FESTA DE NATAL NA
EPRC
Estudantes a
falar

Jornal da Escola
Portuguesa Ruy Cinatti
Janeiro de 2013
Editorial
“O Natal é quando um
homem quiser”, por isso no
primeiro número de Janeiro
vamos dar-te a conhecer o que
se andou a passar na nossa
escola durante o mês de
dezembro. Além das rubricas
habituais, nesta edição, poderás
recordar a Festa de Natal da
EPRC
através
da
nossa
reportagem
fotográfica
e
informar-te sobre as diferentes
atividades que ocorreram na
nossa escola durante as últimas
semanas de aulas.
Mas como começamos um
novo ano, não queremos deixar
de te desejar um 2013 cheio de
sucessos pessoais e escolares!
Não te esqueças que este
jornal é para ti. Colabora
connosco!

CAIXA DE SUGESTÕES
Este jornal é feito pelos alunos para
os alunos. Porque tu és importante para
nós, queremos dar voz às tuas opiniões e
críticas. Por isso, se quiseres partilhar as
tuas ideias connosco, coloca a tua opinião,
pensamento, sugestão ou simplesmente
um texto que queiras divulgar na caixa de
sugestões.
Serão publicados todos os textos que
apresentem
ideias
importantes
e
construtivas e que estejam escritos em
português.
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FEIRA DO LIVRO NA EPRC
Nos dias 12 e 13 de dezembro, realizou-se na
Escola Portuguesa Ruy Cinatti (EPRC) uma Feira do
Livro, iniciativa promovida pela coordenadora da
Biblioteca, Liliana Eira, e à qual aderiram a Livraria
Central e a livraria Livros e Companhia, cuja
proprietária, a Dra. Dulce Barão, falou connosco.
Eva - A que se deveu esta iniciativa?
Dra. Dulce - Esta é uma iniciativa da EPRC e o seu
objetivo é, em primeiro lugar, a promoção da
língua e da literatura portuguesas. E esse objetivo
é concretizado tornando o livro acessível à
população estudantil da escola.
Eva – A Feira do Livro está a correr bem?
Dra. Dulce – Sim, está a correr bem.
Eva – Que género de livros trouxe para a nossa
escola?
Dra. Dulce – Há um pouco de tudo… Tentei trazer
sobretudo livros infantis, mas também temos
literatura infanto-juvenil, livros para adultos,
romances, dicionários e outro tipo de livros mais
dedicados aos adultos, porque os pais às vezes
também vêm visitar a feira.
Eva – Que tipo de livros estão a ser mais
vendidos?
Dra. Dulce – Os livros infantis e os livros de
culinária. Mas também há surpresas agradáveis.
Por exemplo, ontem uma jovem do 7.º ou do 8.º
ano comprou o último romance de José Rodrigues
dos Santos, facto que de alguma forma traduz que
os alunos estão a melhorar o seu português, pois
a obra em questão é complexa e bastante
volumosa.
Eva Caracol
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FESTA NA ESCOLA

No

dia 14 de dezembro, a

comunidade escolar

da EPRC

reuniu-se para festejar o Natal e o

alcançar o principal objectivo da
escola – o sucesso escolar dos
alunos.

final do 1.º período.
Alunos, professores, pais e
funcionários

juntaram-se

no

Campo de Jogos para assistir ao
espetáculo em que participaram
vários alunos e professores.

Alunos do Jardim de Infância

Em seguida, os alunos do
Jardim

de

Infância

cantaram

algumas canções de Natal, sob a
orientação das suas professoras e
da professora de Música, Catarina
A Diretora da EPRC, Conceição Godinho

Antunes.

No início da Festa de Natal, a
Diretora da Escola, a professora
Conceição Godinho, dirigiu-se a
toda

a

comunidade

educativa,

lembrando o trabalho desenvolvido
por todos durante o 1.º período e
sublinhando

também

a

necessidade de se continuar a

Alunos do Coro da EPRC

trabalhar com rigor, de modo a
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Após a atuação dos mais
pequenos, foi a vez de o Coro da
Escola e o Grupo Instrumental
subirem ao palco.
Seguiram-se

momentos

de

dança e um número de fantoches
que divertiu toda a plateia.
Preparativos para a Festa de Natal.

Dramatização de uma cena da vida de Jesus

O espetáculo terminou por volta
das 11.00, altura em que as

O Grupo Instrumental

turmas se reuniram com o Diretor
de Turma para lancharem.
No final do espetáculo, alunos e
professores mostravam satisfação
assim como algum cansaço.

Leitura de poemas

FELIZ
Lanche de Natal dos alunos do 5.º B

!!

NATAL
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Ano Novo…
Esperanças Novas

Desejos pessoais: desejo
ter saúde e que os meus
desejos se realizem

Perguntámos a alguns alunos da
EPRC quais os seus desejos para
o ano de 2013.

Desejos para todos: o
mesmo que desejo para
mim.
Luiana, 12.º ano

.

.

Desejos pessoais: Saúde e
sucesso.
Carlos, 12.º ano

Desejos pessoais: ter boas
notas e um bom ano.
Desejos para todos: que
todos tenham paz e saúde.
Marília, 11º A
Desejos pessoais: ir ter
com o meu pai a Áustralia
e receber uma PSVITA.
Desejos para todos:
que no dia do meu
aniversário o mundo se
transforme e fique igual
ao que vai ser futuro.
Também quero que faça
neve.
Miguel, 3º ano

Desejos pessoais: quero
receber um telemóvel real e
um feito de Lego.
Desejos para todos: que o
mundo seja feito com peças
de Lego.
Carlos 3.º ano
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Já Sei
Timor
Em Timor, as celebrações de Natal começam em novembro. De meados deste
mês até ao dia 25 de dezembro é comum ouvir-se nas ruas, a qualquer hora do
dia, o som de foguetes e bombinhas, ritual que simboliza a felicidade associada à
quadra natalícia.
Sendo profundamente católico, o povo timorense vive este período com muito
fervor e, durante a época natalícia, as idas à igreja intensificam-se. Porém,
é também no dia 24 de dezembro que começa a
verdadeira festa de Natal. Nesse dia, as famílias
juntam-se para celebrar o nascimento do Menino
Jesus.
Da mesa de natal Timorense faz parte a Katupa
(arroz embrulhado em folha de coco e cozido em
leite de coco), frango assado e sobremesas várias,
como as natas, bolo de chocolate e frutas (ananás,
manga, bananas…).
Para assinalar esta data especial, também se bebe
vinho (apenas se bebe vinho em ocasiões importantes).

À meia-noite abrem-se os presentes e depois sai-se à rua para lançar foguetes.
Também são muitos os timorenses rumam à igreja para assistirem à Missa do
Galo.
No dia 25 de dezembro a festa alarga-se a toda a família, amigos e vizinhos e os
6
festejos podem incluir uma ida à praia.

Portugal
O Natal é muito importante
em Portugal, pois é uma
festa cristã que junta toda
a família.
Uns dias antes do Natal, as famílias portuguesas andam numa grande agitação a
comprar os presentes e a decorar as suas
casas.
Mas os dias mais importantes são o
dia 24 de dezembro (véspera de Natal)
e o dia 25 de dezembro (dia de Natal).
Na véspera de Natal, as famílias portuguesas juntam-se para preparar
a ceia de Natal, cujo prato principal é o bacalhau com couves,
havendo, porém, famílias que optam pelo peru.

Bacalhau com couves.

Também se preparam vários doces para a sobremesa, como bolo rei,
sonhos, filhós, tronco de Natal, fios de ovos….
Quando chega a meia-noite, os portugueses trocam as prendas,
momento que faz a felicidade dos mais pequenos. Mas há também
famílias que apenas trocam os presentes na manhã do dia 25 de
dezembro.
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O que precisas
saber!!!
Livros mais lidos

O Incrível Hulk

Ultimate Homem-Aranha

Livro de Canções
Populares e Infantis

Os Leitores + da EPRC

1.º - Helénio Granadeiro, 6.º A

2.º - Letícia Alves, 11.º A

3.º - Almindra Cunha, 6º A
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