os seus
laços. As roseiras estão plenas de flores e as
iras, meu Deus, que perfume!
A Primavera chegou! Tudo sorri! Como a
za, também nós vivemos em festa. Mais uma
articipámos no concurso “Soletrar Bem II”,
nosso aluno do 4º ano – Tiago Marques obteve
prémio e todos os outros participantes se
ram absolutamente à altura do evento.
Vamos continuar esta festa até ao final do ano.
chegada do Verão, todos terão direito ao justo
so. A todos Boas Férias.
A Directora
Maria Bertilde Margato Tavares

O ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA OS
OS DOS 3, 4 E 5 ANOS, BEM COMO PARA
RMAS DO 1º. CICLO.
ANO LECTIVO 2010 – 2011

E PROCURA UM ENSINO EXIGENTE E
INDIVIDUALIZADO, VISITE-NOS!
Rua Diogo Castilho, 5
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Tiago Marques bem soletrou!
E ficou com o 1.º lugar…

4º Ano
A obra do artista!

Horta Pedagógica

no
Departamento
de
temos no nosso externato,
pedagógica.
nossas educadoras cavaram a
a ficar mais fofinha e nós
alfaces e um tomateiro e
ámos tudo muito bem.
ctividade muito divertida, que
rámos fazer.

fresquinhas aqui vão crescer!

eira em movimento…

ades de Educação Física,
objectivo criar condições
ao crescimento e ao
mento físico, desenvolver
idades físicas básicas
ente a força, velocidade,
a,
flexibilidade
e
er as capacidades de
io e de cooperação.

o faz bem ao corpo e à alma…

Porque reciclamos?
Porque assim protegemos o ambiente.
Seguimos sempre a política dos três
“R”:
• Reduzir
• Reaproveitar
• Reciclar
Primeiro aprendemos a seleccionar o
lixo e onde o devemos depositar para
ser, posteriormente, transformado
noutros materiais novos.
A produção de materiais reciclados
faz com que haja uma menor
utilização dos recursos naturais na
terra, um menor consumo de energia,
menos lixeiras, incineradoras e uma
redução da poluição.
Fizemos uma pesquisa na escola e
ficámos a saber que uma pastilha
elástica pode levar cinco anos a ser
absorvida, o que muito admirou a
Clarinha e o Francisco. O Matias nem
queria acreditar que uma lata de
refrigerante levava 80 a 100 anos a
decompor-se.
A
Laurinha
surpreendeu-se ao saber que o
plástico, por sua vez, levava até 500
anos! E o vidro? Ups!!! Fica um milhão
de anos na natureza, sem se
decompor, o que deixou a Rosinha
incrédula. Sendo assim, a solução
para acabar com este tipo de lixo é
reaproveitá-lo diariamente. Isto é
que é a reciclagem!
Grupo do Pré-escolar (5 – 6 anos)

O Nosso cérebro

A aula que o pai da Clari
Francisco, o Dr. Nunes
gentilmente nos deu sobre
cérebro, foi extremamente
Vimos várias imagens e
oportunidade de manusear e
um modelo, “fantoma “, de um
caixa craniana. Ficámos a sabe
sendo possível explorar
mistérios e a importânc
desenvolvermos através d
estímulos,
nomeadamente
aprendizagem. O Dr. Gil ex
também que é muito i
aprender porque certas
cerebrais, se não forem estim
momentos
críticos
d
desenvolvimento, podem nun
efectuar-se,
restringind
potencialidades do desenvolvim

Obrigada, Dr. Gil Nunes Vicent
Sala dos 5 Anos

A nossa grande máquina… o c

Um Tributo às nossas Mães
costume, as nossas crianças festejaram e prepararam belos
ara oferecer às suas queridas Mães. Aqui deixamos um poema de
Andrade, bem como breves pensamentos dos alunos do 3º Ano
a tão importante personalidade: a Mãe.

ndo de ti,
traí, mãe,
ue já não sou
dormecido
os teus olhos.
ue tu ignoras
os onde o frio não se demora
morosas de águas matinais.
s vezes, as palavras que te digo
mãe,
mor é infeliz.
ue perdi as rosas brancas
va junto ao coração
da moldura.
es como ainda amo as rosas,
enchesses as horas de pesadelos.
ueceste muita coisa;
que as minhas pernas

meu corpo cresceu,
u coração
me, mãe!

Olha — queres ouvir-me? —
às vezes ainda sou o menino
que adormeceu nos teus olhos;
ainda aperto contra o coração
rosas tão brancas
como as que tens na moldura;
ainda oiço a tua voz:
Era uma vez uma princesa
no meio de um laranjal...
Mas — tu sabes — a noite é enorme,
e todo o meu corpo cresceu.
Eu saí da moldura,
dei às aves os meus olhos a beber,
Não me esqueci de nada, mãe.
Guardo a tua voz dentro de mim.
E deixo-te as rosas.
Boa noite. Eu vou com as aves.
Eugénio de Andrade,
in "Os Amantes Sem Dinheiro"

ta do Diário de Coimbra à nossa escola

rio de Coimbra veio fazer uma grande reportagem
rnato Menino Jesus. Observaram o nosso dia-a-dia
andes elogios aos nossos alunos. O 1º Ano explorava
s, o 2º Ano aprendia a falar melhor o Inglês, o 3º
a os Pentaminós e o 4º Ano explorava técnicas de
bragens.

As nossas preferências…

a Matemática os alunos do 1º ano estudaram e trabalharam o
nálise de dados. Os alunos realizaram alguns gráficos de barras
s pessoais sobre animais, frutas, cores e desportos.

A Festa do Leite
o ano lectivo, o nosso Colégio foi convidado a participar num
leite Mimosa intitulado “A Festa do Leite”.
o Leite Mimosa é um programa educativo para as escolas
s do 1.º Ciclo. Foi criado pela Mimosa para explicar às crianças
vantagens de bebermos leite, praticarmos uma alimentação
ermos uma vida activa.
parem no concurso, os alunos tiveram de explorar o tema da
. As crianças ficaram a conhecer as personagens do Grupo do
uper X, Vaca Malhada, Vitória-dedo-no-ar, Bibas, Tomé, Pedro
Fred Latas) que as ajudaram a perceber a importância do
s alimentos pertencentes à Roda dos Alimentos e a importância
s refeições saudáveis.
deste concurso foi realizada uma Roda dos Alimentos e na 2ª
criadas ementas saudáveis para os dias da semana.
s ansiosamente os resultados.

as nossas propostas de refeições diárias, para termos

Trava-Línguas, Lengalengas e Ad

Neste segundo período e depois da
dos casos de leitura e escrita, os alun
do 1º ano do Externato Menino Jesus
se e interessaram-se pela leitura de t
lengalengas e adivinhas. Por serem te
e com temas engraçados e divertid
crianças pesquisaram e apresenta
textos aos seus colegas na sala de au
pesquisa realizaram-se alguns trabalh
promovendo a partilha e a criatividade
Estes textos, para além de serem
educativo e lúdico para crianças,
exercícios de dicção. Promovem a pe
concentração e a memória através
com a riqueza fonética das palavras.
O Francisco desafia-vos
a adivinhar…

No âmbito da Área-de-Projecto, os alunos concretizaram o e
obra de Miguel Sousa Tavares “O Segredo do Rio”, recorrend
tradicional japonesa de dobrar o papel – Origami, para repre
carpa de que tanto ouviram falar ao longo dos tempos.

Visita à Casa da Cultura
No passado dia 7 de Maio, os
alunos do 4º ano deslocaram-se à
Casa da Cultura, com o intuito de
ouvirem histórias sensibilizadoras
para a questão da preservação do
Ambiente e para a importância do
papel que as plantas desempenham
na vida do Homem.

ncurso “Soletrar Bem II” – 1º Lugar!!!

sado dia 21 de Maio, decorreu no Auditório da
e Ciências e Tecnologia da Universidade de
rande final do Concurso “Soletrar Bem II”.
iva, que visa incentivar os alunos à prática

Passear é aprender…

as têm a máxima importância no contexto do processo de ensino-aprendizagem. Para além do carácter moti
que lhe estão naturalmente inerentes, as visitas de estudo favorecem essencialmente a aquisição de conhecimentos,
ento de competências e capacidades várias, promovem a interligação entre a teoria e a prática, e constituem um
de ligação entre a instituição de ensino e a realidade extra escolar. Aqui ficam os testemunhos dos nossos pequenos re

Nós vos invocamos, ó Ninfas do Mondego!

do 2º. Ano experimentaram diferentes técnicas para escrever poesia. Aliando a Matemática à imaginação, os resultad

M LIVRO, UM AMIGO

rdo com o tema da área de Projecto
as com a leitura”, que temos vindo a
o decorrer do presente ano lectivo,
essencialmente que a criança crie
próprios livros, contribuindo para
ro, encontre o seu próprio “prazer
apassando as diferentes etapas do
lvimento de forma saudável e
mas sempre “crescendo a ler”.
forma, as meninas e meninos do
4 anos, resolveram ser verdadeiros
ilustradores, elaborando um livro,
xplorada a temática da habitação,
o sido escolhido como título “A

njunto, procurámos descrever e
diversas divisões da casa, sendo
el a elaboração do texto e também
s.
po ficou a conhecer melhor as
tapas de elaboração de um livro,
mais uma vez, a sua valorização como
ferramenta de estimulação e
nto das competências das crianças,
ndo a transmissão de valores,
s e experiências e, não menos
diversão.
Pré-escolar
Grupo3/4anos

DIA MUNDIAL DA FLORESTA
“PEQUENOS JARDINEIROS”
a Mundial da Floresta, comemorado a 21 de Março, foi

A obra do artista

teu cérebro e diverte-te!

Externato Menino Jes
Ensino Pré-Escolar e 1º. Ciclo
52 anos ao serviço das crianças

Inscrições Aber
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
é coisa, qual é ela?

forma a toda a
oi água, e água
onde veio, não
Mas nunca sabe
á. Que é?

Sou filho de pais
cantantes, minha mãe
não tem dentes nem
nenhum dos meus
parentes, eu sou calvo e
de rosto alto. O que é?

Palavras Cruzadas

bre as palavras cruzadas, usando o S que se lê Z,
mo aprendeste na nossa escola!

Actividades Extracurriculares:
Expressão Dramática
Expressão Físico-Motora
Expressão Plástica
Expressão Musical
Inglês
Técnicas de Pintura
Informática
Ciência Divertida
Natação
Sala de Estudo e Acompanhamento
Ano
Oficinas de Verão e Ocupação de Tem
mês de Julho

Se procura um ensino exigente e individua
seu filho, visite-nos!
Rua Diogo Castilho, 5
Montes Claros
3000 - 140 Coimbra

Tel. 239 827890
Email: extmeninojesus@gmail.co

