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PROJETO ERASMUS +

ATIVIDADES
A RESTAURAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA

“Cantinho Erasmus +”

A
Restauração
da
Independência em Portugal,
em
1640,
comemora-se
anualmente no dia 1 de
dezembro.

O “Cantinho Erasmus +”, junto da sala dos professores,
aguarda a tua visita. É um local onde poderás conhecer melhor
os cinco parceiros do projeto.
Para descobrir mais sobre o projeto “Embrace Diversity”
consulta o blogue: https://adiversidadeerasmus.blogspot.pt/
e o site etwinning: twinspace.etwinning.net/44155/home

Este é o logotipo do projeto votado em
Valladolid – Espanha – em novembro
2017.

Algumas Datas Comemorativas de Dezembro
01 sexta

Dia da Restauração da
Independência

08 sexta

Dia da Imaculada Conceição

25 segunda

Dia de Natal

31 segunda

Réveillon

HUMOR

https://sotaquesbrasilportugal.blogspot.pt

DIA MUNDIAL DA LUTA CONTRA A SIDA
A palavra SIDA significa síndroma da
imunodeficiência adquirida, É uma
deficiência avançada no sistema
imunitário que pode conduzir ao
desenvolvimento
de
doenças
graves ou mesmo à morte.
DIA DA IMACULADA CONCEIÇÃO
O dia 8 de dezembro para os cristãos católicos é muito
importante, pois comemora-se a Conceição Imaculada de
Maria. Lembra que a nossa Senhora concebeu sem pecado.
Logo os cristãos acreditam que viveu sempre em plena
comunhão com Deus (= sem pecado).
NATAL
Entrevista ao Sr. Professor Padre Albino
O que representa o Natal?
O Natal representa o nascimento de
Jesus Cristo. Representa para os
cristãos: o encontro de Deus.
Esta data é comemorada também
noutras religiões?
Em todas as religiões cristãs.
Mesmo os protestantes, os
evangélicos, anglicanos celebram o
Natal. Poderá existir uma ou outra
exceção: testemunha Jeová.
A tradição do Natal está a perderse? Porquê?
A tradição do Natal, no seu sentido
verdadeiro, está a perder-se sobretudo pelo excessivo
objetivo comercial. Espiritualmente, esse sentido comercial
não favorece o sentido verdadeiro do Natal. Há honrosas
exceções: ajuda aos outros; cabazes de Natal. Apesar de tudo,
Natal deve ser a festa da fraternidade e solidariedade.

“Charlie Brown contra o Natal comercial”
http://www.dnoticias.pt/impressa/hemeroteca/revista-mais/298953-bd-feliz-natal-charlie-brown-HBDN298953

A PALAVRA DO MÊS
Réveillon | s.m.
(palavra francesa) Noite ou festa da passagem de ano.
www.priberam.pt

