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O ALECRIM

MÚSICAS DE NATAL PRÉMIOS EDUCATIVOS

Esta edição do jornal traz as melhores
músicas para aproveitarem o natal!
Desde músicas antigas que trarão um
sentimento de nostalgia nos mais
velhos, até músicas mais recentes que
farão com que todos entrem no
espírito deste período que é tão
querido por todos.

A equipa do jornal fica muito orgulhosa
por anunciar que alguns alunos que
estudaram no externato no ano
passado receberam prémios
educativos no dia 19 de novembro. Se
quiserem saber quem foram estes
grandes trabalhadores leiam o jornal!



Editorial

O Jornal O Alecrim é um jornal escolar, em formato
digital, que aborda diversos temas relacionados
com a sociedade em que vivemos. Enquanto no
ano passado, quando o jornal foi retomado após ter
estado fora de circulação por vários anos, as várias
edições foram elaboradas pelos alunos do
secundário, no âmbito do Domínio de Autonomia
Curricular, este ano a idealização e criação do
jornal foi alargada a todos os alunos da escola, que
nele desejam participar.

Nesta primeira edição do ano letivo 2022/2023
iremos abordar diversos assuntos, dirigidos a todos
os grupos etários, uma vez que do Externato fazem
parte alunos, professores e funcionários de várias idades. Para além disto, O
Alecrim é também direcionado aos vários encarregados de educação dos alunos,
bem como a todos os seus irmãos, mães, pais, avós, avôs e qualquer outro membro
da família.

No entanto, acima de tudo o jornal O Alecrim destina-se a todos aqueles que se
voluntariaram para a sua elaboração, tendo como principal objetivo o seu
divertimento e alargamento de conhecimentos. Então, nesta edição apresentamos
vários artigos que são do interesse dos vários jornalistas e que remetem para a
atualidade do Externato e do mundo que nos rodeia e para assuntos como o
cinema, a música e o desporto.

Apresentamos ainda vários passatempos, para aqueles que gostam de se divertir
com jogos tradicionais e algumas sugestões de filmes, séries e músicas, muitas
delas relacionadas com o Natal, uma vez que esta época festiva já se aproxima.

Alunos do Externato Flor do Campo
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https://www.youtube.com/watch?v=e8laLiWolGg


As tecnologias nos dias
atuais

Atualmente, na sociedade em que
vivemos, o uso das tecnologias é
necessário para realizarmos a maioria
das tarefas diárias. Por isso, os alunos
que se encontram atualmente no 11º
ano prepararam um vídeo onde
mostram a importância das
tecnologias nas várias fases de uma
viagem ao estrangeiro, onde nos
podemos encontrar com pessoas que
não falam a nossa língua. As
personagens principais da
representação são dois portugueses
que, ao se encontrarem num avião e
desconhecendo serem do mesmo
país, tentam comunicar com um inglês
errado. Ao perceberem que ambos
são portugueses, os dois jovens
juntam-se na sua viagem a Miami
Beach e contam com o apoio das
tecnologias para conseguirem
comunicar com os outros.

Ficaste curioso em saber a história
completa? Então, clica aqui para veres
o vídeo e aproveita para treinares o
teu inglês!

Prémios de Melhor
Classificação e Mérito

Educativo

No dia 19 de novembro, data de
aniversário do Município de Odivelas,
os alunos do Externato Flor do Campo
Martim Serdeira (12ºA) e Joana
Monteiro Silva (12ºB) foram
distinguidos com os prémios de
Melhor Classificação e de Mérito
Educativo, respetivamente. O
reconhecimento do esforço e do
trabalho destes alunos é bastante
merecido, pois, ao longo do seu
percurso no Ensino Secundário
demonstraram sempre ser
exemplares, responsáveis e modelos
de civismo, altruísmo, dedicação e
empenho. Para além de terem tido um
grande sucesso escolar, sempre
fizeram questão de ajudar os seus
colegas e, por isso, todos os alunos
devem seguir o seu exemplo.
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https://www.youtube.com/watch?v=qrGYTW5g6MQ&ab_channel=OAlecrim
https://www.youtube.com/watch?v=e8laLiWolGg


A magia da publicidade

As publicidades que todos os dias podemos ver na
televisão, no Youtube e em outras plataformas digitais
e que até podemos ouvir na rádio têm um papel na
sociedade que quase ninguém se lembra, mas que é
bastante interessante e até engraçado.

É verdade que o principal objetivo da
publicidade é levar as pessoas a comprar algo
ou a realizar determinadas ações, mas estas
também nos permitem localizar no tempo. Por
exemplo, se subitamente um viajante do futuro
aparecesse nos dias de hoje, ao ligar a
televisão e vendo um intervalo de um programa
repleto de publicidades, muito provavelmente
conseguiria deduzir a época do ano em que

estaria. É claro que este exemplo é irrealista, mas há publicidades que se repetem
ano após ano e que nos relembram que determinada época ou acontecimento está
a chegar.

Quando chegamos à altura da Páscoa todos os canais de televisão são
bombardeados de publicidades aos ovos de chocolate. Ao entrarmos no mês de
setembro, começam a aparecer as publicidades de regresso às aulas, que para
muitos alunos são um mau sinal, por significarem que as férias estão a acabar.

Mas, quando falamos de publicidades, não podemos deixar de falar do Natal, que
é a época onde as mais icónicas aparecem em todo o lado. Todos nós sabemos que
quando nos aproximamos da época natalícia começam a aparecer anúncios, por
exemplo, da série de filmes Sozinho em Casa. Esta é uma das condições
obrigatórias para que haja Natal. Para muitos é tão importante como o bacalhau na
ceia de Natal ou como a árvore enfeitada com luzes e bolinhas. Para outros, o facto
deste filme ser anunciado todos os anos desde que há memória torna-se chato, não
se atrevendo a ligar a televisão no dia de Natal, pois correm o risco do Sozinho em
Casa estar a passar durante toda a tarde.

No entanto, acima de tudo, o Natal é marcado por uma outra publicidade, que já é
uma tradição de Natal. Ao ouvirem isto, já devem ter em mente de que me estou a
referir à publicidade do Ferrero Rocher. Estes chocolates são, como todos sabem,
os mais conhecidos e falados durante o Natal. Talvez até sejam a prenda mais
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https://www.youtube.com/watch?v=e8laLiWolGg


dada, pois muitas vezes quando alguém se esquece de comprar as prendas de
Natal, os Ferrero Rocher estão sempre lá para salvar a situação. Em quase todas as
árvores de Natal existe um embrulho retangular que, ao olhar, sabemos logo do que
se trata: Ferrero Rocher. Mas se é verdade que estes chocolates têm um grande
sucesso, também é verdade que uma grande parte desse sucesso se deve à
publicidade que todos os anos chega à casa de todos os portugueses.

Quase todos os anos podemos ver pessoas a fazerem imitações deste anúncio,
fingindo ser o Ambrósio e a senhora que queria algo, algo bom, como Ferrero
Rocher. Este ano foi a vez da Worten, empresa focada em produtos de tecnologia, a
fazer a sua publicidade inspirada naquela que é talvez a mais apreciada em todo o
mundo. Esta é realizada por Ricardo
Araújo Pereira, humorista português, que
representa Armando, o mordomo condutor
da limousine. No entanto, ao contrário de
Ambrósio, Armando não satisfaz o apetite
da senhora, dizendo que se ela queria
algo bom, só o poderia encontrar na
Worten.

Na minha opinião, esta publicidade é muitíssimo bem pensada, pois remete-nos
para o anúncio do Ferrero Rocher, mas muda a sua essência, surpreendendo os
visualizadores, que não estão à espera do resultado final e juntando ao icónico
anúncio uma costela de comédia. Tudo isto, concentrado numa única publicidade,
faz com que ela seja extraordinária e, por isso, podemos esperar ouvir toda a gente
a falar sobre ela, tal como eu estou a fazer neste exato momento.

Ficaste curioso em ouvir esta adaptação do anúncio da Ferrero Rocher feita pela
Worten? Então, clica aqui e entra já no espírito natalício.
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https://www.youtube.com/watch?v=Lzo_anr7lcs
https://www.youtube.com/watch?v=e8laLiWolGg


Atualidade

As últimas notícias sobre o
nosso concelho de Odivelas, são
muito interessantes.

Sabiam que foi descoberta a
espada de D. Dinis, o VI Rei de
Portugal, que se encontra sepultado
na igreja do mosteiro de Odivelas,
mosteiro esse mandado construir, pelo
próprio D. Dinis

Esta espada estava
desaparecida desde 1325 ano da
morte do Rei que foi sepultado neste
mesmo Mosteiro.

Em 2016 começaram as obras
de Restauro do Mosteiro pela
Direcção-Geral do Património Cultural
(DGPC) e pela Câmara Municipal de
Odivelas, sendo a espada descoberta
no ano de 2020, mas só agora no final
de Outubro de 2022 a mesma foi
retirada do túmulo seguindo para
restauro, embora se encontre em bom

estado de conservação.
Para a DGPC, esta

espada “feita de ferro, punho
de prata e aplicação de
esmalte, é uma das raras
espadas régias encontradas
na Europa”. Face a esta
descoberta o nosso concelho,
passará a ser conhecido em
todo o mundo.

Vasco Santos, 5.º B
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Desporto Interturmas de futsal

Depois de
inúmeros jogos,
chegou ao fim o
interturmas de futsal do
1º Semestre. Equipas
desde o 7º ao 12º ano
participaram nesta
pequena competição
que acontece todos os
anos aqui no
Externato,
contabilizando-se um
total de sete equipas:
7ºA, 7ºB, 8ºA, 8ºB, 9ºA,
10º/12º e 11º.

No final, a
equipa do 10.º/12.º
acabou por vencer,
sem qualquer derrota.

Abaixo
encontram-se todos os
jogos e resultados do
Interturmas.

Semana 07/11 a 11/11

1º jogo:
7.º B [4 – 9] 11.º
Vitória do 11.º

2º jogo:
8.º A [6 – 6] 9.º A
Empate

3º jogo:
10.º/12.º [18 – 8] 7.º A
Vitória do 10.º/12.º

4º jogo:
7.º A [9 – 8] 8.º A
Vitória do 7.º A

5º jogo:
11.º  [5 – 8] 10.º /12.º
Vitória do 10º/12º

6º jogo:
9.º A [4 – 2] 7.º B
Vitória do 9.º A

7º jogo:
8.º B [8 – 3] 7.º B
Vitória do 8.º B

Semana 14/11 a 18/11

1º jogo:
8.º A [2 – 10] 11.º
Vitória do 11º

2º jogo:
10.º/12.º [6 – 4] 9.º A
Vitória do 10.º/12.º

3º jogo:
7.º A [11 – 4] 7.º B;
Vitória do 7.º A

4º jogo:
11.º [10 – 5] 7.º A
Vitória do 11.º

5º jogo:
9.º A [10 – 2] 8.º B
Vitória do 9.º A

6º jogo:
8.º B [7 – 9] 7.º A
Vitória do 7.º A

Semana 21/11 a 25/11

1º jogo:
7.º B [2 – 19] 8.º A
Vitória do 8.º A

2º jogo:
8.º A [1 – 11] 10.º/12.º
Vitória do 10.º/12.º

3º jogo:
10.º/12.º [19 – 0] 8.º B
Vitória do 10.º/12.º

4º jogo:
7.º A [5 - 11] 9.º A
Vitória do 9.º A

5º jogo:
11.º  [12 – 1] 8.º B
Vitória do 11.º

6º jogo:
9.º A [1 – 10] 11.º
Vitória do 11.º

7º jogo:
8.º B [3 – 9] 8.º A
Vitória do 8.º A

Semana 28/11 a 02/12

1º jogo:
7.º B [1 - 14] 10.º/12.º
Vitória do 10.º/12.º
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Músicas
Natalícias

O natal é considerado por
muitos a melhor época
do ano, já que é quando
a família se reúne e,
sobretudo, quando
recebemos presentes.
Para acompanhar esta
época não podem faltar
as famosas músicas
natalícias, que irão
alegrar o nosso espírito
neste período tão
esperado por muitos.

All I Want for Christmas,
de Mariah Carey, é a
música de Natal mais
ouvida de sempre! E com
razão, já que possui uma
melodia extremamente
cativante que permanece
na cabeça de cada um
que a ouve.

Last Christmas, dos
Wham, é um single
natalício antigo, mas tal
como “All I Want for
Christmas”, este faz
sucesso até hoje com
novos fãs todos os anos.

Por mais que o seu ritmo
pareça feliz, a mensagem
por detrás é o contrário,
já que fala sobre um
homem que declarou o
seu amor por uma
mulher, mas esta não se
importou, partindo-lhe o
coração.

Santa Tell Me é uma
música da famosa
cantora e atriz Ariana
Grande, que mesmo não
sendo tão recente, ainda
é ouvida por muitos. Esta
é constituída por uma
melodia muito adequada
para esta parte do ano e
fará qualquer um que a
ouça feliz!

World Cup Music
É sabido que Mundial
não é Mundial, sem uma
música icónica. Este não
poderia ser muito
diferente!
Para o Mundial FIFA

2022, a
Fifa não
definiu
uma
música
oficial do

torneio. Em vez disso,
produziu uma trilha
sonora oficial do
campeonato. Nos meses
que antecederam a
prova, a entidade máxima
do futebol mundial
divulgou os singles, fruto
de parcerias com
cantores famosos, como
Nicki Minaj e Lil Baby.
Foram ainda envolvidos
artistas de várias
nacionalidades, inclusive
de cultura árabe, como a
catari Rahma.
Algumas das músicas
que compõem a trilha
sonora oficial da Copa do
Mundo são:

● Hayya Hayya
(Better Together) -
Trinidad Cardona,
Davido, Aisha

● Arbho - Ozuna
feat. GIMS

● Light The Sky -
Rahma, Balqees,
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https://www.youtube.com/watch?v=yXQViqx6GMY&ab_channel=MariahCareyVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=E8gmARGvPlI&ab_channel=WhamVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=nlR0MkrRklg&ab_channel=ArianaGrandeVevo
https://youtu.be/-ig89llWWCk
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Sugestões de
Cinema
Uma sugestão de cinema
que recomendo aos
jovens, é verem a série
da Netflix Stranger
Things. Esta série é
passada nos anos 80 e
fala-nos de um mundo
invertido. E a banda
sonora e os efeitos
especiais são muito bons.

Recomendamos também
aos jovens-adultos
assistirem o filme Black
Adams, este é bastante
recente visto que foi
lançado em 2022 e aqui
podemos encontrar o
famoso ator americano
Dwayne Johnson.
Este filme é indicado
principalmente para os
fãs de filmes de ação e
aventura! Podemos vos
garantir que não se irão
arrepender de o verem!

Sugestão de
Cinema
Uma sugestão de um
filme para as crianças,é
verem o filme da Netflix
“Trolls”.
Este filme é de desenho
animado.
E fala sobre uma
aventura que é passada
numa cidade de pessoas
más.
A edição é super boa e
as canções que o filme
tem também.

Uma série que foi
lançada há pouco tempo
na Netflix “Wednesday”.
Fala sobre uma jovem um
pouco vulgar que vai para
uma escola de excluídos .
A série é sobre mistério e
aventura.

Sugestão de Livro

O que quero sugerir para
os passatempos é lerem
o livro A Lua de Joana.
Este livro retrata a
história de uma menina
que perde a melhor
amiga chamada Marta à
conta de más escolhas
de amizades e de drogas.
Essa menina chamada
Joana, após a morte da
melhor amiga,
escreve-lhe cartas como
se Marta as fosse ler. É
um livro de fácil leitura e
que nos faz pensar.
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https://www.youtube.com/watch?v=e8laLiWolGg


Passatempos sobre o Natal

1- Partilhar sentimentos, opiniões ou crenças comuns com.
2- Estado da pessoa feliz.
3- Peixe, normalmente comido durante o jantar de natal.
4- Algo oferecido no natal.
5- Na mitologia escandinava, génio, símbolo do ar, da terra, do fogo, etc.
6- Última refeição do dia, geralmente ligeira e feita depois do jantar ou antes de deitar.

Soluções:

Achas que sabes tudo sobre a época natalícia e o Pai Natal? Descobre e diverte-te
clicando aqui, o que te levará a um magnífico quiz de Natal!
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https://www.educaplay.com/learning-resources/13586954-quiz_de_natal.html
https://www.youtube.com/watch?v=e8laLiWolGg


Sopa de Letras

Liga o teu modo natalício e encontra as palavras de Natal!

Soluções:
1- Iluminações 6- Bacalhau
2- Presentes 7- Estrela
3- Meia-Noite 8- Família
4- Consoada 9- Lareira
5- Azevinho 10- Árvore
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https://www.youtube.com/watch?v=e8laLiWolGg

