SANTO HENRIQUE
EM PORTUGUÊS

A celebração de Santo Henrique
No dia 27 de janeiro, a Comunidade Educativa
do colégio celebrou os 125 anos da morte do
Padre Henrique.
Alunos, professores, auxiliares, Irmãs e pais do
Colégio de Santa Teresa de Jesus, de Santo
Tirso, celebraram em suas casas orando e
vendo online, através do zoom.
No final ouviu-se a música “Homem do leme”
dos Xutos e Pontapés, enquanto se refletia
sobre a letra,
Este foi um momento muito agradável em que
se ouviu uma das frases mais inspiradoras:
“Obrigado, Santo Henrique, por seres o nosso
homem do leme”.
Pedro, Francisco Garcia e Salomé

INFÂNCIA E
V O C A Ç ÃH EO
NRIQUE OSSÓ
INFÂNCIA E VOAÇÃO DO SANTO:
Henrique de Ossó y Cervelló nasceu no dia 16 de outubro de 1840, em
Vinebre, uma pequena povoação da província de Tarragona, Espanha.
Henrique fala da sua família e diz que teve “bons pais e santos avós”.
Henrique tinha 14 anos quando a sua mãe faleceu, devido à cólera. Ela
dizia-lhe sempre "Meu filho que alegria me darias se fosses sacerdote”.
Apesar da morte da sua mãe, Henrique sempre viveu feliz. Teve uma
mestra de vida espiritual e apostólica: Santa Teresa de Jesus.
Entretanto, o seu pai manda-o para Reus, trabalhar na loja de tecidos
mais importante da cidade. Henrique, enquanto trabalha por detrás do
balcão, vai pensando noutros caminhos para a sua vida.
Um bom dia, deixa umas cartas e põe- se a caminho do santuário de
Montserrat. Diante da Virgem Moreneta, decide o seu futuro: ”Encontrei a
minha vocação, serei sempre de Jesus, seu ministro, seu apóstolo, seu
missionário de paz e amor”.
E ali, em Montserrat, uns dias depois, o seu irmão encontrou-o e atua
como mediador com seu pai para que o autorize a ir para o Seminário de
Tortosa. A partir daqui, nunca mais abandonará a sua vocação de ser
sempre AMIGO DE JESUS.

Lara, Margarida e Salomé

HENRIQUE DE OSSÓ
BREVE CRONOLOGIA

1840

1840 – 16 de Outubro. Nasce em Vinebre, Espanha.

1853

Pedro Ortal, em Reus, a fim de continuar na

1854
1867

1853 - O pai manda Henrique para casa do Sr.
atividade comercial.
1854 - 15 de Setembro. Morre a mãe em Vinebre.
Foge de casa para Montserrat. Faz a sua entrada
no seminário de Tortosa.
1867 - 21 de Setembro. Ordenação sacerdotal em

1871

Tortosa. 6 de Outubro. Primeira missa em

1878

1871 - Intensa atividade catequística: 1.200 crianças

1884

1878 - Lançamento da primeira pedra da Casa-

1885

1884 - 17 de março . É posto interdito ao noviciado

1896

1885 - 7 de março. Morre o seu irmão Jaime.

1979

1979 - 14 de outubro. É beatificado em Roma pelo

1993

1993 – É canonizado em Madrid pelo Papa João

Montserrat.
e oito secções gerais.
Colégio de Jesus, Tortosa.
de Jesus. 8 de outubro. Morre o pai em vinebre .
1896 – 27 de Janeiro . Morre Henrique de Ossó.
Papa João Paulo II
Paulo II.
Catarina e Francisca (seleção e adaptação)

CRUCIGRAMA

HENRIQUE OSSÓ

Giovanni, Afonso, Francisco Garcia, Francisco Gil; João Nuno e Salomé

AJUDAS:
1. País de nascimento.
2. Queria ser…
3. Virgem a quem pediu para ser sua mãe.
4. Localidade para onde Henrique foi enviado para trabalhar como
comerciante
5. Produto vendido na loja de comércio.
6. Atividade a que se dedicou para dar a conhecer Jesus aos mais
novos.
7. Disse que seria sempre de…
8. Irmão de Henrique.

Soluções: 1. Espanha 2. Professor 3. Moreneta 4. Reus 5. Tecido 6. Catequese 7. Jesus 8. Jaime

O NOSSO COLÉGIO
EXPRESSÕES RETIRADAS DE TEXTOS DESCRITIVOS

«… quando chego ao colégio fico muito feliz.» (José Miguel)
«… Eu gosto muito de estudar aqui...» (Rita Cássia)
«… O colégio é muito grande e fica ao lado do tribunal.» (Lara Liu)
«… Nesta Imagem podemos ver o lindo céu azul, as árvores de folhas verdes…» (Afonso)
«… As paredes pintadas de amarelo e azul e as janelas transparentes e bonitas…» (Pedro)
«… Eu sou aluna deste colégio e gosto muito dele. É interessante.» (Matilde Almeida)
«… é grande, por isso muitos alunos podem vir para cá estudar bem.» (Dinis)
«… eu gosto muito de estudar no Colégio porque desde o 1º ano fiz imensos amigos novos.»
(Francisco Garcia)
«… vejo que o colégio é bem grande e tem umas paredes brancas... e um portão um pouco a
descascar.» (Joana)
«Eu gosto muito do colégio porque tem muitas coisas giras de que eu gosto.» (Francisco Gil)
«… É um Colégio que nos prepara para o futuro. Ensinam-nos muitos valores para nos tornarmos
uns adultos melhores, mais tolerantes, mais compreensivos, solidários e termos consciência
ambiental…» (Margarida)
«… o Colégio é muito bom, aprende-se muito bem e acho que é uma escola impecável...»
(Giovanni)
«… Eu gosto muito do Colégio. Gosto de brincar e de ler livros...» (José Carlos)
«… Este Colégio é uma segunda casa e uma segunda família. Gosto muito de estar lá, é um lugar
especial e se eu pudesse seria a minha escola para sempre.» (Salomé)
«… é grande, tem pessoas incríveis e simpáticas.» (Francisca)

CIÊNCIAS EM REVISTA
Melhor Fotografia de
Ambiente em casa
Temos de
proteger as
plantas pois
elas dão-nos
oxigénio
para
vivermos.
Catarina

SABIAS QUE...
… as corujas têm três pálpebras para cada
olho: uma para piscar, uma para dormir e
outra para limpeza.
… são necessárias 1000 abelhas a trabalhar
durante toda a vida para fabricarem meio
quilo de mel.
… o Titanus gigantus é o maior besouro do
mundo, com mais de 20 cm de
comprimento. É maior do que a mão de um
homem.
…
uma
estrela-do-mar
tem
grande
capacidade de regeneração. Se por
qualquer motivo ela perder um braço, este
pode crescer novamente.
… a menor rã do mundo é tão pequena que
cabe num simples dedal de costura.
… um ovo de avestruz pode pesar 1,5kg.

Em casa podemos separar
cortiça, óleo alimentar usado,
máscaras, pilhas,
medicamentos fora do prazo,
cápsulas de café...
José Miguel

… o canguru dá saltos que podem atingir os
3,60 metros, apoiado nas patas traseiras.
… as fêmeas de cavalo-marinho não chocam
os seus filhos. Elas dão os ovos aos machos,
que os mantêm numa bolsa especial até à
altura do nascimento.

CIÊNCIAS EM REVISTA
VAMOS PROTEGER

Lobo-ibérico e Lince-ibérico
Espécies em Perigo de Extinção

Hoje em dia não se sabe ao certo
quantos Lobos-ibéricos (Canis lupus
signatus) vivem em Portugal. A
história deste predador de topo é feita
de constante perseguição ao longo de
milhares de anos, acabando por
culminar no risco de extinção. A
situação desta espécie, tem vindo a
agravar-se devido à diminuição das
suas presas naturais. Quanto mais se
pratica a caça, menos alimento têm
os lobos e com a escassez de
alimento natural, os lobos recorrem à
perseguição de gado, provocando
assim, o descontentamento dos
criadores. Como forma de resolver o
problema, os criadores acabam por
perseguir e proceder ao abate ilegal.

O lince-ibérico ( Lynx pardinus ) é uma espécie classificada
desde 22 de Junho de 2015, como espécie em perigo de
extinção.
A população mundial deste felino é hoje de 440 indíviduos,
distribuídos por Portugal e pelas províncias espanholas da
Andaluzia, Extremadura e Castela-La Mancha, segundo o
censo à espécie relativo a 2016.
O desaparecimento do lince na natureza deve-se,
principalmente, ao “declínio das populações de coelhobravo, base da sua dieta alimentar, agravado pela perda de
habitat. O atropelamento é também uma das ameaças à
extinção desta espécie.
Apesar das dificuldades de recuperação do lince, existe
atualmente um maior esforço e investimento na
conservação desta espécie, principalmente, ao nível da
reprodução em cativeiro e da libertação tanto do lince,
como do Coelho-bravo. A maior gestão dos habitats do
coelho é uma das principais medidas para preservar o
Lince-ibérico.

CURIOSIDADES
MUSICAIS

A DAY IN THE LIFE OF...
TALKING ABOUT DREAM JOBS

A DAY IN THE LIFE OF...
TALKING ABOUT DREAM JOBS

IMAGINA UM TESOURO
QUE DEVEMOS PROTEGER PARA AS GERAÇÕES FUTURAS

DESAFIOS
MATEMÁTICOS
DESAFIO_1

DESAFIO_2

DESAFIO_3

Uma senhora que trabalha no

Caminhando ao fim da tarde,

O pedreiro precisa 2180 tijolos

centro comercial mandou 3

uma senhora contou 20 casas

para construir um muro. Ele já

cartas para o familiares para os

em uma rua à sua direita. No

tios para os pais e para os avós.

regresso, ela contou 20 casas à

construiu 1/10 do muro.

2 cartas foram para o envelope

sua esquerda. Quantas casas ela

certo o que aconteceu á outra

viu no total?

carta?

a) Quantos tijolos ele já utilizou?
b)

Quantos

faltam

para

completar o muro?

DESAFIO_4

DESAFIO_5

DESAFIO_6

DESAFIO_7

DESAFIO_8

DESAFIO_9

33 jovens foram a uma festa

O Rodrigo tem 3 irmãos. O

Na escola do João houve uma

entretanto

António tem 13 anos, o Tomás

visita de estudo que foram

saíram da festa 24 e entraram

10 anos e o Afonso 5 anos. O

todos os alunos da escola dele.

47.

Rodrigo tem o dobro da idade

Na escola dele havia 236 alunos.

do Tomás, a dividir pela idade

Os

do Afonso.

lugares.

Que idade tem o Rodrigo?

foram precisos?

com

89

pessoas,

Quantas sobraram?

autocarros

eram

Quantos

de

50

autocarros

Soluções: 1. Também foi para o envelope certo. | 2. Foram 20 casas no total, porque à sua direita na ida é a sua esquerda na volta, ou seja, nos dois itinerários, ela viu
e contou com as mesmas casas, e não casas diferentes. | 3. a) 218 b) 2180 – 218 = 1962| 4. É o 16 | 5. É o 3 | 6. É 30 | 7. É 145 | 8. É 4 | 9. É 6

...DESAFIOS
MATEMÁTICOS
DESAFIO_10

DESAFIO_11

O quarto da Leonor é grande. A mãe da Leonor quer pintar o quarto

O Artur tinha 16 gorros, mas

de azul. Para isso ela precisa de 10 baldes de tinta. A mãe da Leonor já

perdeu 2/8 deles.

tem 3/5 dos baldes de tinta que precisa.
Quantos baldes de tinta é que a mãe da Leonor vai ter de comprar

Quantos gorros ele perdeu?

para conseguir pintar o quarto da Leonor?

DESAFIO_12

CONTA CERTA
Usa 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 nos círculos, para que, em cada linha reta, os três números somem o mesmo total.

SOLUÇÕES_12
Soluções: 10. 4 baldes | 11. 4 gorros

JOGO DE TABULEIRO
COM ATIVIDADE FÍSICA

REGRAS
1. Para saberes quem é o primeiro, lança o dado. A Turma com a numeração mais
alta começa.
2. À vez cada Turma lança o dado e move a sua peça consoante o resultado. Não te
esqueças de realizar a tarefa indicada na casa onde paras.
3. Se alguém da tua turma não realizar a tarefa voltas para a casa onde estavas..

NÃO TE ESQUEÇAS!
Usa roupa confortável para facilitar a realização dos exercícios;
Mantém uma garrafa de água perto, para te ires hidratando;
Assegura-te que a zona onde estás não tem obstáculos.
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