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RENASCE O JORNAL DO COLÉGIO
O ano de 2021 assiste ao reaparecimento do jornal do
Colégio Nossa Senhora da Paz, com um novo grafismo e
um nome mais atual - CP-N.
Dando continuidade a uma aposta forte na comunicação e
visibilidade do nosso trabalho, pretendemos que este seja
mais um retrato da nossa casa, e daquilo que por cá vamos
fazendo.
Todas as contribuições são bem-vindas pois, no fundo,
este será um jornal feito por todos, para todos.
Boas leituras!

AQUELE QUE VIRÁ

UM CONTO DE COVID

POR MARIA SOUSA SOARES

POR JOÃO MATOS

É sempre semelhante, todos os anos.

Se houvesse uma adaptação do conto "A

E é quase indizível… inexplicável…

Christmas Carol", de Dickens, para os

É um brilho nos olhos das crianças mais novas… os
presépios que surgem nas portas, nas

tempos atuais, após sermos visitados pelo

paredes ou, e sobretudo, na portaria do Colégio.

vida, e seríamos pessoas melhores.

Estrelas que espreitam em várias esquinas. As
corridas dos ensaios, a excitação da produção dos

Infelizmente, a pandemia não conseguiu
mudar o rumo da humanidade, tornando-

adereços, as fatiotas que se experimentam.

nos mais próximos do outro.

É o alivio das últimas avaliações, a sensação do

Esta

dever cumprido. As caixas de bombons que
circulam e partilham. É a música que paira no ar e
que todos gostam de cantar… dos 3 aos 18

privilegiamos a família, os afetos, a
proximidade; mas importa descobrir novas
formas de estar presentes - numa palavra,
num gesto, numa oração.
Temos que seguir por outro caminho, mas

anos.
É uma promessa… uma ESPERANÇA… que todos
sabem possível e leva mais longe.
É a fé profunda num re-nascimento que é feito a
partir de um nascimento: o de Jesus.
É isto o Advento e Natal no Colégio da Paz: a
alegria do recomeço!

fantasma do COVID, teríamos mudado de

é

a

altura

do

ano

em

sem nunca perder o foco naquilo que é
mais importante: estarmos todos juntos na
luta contra um inimigo invisível; afinal, tal
como nas grandes batalhas, só os soldados
que se mantêm unidos é que saem
vencedores.
Boas Festas a todos, em segurança!
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O NOSSO
COLÉGIO

JARDIM DE INFÂNCIA
O grupo dos cinco anos explorou a relação entre os pensamentos e as emoções através dos livros "Pássaro da
Alma" e "A minha cabeça é como o céu". 🕊️

☁️

1.º CICLO
Os alunos do 1.º Ciclo (e respetivas professoras 😁 ) fizeram o
seu próprio avatar nas aulas de Cidadania Digital, e com a ajuda
do professor João Matos surgiram "fotos de turma" bastante
originais...

O NOSSO
COLÉGIO

1º CICLO
A programação chegou ao 1.º Ciclo através do Scratch: 😺 os alunos exploraram a ferramenta, deram vida às
personagens, e criaram as suas próprias histórias. Até emprestaram a sua voz às animações! 😉

1.ºANO
Os alunos fizeram alguns trabalhos alusivos à quadra natalícia: enquanto alguns optaram pelo processo mais
tradicional, os outros preferiram arriscar no desenho digital. O resultado é igualmente espetacular! 👍

Bárbara Gonçalves,
1.ºB

Manuel Costa, 1.ºB

Joana Rocha, 1.ºA

Pedro Silva, 1.ºA

Inês Castanheira,
1.ºB

O NOSSO
COLÉGIO

1.º CICLO
2.º ANO
Entre projetos, trabalhos e visitas de estudo, a turma do 2.º ano mostrou-se bastante ativa e empenhada. 👍

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
A turma do 2.º ano, do Colégio Nossa Senhora da Paz,
durante a semana da Alimentação, trabalhou num projeto
que se chamava “Alimentação Saudável”.
Neste projeto, a turma foi orientada por um guião com
diversas atividades, no qual foi registando as informações
das pesquisas, assistiram a episódios dos “Nutri Ventures”,
exploraram o poema de Eugénio de Andrade “Frutos”,
cantaram a canção “Arco-íris de sabores”, construíram
cartazes para apresentar as suas descobertas a todas as
pessoas que passam na portaria do Colégio.
Afonso Pereira, Gustavo Magalhães, Inês Loureiro, Pedro
Melo, Sofia Martins, Teresa Figueiredo, 2.º ano

O NOSSO
COLÉGIO

1.º CICLO
2.º ANO
A IMPORTÂNCIA DO OCEANO
A turma do 2.º ano, orientada pela Beatriz, aluna estagiária da ESEPF, realizou um
trabalho de pesquisa sobre a importância do oceano, a partir da leitura do livro
“Roubar ao Mar”, de Carmen Zita Ferreira e da visualização da animação da
Plataforma da Lusoinfo "A importância do Oceano”.
Com este projeto, os alunos exploraram o oceano e descobriram como este
influencia e sustenta o planeta Terra.
Filipe Maranhão, Ione Zepka, Leonor Silva, Mathias Marhadour, 2.º ano

ANIMAIS EM VIAS DE EXTINÇÃO
A turma do 2.º ano, depois de concluir o trabalho de pesquisa sobre a importância do oceano, decidiu pesquisar sobre
os animais marinhos em vias de extinção.
Após esta pesquisa, com a informação recolhida, organizaram um livro, no qual identificaram as principais espécies
marinhas em vias de extinção e as causas que colocam em risco essas espécies.
Alice Pinhal, António Guedes, Bernardo Maranhão, Diogo Alves, Diogo Ferreira, Leonardo Natali, Luís Marques, 2.º ano
TEATRO "A ÁGUA"
No dia 19 de outubro, as turmas do 1.º e 2.º ano,
assistiram a uma peça de teatro levada a palco pelo
“Projeto Saltimbanco”.
Esta peça foi baseada na obra de Papiniano Carlos “A
menina gotinha de água” e conta a história da viagem de
uma gotinha de água e de um amigo pelo Ciclo da Água.
Durante a peça ficámos a conhecer a pequena gota de
água e o seu amigo pescador, bem como as suas
aventuras, desde o momento em que se prepara para
cair pela primeira vez como chuva, até ao seu regresso à
grande nuvem.
Afonso Pereira, Gustavo Magalhães, Inês Loureiro, Pedro
Melo, Sofia Martins, Teresa Figueiredo, 2.º ano

O NOSSO
COLÉGIO

1.º CICLO
3.º ANO
Foram diversas as atividades e projetos desenvolvidos pelos alunos do 3.º ano ao longo destes meses. Até
conseguiram criar uma horta na sala de aula! 🌱🧅🥬

A NOSSA HORTA
Na nossa sala temos uma pequenina horta. Tem
alface, beterraba, batata doce, limonete, feijões,
cebola e chuchu. Aprendemos que há plantas com
raízes aprumadas e fasciculadas.
Há plantas que são comestíveis e outras que não são
comestíveis.
As ervas aromáticas servem para temperar as
comidas, fazer chá, etc…
Quase todas as plantas têm raiz, caule, folhas e
algumas ainda têm flor, fruto e sementes.
As plantas precisam de água, luz, solo fértil.
Carolina Semblano, Marta Andrade e Tomás Silva, 3.ºB
CANGURU MATEMÁTICO
Em outubro de 2021, o segundo e o terceiro ano participou no concurso
nacional de matemática “Canguru Matemático”.
Para nos prepararmos, a professora imprimiu provas dos anos anteriores
para fazermos em grupos de 2 ou 3 elementos, sozinhos ou todos juntos.
Os exercícios eram bem diferentes do que estávamos habituados, mas
eram bem divertidos!
Ainda não sabemos as nossas classificações, mas o mais importante foi
participar e aprender coisas novas.
Maximo Vergara, Rodrigo Murta E Vicente Baldaque, 3.ºB

O NOSSO
COLÉGIO

1.º CICLO
3.º ANO
ASSEMBLEIA DE TURMA
O 3.ºA realiza assembleia de turma todas as sextas-feiras pelas 10:50.
Há dois alunos que escrevem a ata desse dia. Estes alunos acolhem as
ideias dos colegas.
Todos decidimos aspetos importantes da vida escolar.
Nas assembleias desenvolvemos ideias e soluções para os problemas da
turma. Também decidimos o que vamos aprender e fazer na próxima
semana.
Alunos do 3.ºA
OS PROJETOS DE INTERESSE
Na nossa turma gostamos muito de fazer projetos de interesse.
Para fazermos um projeto temos de preencher uma tabela com informações relacionadas com o
que sabemos, o que queremos saber, qual o material que vamos precisar e quando vamos
apresentar à turma. Eles podem ser feitos na sala de aula durante o intervalo, ou quando já
terminamos as tarefas. Normalmente fazemo-los em grupos de 2 ou 4 alunos.
Para fazer os projetos podemos usar diferentes materiais, por exemplo: cartolina, papel, etc.
Também podemos fazer projetos virtuais, no PowerPoint, no Paint 3D ou no Word.
E para os projetos não se estragarem podemos plastificá-los .
Uma ideia para os projetos ficarem mais giros é pintá-los ou colar autocolantes.
Eles podem ter temas muito variados Com os projetos de interesse podemos aprender muitas
coisas novas e partilhar com todos! Depois ficam expostos na sala para todos consultarem.
Nós adoramos fazer projetos!!
Alunos do 3.ºA

O NOSSO
COLÉGIO

1.º CICLO
4.º ANO
De Head Bands a spinners da tabuada, a criatividade não falta nas turmas do 4.º ano... 😉
HEAD BANDS
Os alunos do 4.ºA exploraram a história de Portugal, e com esse tema a nossa professora trouxe o jogo
Head Bands para estudarmos de uma forma divertida.
Os cartões continham imagens sobre: reis, vestígios deixados por povos antigos, objetos, citânia,
cavaleiros, etc. A professora colocou uma fita azul na cabeça para encaixar os cartões na fita. E só
tinham 1 minuto para perguntar. Os alunos que estavam sentados só podiam responder sim ou não.
Os que estavam em pé a perguntar diziam se era uma pessoa, se era um documento, se era um
instrumento musical, etc.
Afonso Castro, Francisco Marçal, João Magalhães e Matilde Santos, 4.ºA

VISITA À QUINTA DE SANTA ISABEL / MAGUSTO
Tudo, começou quando chegamos à camioneta que nos levou à quinta Santa
Isabel, para celebrar o magusto. Primeiro fomos fazer uma compota de
abóbora. Tirámos os caroços, lavámos os frascos, cortámos a abóbora,
medimos o açúcar e mexemos. Depois, fizemos os cartuchos decorados com
animais da quinta, fizemos festinhas no burro e vimos as castanhas a assar
no forno com mais de 300 anos.
Fomos almoçar; também jogámos ao jogo do galo e fizemos a corrida de
sacos. Vimos porcos (um deles era cego), coelhinhos e um gatinho preto
chamado Spider. Fizemos um jogo em que tínhamos que fechar os olhos e
descobrir qual era a planta. Depois a senhora escolheu três pessoas para
ajudar no teatro de São Martinho. Enquanto víamos o teatro, as professoras
distribuíram os cartuchos; depois fomos buscar as castanhas.
Inês Pinto, Inês Santos, Leonor Maia e Matilde Gama, 4.ºB

O NOSSO
COLÉGIO

1.º CICLO
4.º ANO
O NOSSO SPINNER DA TABUADA
Na nossa sala temos uma forma de decorar e aprender as tabuadas, sem
ser escrevê-las 20 vezes: o Spinner da Tabuada.
Isso consiste em rodar um spinner numa folha circular onde estão várias
contas de multiplicar (ex.: 2x3, 7x7, 10x3, 9x8, 5x4…). O spinner tem um
ponteiro, e quando para a conta que indicar é a que a pessoa tem de
tentar responder acertadamente.
A inscrição para o spinner tem que ser feita no dia anterior, numa folha que existe na sala para esse efeito.
Fazemos o spinner de manhã depois da oração e de ouvirmos o orelhudo. De duas em duas semanas, há
um/uma ou mais campeões/campeãs do spinner que levam uma espécie de medalha a dizer
“Campeão/Campeã do Spinner”. Esse título ganha-se quando a pessoa se inscreveu o máximo de dias
possível e acertou todas as contas do spinner. Temos mais ou menos três segundos para responder certo. A
primeira resposta é que conta.
Quando estamos a fazer o spinner, sentimos muita pressão principalmente no dia de decidir o
campeão/campeã. Mas, apesar disso, gostamos imenso de participar, e é sempre uma grande corrida para
as inscrições. É isto e muitas mais coisas que dão vida à nossa sala, a sala do 4ºA.
Alguns links do spinner (diferentes do nosso, pois o da nossa sala é em papel):
Fácil - http://www.superteachertools.com/spinner/spinner.php?
title=Super+Spinner&directions=Click+the+wheel+below+to+spin%3A&colorscheme=color1&labels=1x3%2C2x4%2C5
x3%2C2x4%2C5x3%2C1x4%2C0x2%2C2x2%2C1x2%2C10x5%2C2x5%2C1x4%2C5x4%2C2x6%2C0x4
Médio - http://www.superteachertools.com/spinner/spinner.php?
title=Super+Spinner&directions=Click+the+wheel+below+to+spin%3A&colorscheme=color1&labels=3x3%2C4x7%2C6
x3%2C3x2%2C6x4%2C4x5%2C6x2%2C6x4%2C3x6%2C4x2%2C6x9%2C4x4%2C3x9%2C3x4%2C6x3%2C4x8%2C6x7%2C
6x5%2C4x3%2C3x4

Bernardo Mesquita, João Amado, Mário Santos e Miguel Silva, 4.ºA

O NOSSO
COLÉGIO

2.º CICLO
Poemas, pesquisa de tradições de Natal... esta quadra festiva inspirou os alunos do 2.º Ciclo; o resultado está à
vista. Parabéns a todos! 🎅🎄🎁

5.º ANO
O NATAL

A HISTÓRIA DA ÁRVORE DE NATAL

No Natal a avó faz comida,
ele chega com todos os presentes.

Pensa-se que a tradição de decorar árvores no interior
das casas é muito antiga. Provavelmente, é mais antiga

E a família toda divertida,
e todos muito contentes.

do que o nascimento de Jesus Cristo. Vários povos da
antiguidade usavam ramagens de árvores de folha
perene como símbolo da vida eterna. Usavam-nas para
afastar os espíritos malignos, as bruxas, as doenças e a

Já construí a minha árvore,
com muitas luzes a cintilar.
Muitas bolinhas de cor,
e um coração grande para amar.
Uma época de doces,
um cesto de guloseimas.
Com muito amor dos avós,
e uma família toda inteira.
A ceia de natal aproxima-se,
há esperança de prendinhas.
Quem as costuma distribuir,
sou eu e as minhas priminhas.
Carlota Paiva, Diniz Ye, Gonçalo Couto e
Matias Granhão, 5.ºA

morte. No solstício de inverno (o dia mais pequeno do
ano) as folhagens verdes serviam para adorar os deuses
do sol e desejar que as próximas plantações trouxessem
abundância.
Mais tarde, no séc. XVI, alguns cristãos usaram árvores
enfeitadas com velas, frutos e papéis coloridos para
representar o céu estrelado na altura do nascimento de
Jesus. Não se sabe se esta tradição é coincidência ou se
evoluiu a partir das tradições de povos muito antigos.
A verdade é que, no século XIX, a Rainha Vitória de
Inglaterra decorou o palácio com uma bela árvore
iluminada por velas e frutos. Como era admirada por
muitas pessoas a tradição depressa virou moda e se
espalhou por todo o mundo.
Maria Pinheiro, 5.ºB

O NOSSO
COLÉGIO

2.º CICLO
6.º ANO
NATAL BRANCO
Era uma vez uma ilha no mar longínquo onde
havia monstros voadores que comiam as laranjas
das aldeias. Os habitantes desta ilha eram
aldeões e mercadores, pessoas muito humildes,
sempre a ajudarem-se umas às outras. Os
habitantes chamavam à ilha de Terra de Monte
Grosso, devido a um monte existente com pedra
grossa e com cavernas onde os monstros viviam.
Pelo que rezava a lenda, os monstros tinham
migrado para lá de uma região desconhecida. Até
ao momento ainda não se descobriu o porquê de
terem escolhido aquela ilha.
Só que isso causava fome e para piorar o inverno aproximava-se, a época do ano em que aldeões
precisavam de ter mais comida. As diferentes aldeias uniram-se e formaram um exército para combater
esses monstros. Não existia uma tática única, eles atacavam com lanças, arcos e bestas. Outra estratégia
utilizada era construir armadilhas com redes, prendiam-nas às árvores e sempre que um monstro passava
lá a rede soltava- se e as bestas ficavam presas. Conseguiram vencer muitos deles, mas os monstros
adaptaram-se e começaram a vencer os aldeões. Com as suas garras pretas, grossas e afiadas começaram a
destruir as redes! Tornaram-se mais rápidos para se esquivarem das setas e lanças, levaram os aldeões ao
desespero, pensando que era o seu fim. Até que alguém teve uma ideia incrível…
A ideia foi criar uma máquina de batalha voadora, que voava como um pássaro, um canhão sincronizado ao
motor, com uma cauda capaz de curvar e fazer acrobacias. Dez dessas máquinas lutaram contra 79
monstros e apesar de estarem em menor número venceram-nos a todos.
Em comemoração dessa vitória criaram o natal branco, porque no fim dos longos dias de batalha a neve
começava a aparecer…
Pedro Fonseca, 6.ºA

O NOSSO
COLÉGIO

2.º CICLO
6.º ANO
TRADIÇÕES PORTUGUESAS
Portugal é um país de tradições e costumes bem enraizados na cultura do país. A época natalícia não é exceção e há
inúmeros rituais que se mantêm ano após ano. Há tradições que se repetem de norte a sul do país.
Caretos de Varge
Os Caretos de Varge fazem parte da Festa dos Rapazes que
e celebra o solstício de inverno e é uma experiência quase
espiritual. Homens mascarados, denominados caretos, espalham
palham a desordem absoluta na aldeia de Varge, em Trásos-Montes, chocalhando as mulheres, simbolizando esse ato o regresso à terra fecunda. ( https://youtu.be/SiOQ8VyPW4 )
Bananeiro, Braga
Na cidade de Braga não há Natal sem Bananeiro. Uma das tradições preferidas dos bracarenses começou há cerca de
40 anos atrás quando os comerciantes da Rua do Souto se decidiram reunir à porta da Casa das Bananas, ao final da
tarde do dia 24 de dezembro, com o objetivo de desejar “boas festas” a conhecidos e desconhecidos, acompanhados
de um cálice de vinho moscatel e uma banana. ( https://youtu.be/_6bNDDgp8mQ )
Ceia da Natal ou Consoada
É quase inevitável o bacalhau cozido com batatas e couves não estar presente na mesa da ceia de Natal dos
portugueses. Contudo, há regiões do país onde o tradicional prato é substituído por outras iguarias. Por exemplo, no
Algarve, o galo de cabidela é uma alternativa ao bacalhau bastante apreciada. Na Beira Litoral, o polvo cozido servese na mesa de algumas famílias. Na zona de Lisboa e Vale do Tejo come-se peru assado na consoada. Em Trás-osMontes e Alto Douro, também há polvo e em algumas casas come-se pescada frita ou congo frito. Nos Açores, para
além do tradicional bacalhau com todos, também há canja de galinha. Há ainda quem coma torresmos com inhames
e morcela com batata doce, especialmente na ilha de São Jorge. Já na Madeira, pode encontrar à mesa da consoada
as espetadas típicas da ilha.
Tronco de Natal
Em muitas pequenas aldeias do norte de Portugal, há a tradição de colocar a arder no centro do aglomerado o maior
tronco de árvore das redondezas, durante toda a noite de Natal. No dia seguinte, a população recolhia as cinzas e
levava para casa, espalhando nos campos. A crença é de que as cinzas de Natal são as mais férteis, gerando nova vida.
Nova vida tal como a do Menino Jesus que havia nascido naquela noite. ( https://youtu.be/ewSFP8fl5WM )
João Pinto, 6.ºA

O NOSSO
COLÉGIO

2.º CICLO
6.º ANO
TRADIÇÕES DE NATAL DO ALENTEJO
O Auto de Natal
A encenação do Auto de Natal é uma das tradições que os habitantes da cidade de Beja ainda praticam; as
apresentações acontecem desde o Natal até o Dia de Reis (6 de janeiro). O presépio vivo conta toda a história do
nascimento de Cristo em versos. Anteriormente, era representada ao ar livre e com duração de até 10h, característica
extraída dos tradicionais teatros populares. Hoje, continua longa, mas é representada no salão paroquial.
O Madeiro
Os alentejanos iniciam a coleta de pedaços de madeira nas semanas que antecedem a data e os reúnem nas
principais praças das aldeias e vilas da região. Na véspera do Natal, dia 24, todo o material recolhido é utilizado para
acender uma enorme fogueira que “ilumina o nascimento do menino Jesus” e aquece a noite de inverno. Enquanto
ardem as chamas, que podem chegar à altura das igrejas, os moradores aproveitam para relembrar bons momentos e
apreciar os vinhos locais.
Presépios e Roncas
O artesanato em barro é produzido em diversas partes da região alentejana. No período do Natal, os bonecos de
barro de Estremoz dão vida a um dos presépios mais conhecidos do país, exposto na própria cidade. Os artistas criam
as peças em um estilo próprio e alegre, com o uso de cores vibrantes e personagens variados. Já em Elvas, os cânticos
natalinos são acompanhados pelo curioso som da ronca, tradicional instrumento musical semelhante à cuíca,
elaborado com um pote de barro coberto com pele de cabra ou carneiro em um dos bocais e perfurado ao meio por
uma vara de madeira.
Consoada
Em alguns lugares de Évora, é comum abastecer a despensa com carne de porco para a ceia de Natal. O jantar da
véspera, conhecido como Consoada, oferece pratos à base de peixe, como sopa de cação, pescada frita e bacalhau,
para simbolizar o antigo preceito de abstinência. Para encerrar este jejum de carne vermelha, a ceia ocorre logo após
a Missa do Galo e o cardápio é composto por vários pratos de carne de porco.
Searinhas do Menino Jesus
No início de dezembro, os moradores do Alentejo plantam sementinhas de trigo em vasinhos com algodão embebidos
em água, que são dedicados ao Menino Jesus. Após germinarem e se transformarem em pequenas searas, as plantas
podem ser colocadas junto ao presépio. Segundo a crença local, as mudas postas à mesa da ceia não deixam que
nela.
Carolina Ramos, Filipa Silva, Mariana Sarmento e Sofia Cunha, 6.ºB

O NOSSO
COLÉGIO

3.º CICLO
O 3.º Ciclo também ficou imbuído do espírito natalício: enquanto alguns alunos optaram por uma abordagem
aos temas mais habituais, como as tradições de Natal de outros países, outros deram largas à sua imaginação
com criações literárias originais. 👩🍳🧑💻🧑💻

7.º ANO
PUMPKIN CAKE

A HISTÓRIA DA ÁRVORE DE NATAL

Ingredients:

Pensa-se que a tradição de decorar árvores no interior
das casas é muito antiga. Provavelmente, é mais antiga

200g flour

do que o nascimento de Jesus Cristo. Vários povos da
antiguidade usavam ramagens de árvores de folha

150g butter
5 eggs

perene como símbolo da vida eterna. Usavam-nas para
afastar os espíritos malignos, as bruxas, as doenças e a

Lemon zest
Orange zest
1 teaspoon of baking powder
150g pumpkin

Preparation:
1. Mix the butter with the sugar until it isn’t
granulated.
2. Mix the eggs and stir well.
3. Mix the flour with the baking powder.
4. Mix the lemon and orange zest and add
the flour with the baking powder.
5. Finally add the grated pumpkin.
6. Put into a circle cake pan and bake it in
the oven at 180ºC for 40 to 45 minutes.

morte. No solstício de inverno (o dia mais pequeno do
ano) as folhagens verdes serviam para adorar os deuses
do sol e desejar que as próximas plantações trouxessem
abundância.
Mais tarde, no séc. XVI, alguns cristãos usaram árvores
enfeitadas com velas, frutos e papéis coloridos para
representar o céu estrelado na altura do nascimento de
Jesus. Não se sabe se esta tradição é coincidência ou se
evoluiu a partir das tradições de povos muito antigos.
A verdade é que, no século XIX, a Rainha Vitória de
Inglaterra decorou o palácio com uma bela árvore
iluminada por velas e frutos. Como era admirada por
muitas pessoas a tradição depressa virou moda e se
espalhou por todo o mundo.

Ana Trigo, 7.ºA
Maria Pinheiro, 5.ºB

O NOSSO
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3.º CICLO
8.º ANO
TRADIÇÕES DE NATAL NA VENEZUELA
No primeiro domingo de Dezembro, começam as celebrações em Arágua e Carabobo com uma festa
chamada ‘Velorio, Danza o Romería de los Pastores del Niño Jesús’. Têm lugar procissões e danças nas ruas
e nos templos, acompanhados por instrumentos de cordas.
Em Táchira, Mérida e Trujillo, realiza-se a ‘Paradura del Niño’: uma demonstração de devoção expressa em
complexos e elaborados presépios conjuntamente com um costume que consiste em passear o Menino
Jesus num lençol de seda, com cânticos e procissões.
A 21 de Dezembro, grupos familiares abrem as portas das suas casas e oferecem um pequeno jantar para
celebrar a chegada do Espírito do Natal, acompanhado de mandarinas (pequenos citrinos).
No 24 de Dezembro, as famílias reúnem-se à volta da mesa para o tradicional jantar de Natal, (no qual não
pode faltar a hallaca), acompanhado por gaitas e ‘aguinaldos’ (género de música folclórica própria das
festas de Dezembro). As crianças esperam a chegada do Menino Jesus e de São Nicolau, dependendo da
zona do país.
Inês Marçal e Rita Mendes, 8.ºA

O NOSSO
COLÉGIO

3.º CICLO
9.º ANO
CULINÁRIA TRADICIONAL DO NATAL
O Natal é um momento do ano muito esperado por várias pessoas ao redor do mundo e
como qualquer outra celebração internacional existem pratos típicos diferentes para
cada região.
1 - Finlândia:
Na Finlândia os pratos típicos de Natal são os cozidos que podem variar entre
perunalaatikko (feito com batatas); porkkanalaatikko (feito com cenouras); entre outros.

1

2

2- Rússia:
O prato típico é o zakuski, que é uma entrada à base de peixe cortado e temperado com
um molho especial.
3 - Etiópia:
O prato de Natal da etiópia é o doro wat, um cozido de carne que normalmente vem
servido com injera, um pão de massa leve e esponjosa.
4 - México:
No Natal mexicano uma das comidas típicas são os chiles em nogada. É feito à base de
pimentos recheados com carne e acompanhados de creme de nozes e sementes de
romã.
5 - Estados Unidos:
No Natal dos estados unidos um prato típico é a mince pie, originária da Inglaterra. Esta
torta é feita com massa folhada e é recheada de frutas secas. Também fazem parte desta
festa os biscoitos natalinos tradicionais.
Bárbara Borgatto, 9.ºA
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O NOSSO
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3.º CICLO
9.º ANO
O ASSASSINATO AO PAI NATAL
Não sei bem onde, mas diz-se que há neve e longas planícies a perder de vista. Algures nesse ambiente inóspito havia
uma pequena e humilde casa de madeira. Estava vestida a rigor com quilómetros de luzes e enfeites, para o dia que
se aproximava… a véspera de Natal. Ao entrar na casa, todos os sentidos são invadidos por uma brincadeira de luzes,
sons de máquinas a trabalhar e um agradável aroma de bolachas de canela e gengibre. A casa, ao contrário do que
aparenta vista de fora, era composta por um grande salão muito alto. Pequenas criaturas de orelhas bicudas,
andavam de um lado para o outro atarefadas a operar grandes máquinas que trabalhavam em cadeia desde um
tronco de uma árvore até ao embrulho. Do teto pendia um grande saco vermelho, de veludo costurado a fio de ouro,
para onde as pequenas criaturas atiravam os pequenos embrulhos. Ao fundo, havia umas escadas que davam para
um piso ao qual nenhum elfo tinha acesso– era o piso onde o Pai Natal dormia.
Subitamente, o trabalho dos elfos foi interrompido por um alarme esganiçado. As criaturas entreolharam-se durante
uns momentos de silêncio ansioso. Logo de seguida, as criaturas fecharam rapidamente todas as portas e janelas da
casa como uma rajada de vento. Depois, juntaram-se à beira da lareira num círculo e começaram a sussurrar umas
frases como se estivessem a rezar. Uma bola azulada e translúcida, formou-se entre eles, que depois se expandiu
cobrindo toda a casa. Um elfo mais velho, chamado Felipe Chocolate, apoiando-se numa vara de madeira antiga e
gasta (tal como o dono), dirigiu-se ao centro do círculo. Clareou a garganta como se estivesse a ganhar coragem e
anunciou o esperado:
— O nosso líder, o Pai Natal – o seu rosto ensombrou-se – morreu. Receamos que ele foi morto por um de nós. Por
isso, seguimos o protocolo: trancámos todas as portas e janelas e ainda lançámos um feitiço que me permite saber
quem sai ou quem entra nesta casa. O que aconteceu é inaceitável e vou incumbir o detetive Abel Canela, de
encontrar o culpado. O sucessor será o filho do Pai Natal, João Natal. Até que a situação se resolva, todos os elfos não
poderão continuar a trabalhar.
Com um aplauso, João, ainda em lágrimas, foi para o centro e recebeu o Barrete de Pai Natal.
Abel foi investigar a cena do crime: o quarto da vítima. Encontrou na cama o cadáver do Pai Natal. Examinou a pente
fino todos os cantos do quarto sem chegar a uma única conclusão. Estava a ponderar desistir quando reparou num
pedaço de borracha preta camuflada num tapete da mesma cor, debaixo da cama. Essa pista levou Abel a concluir
que se tinha usado um gás mortífero para assassinar o Pai Natal, uma vez que esse pedaço de borracha tinha a forma
de uma máscara de gás.
(continua na próxima página)

O NOSSO
COLÉGIO

3.º CICLO
9.º ANO
(continuação da página anterior)
A meio dessa mesma noite, o detetive acordou nos seus aposentos sobressaltado, com o ruído que vinha do corredor.
De entre os sons distinguiu duas vozes:
— Aqui não podemos falar – sussurrou uma – Vamos para um sítio mais seguro.
Para o detetive aquilo pareceu suficientemente suspeito para se vestir num ápice, pegar num revólver, numa
lanterna, num gravador de som e segui-los. Saiu do quarto sorrateiramente e acompanhou a luz da lanterna que se
movia ao fundo. Desceram as escadas e entraram numa cave onde finalmente pararam. Abel encostou-se na porta
atrás de um armário, ligou o gravador de som e ouviu atento:
— Sugiro que nos livremos do detetive Abel esta noite – o coração de Abel começou a acelerar – concorda?
— Concordo plenamente – confirmou o outro – ele já descobriu demais. Ainda tens o gás escondido?
— Debaixo de um alçapão no meu quarto – respondeu – ainda tem que chegue para matar o detetive.
— E a máscara? Está em condições?
— Infelizmente não. Estragou-se ao matar o meu Pai, mas tenho uma suplente. Está aqui – estendeu-a ao
companheiro.
Abel percebeu de quem se tratava: João Natal. Já tinha provas suficientes, portanto decidiu abordá-los. Puxou o
revólver e a lanterna e, com um estrondo, entrou na cave, ligando as luzes e ficou surpreendido de além de encontrar
João Natal (de quem já suspeitava) Felipe Chocolate. Dirigiu-se a eles, apontando a arma, exclamou:
— Estão presos em nome do Polo Norte pelo assassinato ao Pai Natal – comunicou.
Todos os elfos estavam reunidos no julgamento de João e Felipe. A sua sentença foi o exílio do Polo Norte. Abel
Canela foi nomeado Pai Natal. Os elfos conseguiram acabar os presentes a tempo e todas as crianças do mundo
receberam um.
João Marques e Miguel Marques, 9ºA

O NOSSO
COLÉGIO

SECUNDÁRIO
10.º ANO
Aqui ficam alguns trabalhos dos alunos do 10.ºA1 e 10.ºA2, realizados após a visita de estudo ao Laboratório
Ferreira da Silva, no âmbito da disciplina de Física e Química A. 🧑🔬👩🔬

Poster sobre o crime da Rua das Flores,
e de como o Dr. Ferreira da Silva, químico,
ajudou a resolver o caso

Laboratório Ferreira da Silva,
agora transformado em museu

O NOSSO
COLÉGIO

SECUNDÁRIO
10º ANO
Poster sobre os espectroscópios,
instrumentos muito úteis na
identificação de elementos
químicos, por exemplo, nas estrelas,
e substâncias em amostras diversas
(alimentos, restos mortais, etc...)

DIAS &
OUTROS DIAS...

HINO DA PAZ
"Regressamos por outro caminho" - é este o Hino do
tema deste ano, gravado pelo Coro da Paz.
https://youtu.be/sFcGzYoJiRY

VOTOS PERPÉTUOS DA IRMÃ IDA
No domingo, dia 21 de novembro, a nossa comunidade celebrou com muita alegria a profissão de votos
perpétuos da Irmã Ida Videira. 🙏

DIAS &
OUTROS DIAS...

ELEIÇÕES PARA A ASSOCIAÇÃO DE
ESTUDANTES
Realizaram-se, no dia 2 de dezembro, as eleições para a Associação de Estudantes do Colégio.
Publicamos os resultados e registos fotográficos da campanha realizada nos dias 29 e 30 de
novembro.
Votos de um excelente trabalho!

DIAS &
OUTROS DIAS...

DECORAÇÕES DE NATAL NO COLÉGIO
Não é Natal no Colégio da Paz sem as decorações de Natal feitas pelos alunos, durante os intervalos,
com a ajuda da nossa Cláudia Sousa. E que bonitas que ficaram! 🎄🎇🎀

OPINIÃO

QUARENTA E QUATRO
POR MANUELA COSTA

44 anos……
Sim! há 44 anos que partilho a minha vida pessoal e profissional com as Irmãs Doroteias!
O meu primeiro contacto foi aos 3 anos com a Ir. Aguiar, para aprender a tocar piano.
Aos 6 anos entrei para o 1.º Ciclo (Primária, como se designava na altura). Mais tarde, depois de fazer
o Conservatório de Música e o curso de Direito, a Ir. Aguiar pediu-me para a ajudar nas aulas de
música no Colégio Nossa Senhora da Paz.
Fui com muito agrado que fui e, ao contrário do que pensava, o Direito lentamente começou a ficar
para segundo plano, e o ensino da música tornou-se a minha primeira e verdadeira missão, vindo o
Direito a seguir!
Ao longo de todos estes anos conheci gente EXTRAORDINÁRIA, que me ajudou a crescer em todas as
minhas vertentes, desde professores que tive, a Diretoras e colegas, sem esquecer os alunos (e o que
aprendo com eles!!!).
Não posso deixar de mencionar a grande Ir. Maria Antónia (que muita falta nos faz); a Ir. Teresa
Magalhães Ferreira, que ainda me ensina muito; a Ir. Aguiar, que com 108 anos continua a dar-me
lições de vida, de boa disposição e de saber estar (muito tenho aprendido com ela); e a Dra. Maria
Sousa Soares, que assumiu o cargo de Diretora pedagógica a partir de 1996, levando o Colégio a uma
nova era, adequada à modernidade que a vida nos impõe... o que tenho aprendido com ela!!!!
Estaria aqui a escrever folhas e folhas de texto sobre toda a minha vivência no Colégio da Paz. São
tantas, mas tantas, as histórias e memórias, que ficavam cansados de ler; umas boas, outras menos
boas, mas que fazem parte da vida e do crescimento de todos, enquanto agentes transformadores do
Mundo. Deixo todos esses relatos para um dia escrever um livro.
Assim, continuo ligada ao “meu” Colégio, dando aulas e presidindo à Associação dos Antigos Alunos
das Irmãs Doroteias, que tanto prazer me dá.

OPINIÃO

O PODER DAS PALAVRAS
POR SÉRGIO CARVALHO

No princípio existia o Verbo; o Verbo estava em Deus; e o Verbo era Deus. No princípio Ele estava em Deus. Por Ele
é que tudo começou a existir; e sem Ele nada veio à existência.
(Jo 1,1-3)

Por estes dias, dei por mim a refletir sobre a importância da linguagem e da comunicação.
Todos os seres vivos comunicam uns com os outros, através de sons, gestos e cheiros, mas apenas os seres
humanos possuem uma linguagem abstrata que manifesta as suas ideias e sentimentos, através de fonemas e
expressões que por sua vez criam em quem os escuta e lê, novas ideias e possibilita a apreensão dos
sentimentos e vivências de outros seres humanos.
Ao pensar sobre este assunto, deparei-me com uma iniciativa, numa praça do Porto: a reabertura de uma
biblioteca popular e conjuntamente a emissão em alta voz da emissão de uma rádio, da leitura de livros e
poemas.
Vi que as pessoas paravam, sentavam-se nos bancos de jardim a escutar o audiolivro ou o poema. Era aquilo
que nos devolvia a humanidade. A palavra dá-nos vida e tudo origina. A voz ecoava através das colunas e
penetrava no nosso íntimo e criava uma sensação de paz, serenidade e plenitude.
A palavra, o verbo que é a palavra em ação e o que dá sentido a toda a frase, ainda que subentendido,
transformava quem escutava.
Nos dias que correm, muitos são aqueles que dizem não ter tempo para ler ou até para escutar um poema.
Que saudades dos tempos em que se ensinava a arte da declamação nas escolas e a dramatização da palavra
e das palavras nas coletividades. Que saudades dos tempos em que se recebiam as cartas escritas por alguém
com a força dos sentimentos e a beleza da caligrafia. Que saudades de escutar a beleza da Palavra de Deus,
num sermão ou pregação, com domínio pelas artes da oratória e da retórica. Que saudades dos fogos de
conselho nos acampamentos e atividades ao ar livre dos escuteiros e grupos de jovens.
Quando tudo isto passar e pudermos voltar a socializar temos de reencontrar a força regeneradora da palavra,
pois foi ela quem tudo fez e tudo criou. Temos que nos desintoxicar de imagens e barulhos, de aparelhos que
nos impedem de escutar as palavras dos outros. Pois, se os seres humanos perderem a força das palavras que
nos moldaram ao longo dos milénios, pelas histórias e narrativas passadas de geração em geração, pelos
contos ao pé da lareira, pelos palcos de teatro, pelas ondas da rádio e pelas páginas dos livros, certamente
perderemos a nossa humanidade e poderemos cair numa anestesia social, num retrocesso civilizacional,
numa marcha sem retorno.
Há que voltar a dar voz à palavra e às palavras, se queremos ser gente com voz e vez nesta sociedade.

ARTES &
LETRAS

POESIA ILUSTRADA EM 3D
No âmbito da Metodologia de Aprendizagem por Projeto, os nossos alunos do 5.º ano abraçaram,
com muito entusiasmo, esta parceria entre Educação Visual e Português, intitulada "Poesia Ilustrada
em 3D", e os resultados estão à vista! Parabéns a todos! 👏

AULAS DE MÚSICA NO 1.º CICLO
Uma aula de música bem divertida
no 1.º Ciclo! 🎵

Orquestra Orff nas aulas de música do
1.º Ciclo 🎵

INTERVALO

A LENDA DA FLOR DE NATAL
Diz a lenda da Flor de Natal que uma menina mexicana muito
pobre, de nome Petita, não podia oferecer um presente ao
Menino Jesus na missa de Natal.
Petita ia com o seu irmão Pedro a caminho da capela para a missa
de Natal, quando comentou tristemente com o seu irmão que
gostaria de oferecer um presente ao menino Jesus, mas nada
tinha para Lhe dar.
Ao ver a tristeza estampada no rosto da irmã, Pedro disse-lhe que não deveria estar triste, pois o que
importa quando oferecemos algo a alguém, é o amor com que oferecemos, não o presente
propriamente dito, especialmente para Jesus, pois o que Lhe interessa é a intenção com que o
fazemos.
A menina, ainda inconsolada, foi recolhendo no caminho alguns ramos secos que ia encontrando,
para oferecer ao Menino. Ao chegar próximo da igreja, Petita olha para o ramo de galhos secos e sem
vida que tinha nas mãos e chorou, mas mesmo assim decide oferecê-lo com todo o seu amor.
Entra na igreja, e quando coloca o ramo junto à imagem do Menino Jesus, que se encontrava no
presépio, imediatamente os seus ramos se encheram de um vermelho vivo e intenso, comovendo
todos os que estavam ao seu redor.
Dizem que as lágrimas de Petita deram vida ao ramo e, desde então, a flor de natal floresce
anualmente nesta época do ano. Mais um milagre natalício, que se diz estar na origem da tradicional
Lenda da flor de Natal.
(O seu nome científico é Euphorbia pulcherrima, que significa “a mais bela das eufórbias”.
A euforbiácea originária do México também é chamada de bico-de-papagaio, mas ficou conhecida
como Flor do Natal.)
Se queres fazer parte
da nossa redação,
entra em contacto connosco
através do email:
jornal@colegiodapaz.org

