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MiniMiniMiniMini----Sarau de Natal na BESarau de Natal na BESarau de Natal na BESarau de Natal na BE    
    
Assinalando o final das actividades do primeiro período e a aproximação do Natal, aAssinalando o final das actividades do primeiro período e a aproximação do Natal, aAssinalando o final das actividades do primeiro período e a aproximação do Natal, aAssinalando o final das actividades do primeiro período e a aproximação do Natal, a    BE BE BE BE 

da EB23 da Gafanha da Nazaré foi palco de um minida EB23 da Gafanha da Nazaré foi palco de um minida EB23 da Gafanha da Nazaré foi palco de um minida EB23 da Gafanha da Nazaré foi palco de um mini----sarau de Natal, sarau de Natal, sarau de Natal, sarau de Natal, improvisado improvisado improvisado improvisado pelos pelos pelos pelos 

alunos das turmas do 5º F, 6º B e 6ºC, alunos das turmas do 5º F, 6º B e 6ºC, alunos das turmas do 5º F, 6º B e 6ºC, alunos das turmas do 5º F, 6º B e 6ºC, acompanhados pelas acompanhados pelas acompanhados pelas acompanhados pelas professoras de Portuguêsprofessoras de Portuguêsprofessoras de Portuguêsprofessoras de Português, , , , 

Rosário Silva e Lurdes Vidal. Rosário Silva e Lurdes Vidal. Rosário Silva e Lurdes Vidal. Rosário Silva e Lurdes Vidal.     

Em clima Em clima Em clima Em clima descontraídodescontraídodescontraídodescontraído, os alunos , os alunos , os alunos , os alunos apresentaram diversas actividades: apresentaram diversas actividades: apresentaram diversas actividades: apresentaram diversas actividades: declamadeclamadeclamadeclamação de ção de ção de ção de 

poemas originaispoemas originaispoemas originaispoemas originais    e de autores portugueses, e de autores portugueses, e de autores portugueses, e de autores portugueses, alusivos à quadra, alusivos à quadra, alusivos à quadra, alusivos à quadra, leitura de excertos de leitura de excertos de leitura de excertos de leitura de excertos de 

contos e contos e contos e contos e histórias de Natal, descrição das tradições familiares natalícias, apresentação de histórias de Natal, descrição das tradições familiares natalícias, apresentação de histórias de Natal, descrição das tradições familiares natalícias, apresentação de histórias de Natal, descrição das tradições familiares natalícias, apresentação de 

canções conhecidas, cantadas e reinterpretadas com novas letras.canções conhecidas, cantadas e reinterpretadas com novas letras.canções conhecidas, cantadas e reinterpretadas com novas letras.canções conhecidas, cantadas e reinterpretadas com novas letras.    

                                

O Gonçalo, a Ana Rita, a Susana, o António e a Beatriz mostraram grande criatividade O Gonçalo, a Ana Rita, a Susana, o António e a Beatriz mostraram grande criatividade O Gonçalo, a Ana Rita, a Susana, o António e a Beatriz mostraram grande criatividade O Gonçalo, a Ana Rita, a Susana, o António e a Beatriz mostraram grande criatividade 

em poemas siem poemas siem poemas siem poemas simples e originais sobre o espírito do Natal, alguns mples e originais sobre o espírito do Natal, alguns mples e originais sobre o espírito do Natal, alguns mples e originais sobre o espírito do Natal, alguns com rimas engraçadas com rimas engraçadas com rimas engraçadas com rimas engraçadas 

que soltaram sorrisos na plateia.que soltaram sorrisos na plateia.que soltaram sorrisos na plateia.que soltaram sorrisos na plateia.    

A Mariana apresentou oA Mariana apresentou oA Mariana apresentou oA Mariana apresentou o    resumo de um conto de Natal, resumo de um conto de Natal, resumo de um conto de Natal, resumo de um conto de Natal, “O Segredo do Alfaiate”.“O Segredo do Alfaiate”.“O Segredo do Alfaiate”.“O Segredo do Alfaiate”.    

A A A A Priscila Priscila Priscila Priscila fez a leitura  de fez a leitura  de fez a leitura  de fez a leitura  de umumumuma a a a passagem  dopassagem  dopassagem  dopassagem  do    contocontocontoconto    “A Noite de Natal”,“A Noite de Natal”,“A Noite de Natal”,“A Noite de Natal”,    de Sophia de de Sophia de de Sophia de de Sophia de 

Melo BreynerMelo BreynerMelo BreynerMelo Breyner,,,,    que relata a história que relata a história que relata a história que relata a história     de uma menina que vivia sozinha e um dia de uma menina que vivia sozinha e um dia de uma menina que vivia sozinha e um dia de uma menina que vivia sozinha e um dia 

encontrou um amencontrou um amencontrou um amencontrou um amigo. Com ele passou muitos dias e no igo. Com ele passou muitos dias e no igo. Com ele passou muitos dias e no igo. Com ele passou muitos dias e no dia de Natal descobriu que ele dia de Natal descobriu que ele dia de Natal descobriu que ele dia de Natal descobriu que ele 

era o menino Jesus.era o menino Jesus.era o menino Jesus.era o menino Jesus.    

Algumas Algumas Algumas Algumas tradições natalícias foram tradições natalícias foram tradições natalícias foram tradições natalícias foram descritas descritas descritas descritas pelo Hugo que apresentou pelo Hugo que apresentou pelo Hugo que apresentou pelo Hugo que apresentou fotografias fotografias fotografias fotografias das das das das 

celebrações celebrações celebrações celebrações natalícias da suanatalícias da suanatalícias da suanatalícias da sua    ffffamília.amília.amília.amília.    O O O O Robert e Robert e Robert e Robert e o o o o AndréAndréAndréAndré    falfalfalfalaram aram aram aram sobre as tradições sobre as tradições sobre as tradições sobre as tradições 

natalícias natalícias natalícias natalícias dos seus países, dos seus países, dos seus países, dos seus países, a a a a Islândia e Islândia e Islândia e Islândia e a Roménia, e lembraram a Roménia, e lembraram a Roménia, e lembraram a Roménia, e lembraram histórias associadas a histórias associadas a histórias associadas a histórias associadas a 

essas essas essas essas tradiçõestradiçõestradiçõestradições,,,,    diferentes dadiferentes dadiferentes dadiferentes dassss    nossanossanossanossassss....    A AA AA AA Andreiandreiandreiandreia    relatou um episódio verdadeiro da vida relatou um episódio verdadeiro da vida relatou um episódio verdadeiro da vida relatou um episódio verdadeiro da vida 

familiar, a história do seu irmão mais novo que nasceu no dia de Natal.familiar, a história do seu irmão mais novo que nasceu no dia de Natal.familiar, a história do seu irmão mais novo que nasceu no dia de Natal.familiar, a história do seu irmão mais novo que nasceu no dia de Natal.        
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AAAA    Mariana e Mariana e Mariana e Mariana e a a a a Beatriz Beatriz Beatriz Beatriz brindarambrindarambrindarambrindaram    os presentes com um os presentes com um os presentes com um os presentes com um rap natalíciorap natalíciorap natalíciorap natalício, deixando a plateia a , deixando a plateia a , deixando a plateia a , deixando a plateia a 

ensaiar o ritmo do mesmo.ensaiar o ritmo do mesmo.ensaiar o ritmo do mesmo.ensaiar o ritmo do mesmo.    Ainda na mesma onda, o quinteto do 6º C, formado pela Ainda na mesma onda, o quinteto do 6º C, formado pela Ainda na mesma onda, o quinteto do 6º C, formado pela Ainda na mesma onda, o quinteto do 6º C, formado pela 

Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, o o o o Alexandre, Alexandre, Alexandre, Alexandre, a a a a Rita, Rita, Rita, Rita, a a a a CarolinaCarolinaCarolinaCarolina    e e e e o o o o Afonso (guitarrista),Afonso (guitarrista),Afonso (guitarrista),Afonso (guitarrista),    apresentouapresentouapresentouapresentou    um um um um poema poema poema poema 

original original original original musicado musicado musicado musicado ((((“É Natal”“É Natal”“É Natal”“É Natal”))))    que a plateia acompanhouque a plateia acompanhouque a plateia acompanhouque a plateia acompanhou    no refrãono refrãono refrãono refrão. . . .     

Finalizando as apresentaçõesFinalizando as apresentaçõesFinalizando as apresentaçõesFinalizando as apresentações, professoras e alunos foram convidados a expressarem , professoras e alunos foram convidados a expressarem , professoras e alunos foram convidados a expressarem , professoras e alunos foram convidados a expressarem os os os os 

seus melhores votos e desejos de um bom Natal.seus melhores votos e desejos de um bom Natal.seus melhores votos e desejos de um bom Natal.seus melhores votos e desejos de um bom Natal.        

                            

No final do miniNo final do miniNo final do miniNo final do mini----sarausarausarausarau,,,,    os alunos foros alunos foros alunos foros alunos foram presenteados com uns mimos deam presenteados com uns mimos deam presenteados com uns mimos deam presenteados com uns mimos de    Natal, Natal, Natal, Natal, 

preparados pelas professoras e pela equipa da BE: bombons, rabanpreparados pelas professoras e pela equipa da BE: bombons, rabanpreparados pelas professoras e pela equipa da BE: bombons, rabanpreparados pelas professoras e pela equipa da BE: bombons, rabanadas, bilhaadas, bilhaadas, bilhaadas, bilharacos e racos e racos e racos e 

frutos secosfrutos secosfrutos secosfrutos secos....    Foram momentos de partilha e de intimismo que lembraram aos jovens Foram momentos de partilha e de intimismo que lembraram aos jovens Foram momentos de partilha e de intimismo que lembraram aos jovens Foram momentos de partilha e de intimismo que lembraram aos jovens 

alunos que o espírito do Natal pode perdurar ao longo do ano, alunos que o espírito do Natal pode perdurar ao longo do ano, alunos que o espírito do Natal pode perdurar ao longo do ano, alunos que o espírito do Natal pode perdurar ao longo do ano, sempre sempre sempre sempre ““““… quando… quando… quando… quando    um um um um 

Homem quiser…” como dizia o poetaHomem quiser…” como dizia o poetaHomem quiser…” como dizia o poetaHomem quiser…” como dizia o poeta    Ary dos SantosAry dos SantosAry dos SantosAry dos Santos....    


