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Ficha Técnica
Alunos do clube de jornalismo:
Orlando Dutra, 8.ºA;
Mariana Pimentel, 8.ºA;
Xavier Pacheco, 8.ºC;
e José Manuel Leite, 5.ºB
Professores:
Lucília Roxo (Coordenadora),
Cesaltina Vieira
e Óscar Ferreira

Estamos na reta final de mais um ano letivo. Para os alunos
e suas famílias, principalmente para aqueles que vão de
férias, com a consciência de dever cumprido, os nossos
parabéns e que não percam os valores do trabalho e da
dedicação enquanto desfrutam de um bom lazer e descanso.
Para os docentes e não docentes, que ainda têm um ano
letivo para concluir, é só mais um esforço.
Em jeito de balanço, apraz-nos dizer que o resultado é
positivo, pois os objetivos traçados por este Conselho
Executivo foram atingidos. E, só o foram, com a inclusão,
determinação e empenho de todos os intervenientes: alunos,
encarregados de educação e suas famílias, docentes, não
docentes e instituições que habitualmente trabalham
connosco.
Quero dirigir um agradecimento especial a todas as
instituições nossas parceiras, nomeadamente: à Câmara
Municipal, por ter contribuído com recursos informático
para o 1.º ciclo, material de construção civil para a EB 2, 3,
materiais para a casa ecológica e para o anexo que foi
contruído para o Profij “Operador de Jardinagem”; à Junta
de Freguesia da Maia, por nos ter cedido funcionários a
tempo inteiro, material de construção civil, pagamento de
viagens para os alunos e suas famílias, apoio no Projeto
Newton, mão-de-obra para a construção do anexo para o
Profij “Operador de Jardinagem”, extintores para a escola
do 1.º ciclo, livros para a Biblioteca, entre outros; às Juntas
de Freguesia, pelo apoio na compra dos extintores para as
EB1/JI, livros para a Biblioteca e Projeto Newton; à
empresa Carreiro e Faria, pela cedência de materiais de
construção civil e empréstimo de máquinas para a
construção do anexo do Profij “Operador de Jardinagem”; à
Casa do Povo da Maia, pelo apoio ao Projeto Newton e à
nossa Biblioteca; aos Rotários de Ponta Delgada, a João

Medeiros Serpa, à Lions e ao Chá Gorreana, pelo apoio no
Projeto Newton; a todas as instituições que receberam os
nossos alunos do Profij “Operador de Jardinagem” para
estagiar; à Santa Casa da Misericórdia da Maia, por todas
as parcerias relativas aos alunos que tem com esta EBI e
pelo cheque que oferece todos os anos ao melhor aluno e a
Paulo Correia, pelo empréstimo de equipamento para a
realização de espetáculos na Escola.
Estamos certos que a criação de condições de segurança e de
aprendizagem aos nossos alunos depende não só do que está
estipulado em letra de lei, mas também destas parcerias e
das forças vivas da comunidade educativa.
Este ano letivo foi também marcado por algumas mudanças
positivas, que resultaram de um esforço acrescido deste
órgão executivo em proporcionar aos nossos alunos e
professores melhores condições para o ensino. O reforço do
número de professores, o aumento de horas de apoio
paralelo, a introdução do par pedagógico em algumas
turmas a praticamente todas as disciplinas, o aumento de
disciplinas disponíveis nas oficinas, as regras para os
trabalhos de casa, o aumento das sanções para os maus
comportamentos, a alteração do horário escolar e a
possibilidade de todos os alunos poderem almoçar todos os
dias na escola foram algumas medidas que na nossa
opinião ajudaram no sucesso educativo dos nossos alunos.
Para finalizar, deixo a todos os leitores votos de umas férias
descansadas, restabelecedoras e também a promessa deste
Conselho Executivo de continuar com o esforço de melhoria
das condições de ensino e de aprendizagem na preparação
do próximo ano letivo.
O Presidente do Conselho Executivo
Manuel Simão

Grande
Entrevista
Professora Maria de Fátima Rocha

Nesta edição, o Clube de Jornalismo
entrevistou a professora Maria de
Fátima Estevão Soares Rocha, conhecida
por praticamente todos os alunos que
frequentaram ou frequentam esta escola.

Há quanto tempo leciona a disciplina
de Educação Moral e Religiosa
Católica (EMRC)?
Faz 10 anos, com este ano letivo, que
leciono a disciplina de EMRC.
Já teve outras experiências
profissionais?
Sim. A minha primeira experiência de
lecionação foi ainda com o 12º ano de
escolaridade, na Escola Básica e
Secundária de Nordeste, lecionando a
disciplina de Português a um oitavo ano
e a disciplina de Francês níveis I, II, III e
IV. Posteriormente, trabalhei na área de
contabilidade por conta de outrem. Em
1996, eu e o meu marido abrimos um
Gabinete de Contabilidade e Prestação
de Serviços, onde durante doze anos,
fizemos contabilidade simplificada e
organizada de todo o tipo de empresas e
prestamos serviços de solicitadoria.
Apesar de a vida estar devidamente
organizada em termos profissionais,
porque a verdadeira vocação tinha a ver
com a área do ensino, enveredei por esta
via, mesmo com perdas em termos
económicos. Para seguir a via da
lecionação, fiz as provas de admissão à
universidade e concorri à Universidade
Católica de Lisboa, (extensão que abriu
em Ponta Delgada), onde tirei a
licenciatura em Ciências Religiosas.

Qual é a sua área de formação?
Licenciatura em Ciências Religiosas,
pela Universidade Católica de Lisboa,
com estágio integrado (5 anos), que
atribui habilitação específica para a
lecionação da disciplina de EMRC e
formação básica em Teologia – Curso
Básico de Teologia (3 anos), pelo
Instituto de Cultura Católica da Diocese
de Angra.
A lecionação da área curricular não
disciplinar de Cidadania veio
responder à necessidade de formação
cívica dos alunos. Considera
pertinente manter também a
lecionação de EMRC, ainda que
opcional, nos dias de hoje?
Sim, é importante manter a disciplina
de EMRC, por várias razões:
- Todos os cristãos têm o direito à
educação cristã, “a educação é o
percurso da personalização e não
apenas da socialização e da formação
para a cidadania”;
- A disciplina de EMRC contribui para a
formação integral do ser humano e,
neste sentido, ela é oferecida a todos os
alunos, independentemente das suas
crenças e opções religiosas, ou seja, a
alunos católicos ou de outra confissão
religiosa, aos que estão em situação de
procura e aos indiferentes e/ou

descrentes;
- Só haverá educação integral se a
dimensão religiosa também for tomada
em consideração, e só se compreenderá a
verdadeira realidade social se se
compreender a verdadeira essência do
Ser Humano, e essa essência só é
atingível se se incluir no processo de
formação pessoal a busca pelo
conhecimento do fenómeno religioso e
suas expressões e influências culturais.
- A EMRC é também uma disciplina
transversal a qualquer outra área,
podendo articular conteúdos com
qualquer disciplina.
Em suma, a disciplina de EMRC
responde às necessidades resultantes da
realidade social, cooperando para o
desenvolvimento pleno e harmonioso da
personalidade dos indivíduos,
incentivando a formação de cidadãos
autónomos, responsáveis, livres e
solidários e valorizando a dimensão
humana do trabalho.
Temos assistido à tomada de medidas
de abolição de símbolos religiosos nas
escolas em países europeus, de forma a
combater o extremismo religioso, não
será contraditória a manutenção e a
fomentação da frequência de EMRC?
A separação entre a dimensão religiosa e
a secular deve dar-se ao nível das

atitudes e da racionalidade. O estado é
laico precisamente para dar lugar a
todas as vivências existentes num
determinado contexto sócio- ultural e
religioso. Os extremismos não são
criados pela crença, mas normalmente
pela capacidade manipuladora de quem
quer, em nome de um Deus, manipular
terceiros. Não esquecer que a matriz
europeia é uma matriz cristã, quer se
aceite ou não essa realidade. E se hoje
em dia existe um sistema de ensino
organizado (escola) é porque a Igreja a
dada altura da história percebeu que
todos tinham o direito de aceder à
formação e cultura, começando a
investir na formação das gentes. Por
norma prendemos a nossa análise
apenas a alguns aspetos históricos
incorretos, sem dúvida, praticados pela
Igreja numa determinada época
histórica, e esquecemos o muito que essa
mesma Igreja fez a vários níveis pelo
desenvolvimento das sociedades, apesar
de todos os seus erros e limitações
humanas.
É de referir que há quem não veja com
bons olhos a presença da disciplina nas
escolas ou tudo o que tenha a ver com a
dimensão religiosa, mas, por estranho
que pareça ou por mera conveniência,
nunca questionam o facto de
usufruírem, por exemplo, dos feriados

religiosos, entre os quais o domingo,
considerado dia santo, o Dia do Senhor,
e que só existe por causa do
Cristianismo.
Em suma, faz todo o sentido oferecer a
possibilidade aos encarregados de
educação e seus filhos de terem a
oportunidade de optarem por uma área
curricular de formação capaz de
preencher uma das dimensões
constitutivas da pessoa humana, a
dimensão espiritual.
Como interpreta a abordagem às
competências trabalhadas e a adesão
dos alunos aos temas ao longo destes
anos?
Por ser uma disciplina de oferta
obrigatória, mas de escolha opcional,
grande parte da adesão à mesma devese inevitavelmente à postura dos
docentes e à forma de abordagem dos
temas e contextualização dos mesmos. A
EMRC foi das primeiras disciplinas a
nível nacional a ter um programa
elaborado ao pormenor preocupando-se
desde sempre com a planificação a
curto, médio e longo prazo, o que não
invalida a autonomia dos docentes de
adequar os conteúdos programáticos às
realidades vivenciais do meio, onde a
escola se insere. A disciplina de EMRC
não tem o papel de evangelizadora, mas

sim de despertar consciências para uma
dimensão do ser humano que deve
associar sempre fé e razão, visto que
estas dimensões não são antagónicas,
mas complementares.
Qual a percentagem de alunos que na
nossa escola frequentam a EMRC?
Relativamente ao 1.º, 2.º e 3.º Ciclos, nas
turmas a quem foi oferecida a disciplina
de EMRC, apenas sete alunos não estão
inscritos em EMRC, embora alguns
deles assistam às aulas. Em termos
percentuais dá 99%.
Quais os desafios que a lecionação da
área (EMRC) coloca nos dias de hoje?
O autoconhecimento, a leitura atenta da
realidade humana e a promoção dos
valores éticos, sociais e morais que, não
sendo propriedade de uma religião, são
na disciplina de EMRC desenvolvidos
com maior profundidade, porque fazem
parte do seu programa.
A disciplina de EMRC tem espaço para
abordar qualquer tema/assunto, daí a
sua possibilidade de articulação com
qualquer outra área curricular
disciplinar ou não disciplinar. Não
impõe conceitos ou crenças, propõe um
conhecimento mais sistematizado
daquilo que se vive muitas vezes de
forma inconsciente.

Que mensagem deixaria aos alunos ou
pais e/ou encarregados de educação
que vão ler esta entrevista?
Uma das mensagens mais importantes
da atualidade é felicitar os pais e/ou
encarregados de educação pela coragem
de serem educadores nos dias de hoje e
por escolherem livremente para os seus
filhos e educandos o projeto educativo
que consideram válido,
independentemente das modas ou
tendências sociais extremamente
instáveis, mas, muitas vezes, pouco
consistentes.
A formação integral do ser humano é o
maior legado deixado aos filhos e, como
tal, a EMRC procura proporcionar-lhes
um programa que os prepare o melhor
possível para a vida, ajudando-os a
construir o seu futuro nunca
negligenciando a busca da verdadeira
felicidade como realização do
verdadeiro projeto de vida, que não se
alcança pela dinâmica do ter, mas,
inevitavelmente, pela lógica do SER.

Saúde

A saúde é um direito de todos nós!

II Semana da Saúde da EBI da MAIA
da saúde oral, visual e da tensão arterial.
Não faltaram ainda as atividades
desportivas, os workshops de culinária,
bem como o Concurso de Sopas
Saudáveis, a difusão de informações
sobre “Hábitos de Vida Saudável” e até a
distribuição de cartazes pelas diferentes
freguesias, relacionados com as temáticas
do Plano de Atividades deste gabinete.
Pode-se também assistir e participar
num FlashMob, através do qual a equipa
de coordenação da BE e os alunos do
Profij 1 A e 2 A quiseram, através da
música, dança e movimento transmitir a
mensagem de hábitos de vida saudável e
de força de vontade!
O Gabinete de Apoio à Promoção da
Saúde organizou, para a semana de 11 a
15 de abril de 2016, um conjunto muito
diversificado e pertinente de atividades,
que tiveram início com o lançamento do
livro de receitas Sopa é Saúde,
conseguido com base na recolha de
receitas de sopas pelos alunos das várias
turmas, ilustrado também pelos alunos.
Realizaram-se também várias sessões
formativas, para alunos dos vários ciclos,
pessoal docente e não docente, sobre os
temas: “Voz: Mau Uso e Abuso Vocal na

Infância”, Higiene Pessoal e Parasitas
Cutâneos”; “Obesidade Como prevenir?”,
“Prevenção da Gravidez na
Adolescência”, “Prevenção de
Comportamentos Aditivos”, “Prevenção
do Alcoolismo”, “Prevenção da Violência
no Namoro”, “Prevenção de
Comportamentos Aditivos”, “Prevenção
da Violência Escolar”, “Segurança - o uso
do capacete” e “Primeiros Socorros”.
Decorreram também, no dia 13 de abril,
diversos rastreios médicos a alunos de
várias turmas, nomeadamente rastreios

Em suma, foi uma semana em que os
alunos fizeram muitas aprendizagens!
Resta-nos agradecer aos que

contribuíram para que pudéssemos
realizar estes eventos, nomeadamente às
entidades: Associação para o
Planeamento Familiar, Biblioteca Escolar
da EBI da Maia, Bombeiros da Ribeira
Grande, Câmara Municipal da Ribeira
Grande, Comunidade Escolar da EBI da
Maia, Conselho Executivo da EBI da
Maia, Departamento de Línguas, Grupo
de Educação Física, Opticalia – Alberto
Oculista, P.S.P.- Maia, Unidade de Saúde
de Ilha de S. Miguel e Unidade de Saúde
Pública. E agradecemos ainda às
empresas locais Finançor, Gelvalados,
Gomes e Santos, Insco - Modelo da
Ribeira Grande, João Medeiros Serpa,
Luís Quental, Repraçor e Sol*Mar Grupo Marques.
Para finalizar, relembramos que
melhorar comportamentos e incentivar
hábitos de vida saudável deve ser o
propósito de todos nós.
HAJA MUITA SAÚDE !
A Equipa do GAPS
Suzete Câmara
Dinarte Pimentel
José Miguel Pereira
Natália Ceriz

Saúde

Gabinete de Apoio à Promoção da Saúde Escolar da EBI da Maia

A promover a nossa saúde e a prevenir a doença!
A Educação para a Saúde é um dos meios de
promoção e adoção de comportamentos
saudáveis, modificando hábitos
prejudiciais à saúde.
O Gabinete de Apoio à
Promoção da Saúde Escolar
da EBI da Maia, através do
seu plano de atividades tem
como objetivos apoiar a
inclusão escolar de crianças
com necessidades educativas
especiais; o desenvolvimento de
competências de autonomia, a
responsabilidade e sentido crítico; a
promoção e valorização da afetividade e da
sexualidade responsável e informada; a promoção de
um ambiente seguro e saudável.
Com essa finalidade, prosseguimos as nossas atividades, tendo como
áreas prioritárias, a promoção de estilos de vida saudáveis a
alimentação saudável; a saúde oral; a saúde mental; a saúde afetivosexual e reprodutiva; a atividade física; o ambiente e a saúde; a
segurança individual e coletiva; a prevenção de acidentes e
suporte básico de vida; a prevenção dos consumos
nocivos e comportamentos de risco e a
prevenção da violência em meio escolar.
Continuamos também a fazer o
encaminhamento dos alunos para
consultas de saúde oral,
nutrição, psicologia e
Narda Lebo, 2014

oftalmologia, de acordo com a identificação
da necessidade dos mesmos. Há alunos
que já usufruíram das consultas
solicitadas, outros aguardam.
As atividades do Projeto de
Educação Afetivo-Sexual,
na área de Cidadania e nas
sessões da Associação
para o Planeamento
Familiar foram
concretizadas.
Os docentes de Educação
Física procederam à medição do
índice de massa corporal (IMC) dos
alunos, para termos conhecimento e
prevenirmos os casos de obesidade e magreza
excessiva.
O Dia Mundial da Alimentação, 16 de outubro, foi comemorado em
todos os estabelecimentos de ensino da EBI, com ações diversas:
reforço do pequeno-almoço, almoço saudável; elaboração e
exploração de textos.
Este ano letivo, 2015-2016, os Encarregados de Educação foram
o público privilegiado para ter acesso a formação
sobre “Alimentação Saudável”, para além dos
alunos, tendo estes, também,
participado em “Workshops de
Culinária”, sob a orientação das
Nutricionistas da Equipa de
Saúde Escolar.

Atividades

Espetáculo "Avô Abril”

No passado dia 22 de abril, os alunos do
9.º ano inscritos na área curricular de
Educação Musical apresentaram o
espetáculo "Avô Abril". Em dois
momentos, um destinado a alunos,
pessoal docente e não docente, e outro
aberto a toda a comunidade escolar,
propuseram-se a dar a conhecer o
passado e o presente da música de
intervenção e a realizar uma reflexão
sobre os 42 anos de democracia que
festejamos em 2016.

Atendendo a que vivemos num contexto
espácio-temporal onde predomina o
alheamento de muitos jovens face às
questões sociais e políticas, a falta de
interesse ou incapacidade de assimilar
movimentos culturais, neste caso
específico o papel da música
contemporânea de intervenção, e o
afastamento cronológico e empático em
relação à Revolução de Abril, é de louvar
este tipo de iniciativas e de felicitar o
docente António Pedro Teixeira pela

qualidade do trabalho apresentado e pela
sua repercussão na aprendizagem.
Ambos os espetáculos se revelaram um
exercício de cidadania para alunos,
encarregados de educação e pessoal
docente e não docente, pois não basta
ter, é necessário conhecer e compreender
a Liberdade.
Também não nos podemos esquecer de
salientar a agradável surpresa que foi
assistir às interpretações de alguns
alunos da escola cujo talento

desconhecíamos e que mereceram
entusiásticos aplausos. Para eles,
também, os nossos parabéns! Porque não
faria sentido mencionar todos os
participantes, destacamos os solistas:
Henrique Lindo do 9.ºA, Lisandra
Valério do 9.ºB, Sofia Silva do 9.ºB,
Vanessa Pacheco do 9.ºB, Joana Medeiros
do 9.ºC e João Melo do 9.ºC.

Atividades

Uma Aventura… Literária 2016
No âmbito do Concurso Uma
Aventura… Literária 2016, 3 alunos
desta EBI foram premiados, de entre
14.064 trabalhos recebidos pela Editorial
Caminho.
Às alunas, da EB1/JI de Fenais d´Ajuda,
Isabel Soares Furtado e Inês Melo Félix
foi atribuído o 1.º Prémio de trabalhos
coletivos na modalidade Desenho.
Ao aluno Carlos Resendes Botelho da
EBI/JI Prof. Manuel Jacinto da Ponte foi
atribuído o Prémio Especial do Júri na
modalidade de Texto Original.

As escritoras Ana Maria Magalhães
e Isabel Alçada vão participar na
festa destinada aos premiados, aos
professores, aos colegas e familiares
dos alunos. Os premiados podem
trocar o cheque-livro pelas obras
que escolherem nos pavilhões da
Editorial Caminho e levar como
recordação um livro autografado
das autoras.

É com muito gosto que estes
alunos estarão presentes na
cerimónia pública de entrega
dos prémios, no próximo dia
8 de junho pelas 14.30
horas, na Feira do Livro de
Lisboa.
Conforme o regulamento
prevê, o prémio consiste na
publicação dos trabalhos
num dos livros da coleção
Uma Aventura. Os autores
receberão ainda como brinde
um cheque-livro.

As listas de premiados nas várias
modalidades encontram-se disponíveis
no site http://www.uma-aventura.pt/
Graças ao apoio da Junta de Freguesia da
Maia, o aluno Carlos Botelho, a respetiva
encarregada de educação, a docente
titular da turma, Lourdes Moura, e um

membro do Conselho Executivo poderão
deslocar-se no dia 8 de junho para
receber presencialmente o prémio
atribuído.
Agradecemos, sinceramente, esta
prestimosa colaboração.

Atividades

Atividade do Departamento
de Educação Pré-escolar

EB1/JI de Fenais da Ajuda
No âmbito da Área do Conhecimento
do Meio, a sala da Pré B da EB1/JI de
Fenais da Ajuda desenvolveu um
projeto referente aos meios de
transporte.
Realizou-se também uma pequena
exposição no hall de entrada da EB1/JI
de Fenais da Ajuda, com meios de

No dia 20 de maio, decorreu, na EB 2, 3,
a atividade culminante do Plano Anual
de Atividades que envolveu todas as salas
de jardim de infância da EBI da Maia.
Durante o ano letivo, foi desenvolvido o
projeto “Literacia no Jardim de Infância”
que procurou motivar para a leitura e
promover comportamentos de escrita
emergente. O livro “A fada palavrinha e o
gigante das bibliotecas” serviu de base
para as cinco atividades desenvolvidas
em diferentes espaços da escola, sempre

com um carácter lúdico associado.
Para finalizar, houve uma gigantesca aula
de zumba, muito apreciada pelas
crianças, como também pelos adultos. As
duas turmas do Curso de Profij
Acompanhante de Crianças, também
participaram neste evento, não só na
elaboração de materiais e cenários, como
também acompanharam as crianças e
auxiliaram as educadoras nas diferentes
atividades.

transporte elaborados pelos pais,
juntamente com as crianças. O
propósito era o reaproveitamento de
material do uso diário e apelar à
imaginação. Como se pode ver, a tarefa
foi realizada com sucesso. Muito
obrigada aos encarregados de educação
que colaboraram nesta iniciativa.

Atividades

EB1/JI Pe. Dr. Laudalino da Câmara Moniz de Sá

Atividades de Expressão Plástica
No decorrer dos 2.º e 3.º períodos, os alunos da turma do 4.º ano da EB1/JI Pe. Dr. Laudalino da Câmara Moniz de Sá desenvolveram diversas atividades alusivas a várias
temáticas/épocas festivas na área de Expressão Plástica, com o objetivo de lhes possibilitar a aquisição de novos conhecimentos com a aplicação de diversos materiais e diferentes
técnicas artísticas. Os trabalhos foram desenvolvidos sob a orientação das docentes Filipa Alves e Lucinda Correia.
Gradação da Cor – A cor no
envolvimento (gradação de cores
primárias e secundárias)).

Carnaval – Máscaras feitas com a técnica
de gesso.

Páscoa - (Construção de ovos
tridimensionais com a técnica da
tecelagem)

Dia da Mãe – Construção de jarras a
partir de molde com o reaproveitamento
de materiais (pacotes de leite).

Rosto do Aluno (Experimentação de
técnicas de pintura com diferentes
materiais)

Gramática Visual (Experimentação de
técnicas de pintura com diferentes
materiais)

Atividades

A turma Transição para a Vida Ativa C
A turma Transição para a Vida Ativa C
durante o terceiro período desenvolveu,
atividades promovidas sob a orientação
dos docentes Filipa Alves, José Miguel
Pereira e João Marinho, na área
curricular de Educação Visual e
Tecnológica, que visaram essencialmente
a aprendizagem com o recurso
prioritário de reutilização de materiais,
como forma de sensibilizar/motivar os
discentes para o desenvolvimento de
projetos em prol da preservação do meio

ambiente.
Os discentes da turma realizaram,
atividades de natureza diversa tendo em
conta a especificidades, necessidades,
gostos e as caraterísticas dos alunos.
Ao longo do presente ano letivo a
divulgação dos trabalhos elaborados
pelos alunos desta turma foi feita de
diversas formas à comunidade educativa
em geral, como meio de promover e
consciencializar todos para a
importância do meio ambiente. O

desenvolvimento dos trabalhos foi feito
em dois espaços distintos: sala de aula, e
Eco casa/ horta biológica. Sempre que
possível trabalharam, em simultâneo, os
conteúdos programáticos no espaço sala
de aula e no âmbito do projeto Eco casa
(lavagem de garrafões e reconstrução da
estrutura das paredes), com a construção
da estrutura das paredes e aplicação da
porta e do telhado.
No espaço sala de aula, desenvolveram
trabalhos ao nível da gramática visual,

através da representação gráfica,
construção de estruturas com cartão
prensado (cadeirão, bancos, imagem do
Senhor Santo Cristo, suporte para
estantes) e com madeira (caixas, cercas e
estante de exposição dos produtos
hortícolas produzidos pelos aluno).
Participaram ainda no concurso de Sopas
2015/2016.

Atividades

Educação Tecnológica
Educação Tecnológica

Atividades TVA B

Jogos de Destreza

Também no TVA B, as atividades
desenvolvidas e os produtos finais foram
diversificados: a participação no
Concurso de Sopas, a construção de
marionetas, a execução de cubos em
cartão reutilizado, o cultivo de produtos
hortícolas e a exposição de trabalhos
realizados com a Técnica de Filigrana
(Quilling), sob o tema Portas da Cidade.

Os docentes Paulo Pereira e Juan
Pacheco, na disciplina de Educação
Tecnológica, com as turmas do 7.º D,
OPII e III A, construíram as mesas em
madeira que se podem ver nas imagens,
destinadas à realização de atividades
lúdicas, jogos de destreza, para os
alunos do 1.º ciclo.
As mesas tinham sido já enviadas para
as escolas do 1.º Ciclo para decoração e
voltaram, para que as turmas referidas
e os respetivos docentes as preparassem
com a instalação elétrica devida.
Regressaram, agora, finalmente, às
escolas do primeiro ciclo, onde as
crianças podem delas usufruir e
divertir-se, experimentando as suas
capacidades de destreza.

Cadeiras
em madeira

Os alunos das turmas B e C do 8.º ano
construíram cadeiras em madeira na
disciplina semestral de Educação
Tecnológica, sob orientação dos docentes
Juan Pacheco e Paulo Pereira.
O produto final esteve em exposição no
Museu do Tabaco, na Casa do Povo da
Maia, na Fábrica do Chá Gorreana, na
Junta de Freguesia da Maia e, como não
podia deixar de ser, na EB 2,3 da Maia no
hall da Biblioteca.

Atividades

Jogos Desportivos Escolares

Maratona de Futsal

A nossa escola participou nos Jogos
Desportivos Escolares 2016, de 12 a 14
de abril, com uma equipa do 3.º ciclo.
A comitiva incluiu 20 alunos,
acompanhados pelos docentes Rodrigo
Macedo, Ivo Fontes, Nuno Pinheiro,
Isabel Guedes e o estagiário Hélder
Medeiros.
A participação da nossa escola nos
Jogos Desportivos proporcionou aos
alunos o incremento de hábitos de vida

Para o dia 19 de abril, foi organizada pelo
Departamento de Educação Física a
Maratona de Futsal, que contou com a
participação de 102 alunos, 12 do 2.º
ciclo e 90 do 3.º ciclo. A atividade foi
planeada de forma a haver 3 grupos,
tendo cada grupo 5 equipas de 6
elementos, em que 2 seriam
obrigatoriamente do sexo feminino.
Cada jogo de futsal teve 10 minutos de
duração, sem paragem de tempo, para
que assim todos os jogos pudessem ser
concretizados num único dia.
Esta atividade pretendeu, sobretudo,
reforçar a importância de um bom

saudável, vivências desportivas
competitivas, aperfeiçoamento da
formação técnica e tática nas várias
modalidades desportivas, para além de
uma ótima oportunidade de convívio
entre alunos e professores de várias
escolas dos Açores.
Atendendo ao facto de, na nossa escola,
serem selecionados para integrar estas
equipas os alunos que frequentam
sempre as Atividades Desportivas
Escolares ao longo do ano, o que não
quer dizer necessariamente que estes
sejam os melhores a nível de
desempenho desportivo, consideramse os resultados alcançados com esta
participação bastante satisfatórios.
Os nossos alunos conseguiram obter
um 3.º lugar na Ginástica, um 2.º lugar
no Atletismo e no Andebol e um 4.º
lugar no Voleibol. Obtiveram também
o 4.º lugar na classificação geral.

relacionamento dentro da comunidade
educativa, utilizando o desporto,
nomeadamente o futsal, como veículo de
boas práticas, não só no
desenvolvimento das capacidades físicas
condicionais e coordenativas, como
também no enriquecimento das atitudes
e valores dos jovens da nossa escola.
E, quanto à classificação final da
Maratona de Futsal, o 1.º lugar foi
atribuído à equipa Os Matraquilhos, o 2.º
lugar à equipa Carecas com Cabelo; o 3.º
à equipa Unidos à Força e o 4.º à equipa
Barcelona.

Atividades

Concurso de
Cálculo Mental SuperTmatik

Dia da Astronomia
No contexto da dinamização de
atividades no Hall de Exposições da
Biblioteca, o Departamento de Ciências
Exatas comemorou o Dia da Astronomia,
com produção de maquetas e cartazes
alusivos à astronomia.
Os trabalhos elaborados com primor
pelos discentes estiveram expostos de 8 a
15 de Abril.

Na atividade, participaram os alunos das
turmas A, B, C e D do 7º ano, com
colaboração dos docentes da disciplina
de Ciências Físico-Químicas, Vasco
Monteiro e Pedro Amaral.
A realização dos trabalhos permitiu aos
alunos aprofundar os conteúdos
lecionados.

O Concurso de Cálculo Mental
SuperTmatik decorreu na E.B. 2, 3 da
Maia, no dia 18 de abril de 2016, e,
desta feita, contou com a colaboração,
na organização, da turma A do 9.º ano.
Causou alento a adesão notória dos
alunos, que revelaram muito interesse e
empenho na participação. Com esta
atividade lúdico-didática pretende-se,
simultaneamente, desenvolver a

destreza numérica e de cálculo e
fomentar a competição saudável entre
os alunos.
Nesse concurso, participaram 30
alunos de turmas do 2.º e do 3.º ciclos.
Os felizes vencedores foram os alunos:
João Pacheco do 5.º B, Gonçalo
Bulhões do 6.º A, Rudi Nunes do 7.º A
e Alexandre Figueiredo do 8.º A.

Atividades

Comemoração do Dia da Terra 2016

As turmas B e C do 7.º ano foram as
selecionadas para, neste ano letivo,
comemorarem o Dia da Terra com uma
atividade diferente. A proposta foi do
Observatório Vulcanológico e
Geotérmico dos Açores (OVGA) que, no
dia 22 de abril, fez deslocar à nossa
Escola o Técnico Dr. Nuno Dias Pereira.
A atividade intitulada “Descobre a tua
terra – A Fajã Lávica da Maia” decorreu
após o almoço, com o preletor a fazer
uma breve alusão à data comemorativa e
uma abordagem teórica à dinâmica
interna e externa do nosso planeta.
Colocando o enfoque na particular
localização geográfica do nosso
arquipélago – o ponto de junção triplo
das placas tectónicas Africana, Euro-

asiática e Norte-americana, estava dado
o mote para uma interessante conversa
acerca das características vulcânicas e
geomorfológicas da região em geral e da
nossa ilha, em particular.
A exposição foi complementada com a
apresentação de filmagens da erupção
vulcânica dos Capelinhos, terminandose a primeira parte dos trabalhos com
uma explicação sobre a formação de fajãs
lávicas.
A segunda parte da atividade constou de
uma deslocação à zona do “Palheiro”
para observação da Fajã Lávica da Maia.
Com o apoio da carta de ambientes
geoturísticos da ilha de S. Miguel, os
alunos procederam à localização da Maia

no Complexo Vulcânico das Furnas, ao
qual a mesma pertence. Em seguida,
utilizaram a Carta Militar de Portugal
(Maia – S. Miguel – Açores – Folha 29)
para identificar o cone estromboliano
que deu origem à Fajã Lávica da Maia.
Já no campo, na dita zona costeira, os
alunos aprenderam a distinguir as
diferentes rochas e formações vulcânicas
que a paisagem oferece, de que se
destacam a própria fajã lávica, as
íngremes arribas marinhas da zona,
alguns cones vulcânicos secundários e
ainda o domo traquítico da ponta da
Ribeirinha.
O encerramento da atividade teve lugar
na escola, com a entrega de mapas

“Vulcões do Mundo” a todos os alunos e
docentes envolvidos.
Recorde-se que o Dia da Terra foi criado
em 1970 pelo senador norte-americano
Gaylord Nelson, com o objetivo de
alertar para os problemas da poluição do
ar e da água, para a conservação da
biodiversidade e outras questões
ambientais.
No entanto, só em 1990 é que a
comemoração deste dia se tornou global,
com mais de 200 milhões de pessoas em
todo o mundo a participar em eventos
comemorativos. Nesta altura,
reconheceu-se, finalmente, a proteção do
ambiente como uma preocupação
pública universal.

Atividades

Exposição Dia da Biodiversidade

Visita de estudo às ilhas do Triângulo
os locais usam como se fosse um
transporte terrestre, constatamos a fácil
mobilidade, que até permite trabalhar
numa ilha e viver noutra. A
proximidade entre as ilhas foi fascinante
para todos, assim como a paisagem
magnífica da montanha na ilha do Pico.

Os alunos da turma C do 5.º ano, durante
as aulas de Cidadania, sob orientação dos
docentes Sónia Machado e Vítor
Gaudêncio, elaboraram trabalhos de
pesquisa sobre diversas características de
determinados animais, nomeadamente o
habitat, o revestimento, a locomoção, a
reprodução e outras curiosidades. Foi
também objeto de análise o manifesto

risco de extinção de que são alvo alguns
desses animais.
Estes trabalhos foram expostos no hall
da Biblioteca da Escola a toda a
comunidade escolar de 23 a 27 de maio.
Esta exposição tinha como principal
objetivo assinalar a comemoração do Dia
Internacional da Biodiversidade (22 de
maio).

A turma do Profij 2 A efetuou uma
visita de estudo às ilhas do Pico, S.
Jorge e Faial, acompanhada das
professoras Custódia Baptista e
Mariana do Vale, de 2 a 12 de maio.
No Pico, visitámos a paisagem protegida
da cultura da vinha, os museus da
indústria baleeira e dos baleeiros. Em
São Jorge, a Fajã dos Cubres, a
plantação de café, o fabrico artesanal de
mantas e colchas, a fábrica de queijo
Lourais e o Parque Florestal dos Rosais.
No Faial, visitámos a Caldeira, o Vulcão
dos Capelinhos, o morro de Castelo
Branco, as piscinas naturais do
Varadouro e, na cidade da Horta, a
marina, o café Peter's e os jardins da
cidade.
Demos a volta às três ilhas de autocarro,
o que nos possibilitou ficar com a noção
de cada ilha. Nas viagens de barco, que

Profij 2A

Atividades

Clube de Jornalismo

Visita de Estudo à RTP Açores

No passado dia 11 de maio, fomos fazer
uma visita de estudo à RTP, onde
podemos compreender como tudo
funciona para que haja emissão de
programas.
A primeira sala por onde passamos foi o
Arquivo, onde se guardam todas as
filmagens e se procuram as que vão para
o ar. Aí, trabalham três documentalistas
que registam e catalogam tudo o que é
gravado. Foi muito interessante ver a
evolução da gravação analógica para a
digital e saber que aqueles documentos
podem ser consultados por pessoas
individuais ou entidades externas.
Percorremos várias outras salas de
edição de vídeo e de áudio, salas onde
trabalham o operador de mistura de
som, o técnico de iluminação, o
produtor, o assistente de produção, o
realizador e o agente de emissão.

Visita de Estudo do 7.º A

No estúdio de emissão, podemos ficar a
conhecer como montam e desmontam os
cenários para os vários programas, como
se faz o controlo das câmaras e quais as
tecnologias disponíveis para auxiliar o
pivô na apresentação.
Esta visita de estudo foi muito
interessante, pois ficamos a saber mais
sobre o mundo da televisão e
descobrimos curiosidades sobre este
meio de comunicação que
desconhecíamos. Agradecemos a
disponibilidade e simpatia de Álvaro
Melo, o nosso guia na visita.
Pelos alunos do Clube de Jornalismo
Foi realizada uma visita de estudo para
a turma A do 7.º ano, sob a orientação
dos docentes José Pereira e Juan
Pacheco, no passado dia 27 de maio,
tendo como temática a "Energia
Sustentável".
O objetivo predominante da visita foi
vivenciar o roteiro do pão. Para tal,
realizou-se uma visita à Casa Museu da
Lombinha, prosseguindo-se, de
seguida, para os moinhos de água da
Ribeira Grande, local da moagem do
milho e, posteriormente, assistiu-se à
sua transformação em farinha.

Regressando à Lombinha, participouse na confeção do pão na Casa Museu.
Os alunos tiveram a possibilidade de
confecionar o seu pão no forno a lenha
e, mais tarde, de degustá-lo
acompanhado por um chá verde.
Agradece-se a preciosa e incansável
ajuda da representante do Museu do
Tabaco, dos proprietários do Bar
"Tecelagem o Linho", bem como o
transporte e os conhecimentos do
condutor do autocarro dos Bombeiros
da Ribeira Grande.

Atividades

Visitas ao Museu do Tabaco da Maia e à Fábrica de Chá da Gorreana

A propósito da Comemoração do Dia
Internacional dos Museus,
acompanhados pelas docentes Fátima
Gaspar e Andreia Lemos, as turmas do
8.º B e C, no dia 18 de abril, e pela
docente Dora Silva e Elisa Cabral, a
turma do 8.º A e do 9.º B, no dia 18 de
maio, realizaram visitas de estudo ao
Museu do Tabaco da Maia e à Fábrica
de Chá da Gorreana, com objetivo de
contactar com as tradições locais do
presente e do passado e recolher
informações para um trabalho de
Geografia.
Os alunos redigiram alguns
comentários sobre essas visitas:

8.º B
Na Fábrica de Chá da Gorreana,
visionamos um documento-vídeo sobre a
sua origem, aprendemos quais as
melhores alturas para cultivar o chá, os
processos de produção dos diferentes
tipos de chá, provamos alguns desses
tipos e ficamos a conhecer a maquinaria
usada para trabalhar as folhas até se
obter o produto final. Concluída a
atividade, o balanço foi bastante positivo
e consideramos que ficamos bem
esclarecidos para realizar o trabalho que
tinha sido proposto em Geografia.

8.º A
Sobre a Visita ao Museu do Tabaco da
Maia, foi ótimo descobrir como eram
feitos os cigarros, e foi importante saber
que muitos dos trabalhadores,
antigamente, ali passavam noites a
supervisionar todo o processo e ver onde
dormiam.
Aprendemos a importância de preservar
o património, para que as gerações
futuras possam também ver como
antigamente se fabricava o tabaco e o
chá.
São estas as atividades pelas quais vale a
pena esperar. Para nós, alunos, são uma
mais-valia, tendo em conta que, além de
ser divertidas, são uma ótima forma de
aprendizagem.

8º C
Na Fábrica de Chá observámos
trabalhadores a podar e a recolher folhas
de chá, no exterior da fábrica. No
interior, vimos funcionárias a limpar o
chá e vimos as máquinas de lavar, secar,
separar e moer o chá. Tivemos também
oportunidade de provar o chá ali
produzido.
No museu do Tabaco observamos uma
plantação de tabaco rústico, vimos
tabaco a secar, uma balança de pesar
camiões. Descobrimos também que a
temperatura do forno era controlada por
um “vigilante”.

Atividades

Visita de Estudo ao Ecoparque Musami e à Central Geotérmica
As turmas A e C do 8.º ano e a turma
de ProfiJ 1B realizaram, com a
coordenação da professora Gabriela
Soares, e o acompanhamento dos
docentes Andreia Lemos, Paulo
Ferreira e Marta Melo, uma visita de
estudo ao Ecoparque Musami e à
Central Geotérmica no passado dia 10
de maio.

Na nossa opinião, a visita de estudo ao
Ecoparque foi uma visita educativa, pois
aprendemos a proteger o ambiente
corretamente, a função do falcão e o
processo de separação do plástico. A
nossa guia ofereceu-nos sacos de
reciclagem para usarmos em casa.
Depois almoçamos no quartel dos
Bombeiros Voluntários da Ribeira
Grande, onde visitamos as instalações e
um dos Bombeiros nos explicou a função
de cada transporte. Seguidamente, fomos
para a Central Geotérmica da Ribeira
Grande, onde vimos o processo de
produção de energia geotérmica.

Fomos visitar a Central Geotérmica
na Ribeira Grande, onde vimos como
se produz a eletricidade. Também na
Ribeira Grande, fomos até ao
Ecoparque MUSAMI, onde podemos
ver como se faz a separação do lixo e a
importância que isto tem para o meio
ambiente e para a população. O que
gostei mais foi quando vimos o
chamamento do falcão no Ecoparque
MUSAMI. O falcão evita que as
gaivotas pousem no lixo e, depois de
fazer o seu trabalho, é sempre
recompensado.

8.º A

Tatiana Rebelo 8.ºC

Na minha opinião, foram bem
organizadas estas visitas e os guias
foram bastante explícitos.
Ficamos a saber mais sobre a
separação do lixo, o que devemos ou
não devemos de colocar nos
ecopontos corretos. Fomos
informados de como é constituído
um aterro sanitário, convivemos
também com o falcão fêmea e vimos
como afasta as gaivotas que estão
sobre o aterro sanitário. Na Central
Geotérmica, ficamos com o
conhecimento de como a eletricidade
chega até às nossas casas e dos
procedimentos envolvidos.
Foi um bom dia, passado com os
nossos colegas e professores.
Esperemos que haja em breve uma
nova visita de estudo.
Sofia Moniz Rebelo 8.º C

Atividades

Visita de Estudo aos Serviços
Florestais do Nordeste
As turmas do OPIIA, Profij de
Jardinagem e TVA C, acompanhados
pelos docentes Juan Pacheco, José
Pereira, Paulo Pereira e João Marinho
realizaram, neste período, uma visita de
estudo aos Serviços Florestais do
Nordeste.
Aquando desta visita, os discentes
puderam contactar com a história do
Serviço Florestal do Nordeste e do
desenvolvimento do concelho e tomar

conhecimento dos novos desafios que
entretanto lhe são colocados.
Além disso, visitaram os viveiros, o que
contemplou a explanação e observação
de algumas das tarefas habitualmente
levadas a cabo e que mudam consoante a
época do ano. Os alunos também
passaram pelo secador de sementes e por
algumas das estufas e canteiros onde
existem várias espécies em produção.
Juan Pacheco

OPIIIA

Museu do Tabaco da Maia

No dia 17 de maio do corrente ano, a
turma do OPIIIA visitou o Museu do
Tabaco da Maia, acompanhada pelas
docentes Andreia Lemos, Joana Melo e
Cesaltina Vieira.
Nesta visita guiada, os alunos foram
informados pela Dr.ª Susana Tiago de
que a fábrica iniciou a sua atividade em
1971 e que esta foi interrompida em
1988. Esta fábrica também foi
comprada pelas concorrentes Fábrica
do Tabaco Micaelense e Fábrica do
Tabaco Estrela porque, deste modo, as
mesmas controlariam o mercado. Anos
mais tarde, a Fábrica do Tabaco foi
adquirida pela Santa Casa da
Misericórdia da Maia e procedeu-se à
sua restauração de 2004 a 2009, ano da
sua inauguração como Museu.
No Museu do Tabaco, a turma também

visitou o antigo refeitório, que
corresponde à atual receção, observou
o cultivo da planta do tabaco branco e
rústico, a balança e os secadouros do
tabaco, um destinado às plantas
inteiras e outro às folhas.
Seguidamente, os alunos contactaram
com a zona da maquinaria, onde se
encontravam as prensas. Nesta
compartição, o tabaco em rapé (em pó)
era desfeito por duas pedras de
calcário, o restante tabaco era
armazenado em caixotes e, mais tarde,
em fardos. O OPIII A ficou ainda a
conhecer os antigos colchões de folha
que apenas eram mudados anualmente.
A turma concluiu que esta foi uma
visita enriquecedora e que permitiu
uma viagem ao passado.
OPIII A

Atividades

Romaria Escolar – 18 de março de 2016
Em tempo de preparação para a Páscoa,
as docentes de Educação Moral e
Religiosa Católica, na Escola Básica 2, 3
da Maia, mais uma vez, planificaram a
“Romaria Escolar”, no dia 18 de março,
conforme consignado no PAA, em
horário compreendido entre as 09h00 e
as 12h00.
Ao longo do percurso, que se iniciou na
Maia, com passagem por S. Brás e Porto
Formoso e regresso à Maia, alunos e
docentes (alguns pela primeira vez a
participar neste tipo e atividade)
puderam, enquanto caminhavam, entrar
em determinados espaços, como

cemitérios e igrejas, ouvindo,
participando e sentindo in loco as
orações rezadas e cantadas.
Durante a caminhada, procurou-se
proporcionar um momento de
introspeção, em que todos foram
convidados a encontrar-se consigo, com
o outro e com Deus.
Nesta viagem introspetiva, realizada em
forma de romaria, participaram cerca de
91 alunos e 14 docentes. A romaria foi
orientada, e bem, por três alunos da
escola, que contaram com a colaboração
de outros alunos, que também já têm
vindo a fazer parte de ranchos de

romeiros que, em tempo quaresmal,
durante uma semana, percorrem a ilha de
São Miguel.
Os discentes demonstraram elevado
interesse, assumindo integralmente o
espírito da vivência do irmão romeiro.
Muitos trajaram a indumentária própria
dos romeiros e esforçaram-se
empenhadamente por compreender o
sentido da religiosidade popular,
mostrando respeito pela tradição.
Souberam também aproveitar o
momento de reflexão e comunicação para
pensar a Escola como espaço de desafios
pessoais. Deste modo, os objetivos

preconizados foram alcançados.
Há a salientar que o essencial é, após
experienciar as dificuldades, sentir-se
que se conseguiram ultrapassar e que se
vivenciou o acolhimento, a interajuda, a
paz de espírito e o sentimento de dever
cumprido.
As docentes de EMRC, responsáveis pela
atividade, agradecem à comunidade
escolar e educativa a colaboração que, de
uma forma ou de outra, possibilitou a
realização e o sucesso da atividade.
A docente de EMRC,
Maria de Fátima Rocha

Biblioteca

Inauguração do expositor móvel da Biblioteca Escolar e Exposição "Culturarte”
A Biblioteca Escolar inaugurou, no
passado dia 6 de maio, o seu novo
expositor móvel, fruto da articulação
com os docentes do Departamento de
Expressões, Juan Pacheco e Paulo
Pereira, e do trabalho dos alunos das
turmas OPI, II e III e 7.ºD. Com este
projeto, a BE passa a dispor de um
Expositor multifuncional. Este projeto

contou com a articulação da
coordenadora Patrícia Pereira da Casa do
Povo da Maia, Centro de Convívio de
Idosas (na confeção dos quadrados em
crochê que decoram o expositor) e ainda
com o apoio financeiro da Junta de
Freguesia da Maia.
Neste espaço esteve patente a exposição
intitulada "Culturarte", organizada em

parceria com o Museu Carlos Machado e
a Escola Secundária Antero de Quental.
O Museu Carlos Machado proporcionou
esta mostra e ainda a presença da
carrinha móvel no espaço exterior da
escola (visitada por alunos desde o PréEscolar até ao 3º ciclo). Já a Escola
Secundária Antero de Quental,
colaborou com exposição de trabalhos

em Fotografia dos alunos do 11.º ano do
Curso de Artes Visuais.
Simultaneamente, puderam apreciar-se
também peças de Escultura de Alda
Raposo.
No dia 7 de maio, a Exposição e o espaço
da Biblioteca Escolar estiveram abertos
para o VIII Encontro de Idosos da Maia,
organizado pela Casa do Povo da Maia.
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Projeto Ler Mais no Pré-Escolar e 1º ciclo
Durante este 3.º período escolar, a equipa
de coordenação da BE, os alunos das
Turmas Profij 1A e 2A e as docentes
Isabel Guedes e Custódia Baptista,
continuaram a desenvolver o “Projeto
Ler no Pré-Escolar e no 1º ciclo”. Desta
feita, as sessões dinamizadas abrangeram
as turmas do Pré-Escolar dos Núcleos
Escolares do 1º ciclo aqui ficam alguns
registos dessas turmas:
A equipa de coordenação da Biblioteca
Escolar e os alunos do Profij 1A
dinamizaram a 3ª sessão do “Projeto Ler
Mais no Pré-Escolar e 1º ciclo”, nas
turmas do pré-escolar da EB1/JI Prof.
Amâncio da Câmara Leite.
A mesma obra foi explorada na turma do
pré-escolar da "EB1/JI de São Brás".

A obra analisada foi: "A que sabe a Lua",
de Michael Grejniec.

Uma ressalva para o empenho e esforço
acrescido da docente Elsa Coelho e
educadoras Patrícia do Rosário e Eliana
Pereira da EB 1/JI de Fenais da Ajuda
que dinamizaram sozinhas as sessões
deste Projeto. Apesar do apoio da equipa
de coordenação da BE, na logística dos
materiais pedagógicos e planificações
das obras, a presença física da Equipa de
Coordenação da BE nunca foi possível
devido às dificuldades de transporte.
Necessitamos do apoio a esse nível para
que os alunos dos Profij e docentes
possam, tal como já foi prometido, no
próximo ano letivo, contemplar esse
núcleo com a presença física da equipa
da BE.
Falta acrescentar ainda que a 7ª e última
sessão deste Projeto, dedicada aos Pais e
Encarregados de Educação, foi adiada, na
maioria dos núcleos, para o dia da
entrega das avaliações do 3.º período
para que, alunos, pais e docentes possam
através de uma exposição, partilhar
todos os trabalhos realizados no âmbito
deste Projeto.
A Coordenadora da BE
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3.º Bibliopaper "À descoberta da BE”
A Biblioteca Escolar realizou, no 22 de
abril, para os alunos do 8.º ano, 3.º
concurso Bibliopaper "À Descoberta da
BE".
As questões deste concurso focaram-se
desta vez nas áreas curriculares de
Francês, Expressões, EMRC e na área
curricular não disciplinar de Cidadania,
bem como nos conhecimentos sobre o
funcionamento geral da Biblioteca
Escolar.
A preferência por esta data deveu-se ao
facto de se comemorar, no dia 23 de
abril, o Dia Mundial do Livro e dos
Direitos de Autor, instituído pela
UNESCO na sua XVIII Conferência
Geral, que decorreu em 1995 em Paris. O
objetivo foi homenagear os livros e os
autores à escala mundial e assim
promover, sobretudo junto dos mais

jovens, o prazer da leitura e da
descoberta dos livros, bem como a
proteção do direito autoral e da
propriedade inteletual.
Os vencedores foram:
1.º Lugar - Equipa Alexandre O´Neill
– 97 pontos
2.º Lugar - Equipa Sophia de M.
Breyner Andresen – 90 pontos
3.º Lugar - Equipa Mia Couto – 63
pontos

Doações de livros para a
Biblioteca Escolar
A equipa de Coordenação da Biblioteca
Escolar da EBI da Maia faz questão de,
nesta edição, agradecer, pelas doações
efetuadas no decorrer dos últimos anos
letivos, à Junta de Freguesia do Porto
Formoso, à Junta de Freguesia da Maia, à
Porto Editora, à Editora Plátano, à
Biblioteca Municipal Daniel de Sá e à
Rede Regional de Bibliotecas Escolares.
Agradece também as doações de Helena
Chrystello, Ilda Coelho, Paula Pacheco,
José Caetano e Nelson Furtado.
Reitera-se um agradecimento especial à
benemérita, Maria Adelaide Pinto M.
Cruz, que, apesar de residir na cidade do
Porto, ofereceu cerca de 80 quilos de
livros e revistas, que foram enviados. É
um importante contributo para o
enriquecimento do nosso acervo
documental.
E, nunca é demais renovar o apelo
àqueles que queiram contribuir com
livros que abranjam, sobretudo, como
público-alvo, os alunos do Pré-Escolar
ao 9.º ano de escolaridade. Porém,
aceitam-se, também, outros livros, uma
vez que a BE serve toda a comunidade
escolar e educativa.
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Estendal da Poesia
Realizou-se, entre os dias 2 e 13 de maio, o “Estendal da Poesia”, atividade promovida pelo Clube de Leitura, coordenado pela
docente Ana Sousa, e que contou com a colaboração da Biblioteca Escolar na disponibilização do espaço do Hall de Exposições.
À semelhança dos anos transatos, foi curiosamente empenhada a participação dos discentes que, dinamicamente, criaram os
textos e/ou usufruíram da leitura dos poemas expostos. Publicamos em baixo os poemas premiados.
As docentes responsáveis agradecem a todos os que contribuíram para o sucesso da atividade.

Mar
O mar é azul como o céu
tal como o meu véu
antes o mar eu via
pois ele é melancolia
O mar é uma coisa bela
e ao pôr do sol brilha como uma vela
não sei o que é mais brilhante
se o mar ou o cavaleiro andante
O mar dá-me alegria
porque tem corais
até parece magia
lá perto do meu cais

Sugestão de
leitura
Por: Mariana Pimentel
(aluna do Clube de Jornalismo)

Há silêncios
que nos incomodam
Há silêncios que nos incomodam,
Há silêncios que nos atrapalham,
Há silêncios que nos afastam,
Há silêncios que nos acalmam.
Há silêncios dizem muito,
Falam mais alto que qualquer palavra,
Mostram tanto sentimento,
Libertam-nos do sofrimento.
Num mundo tão “barulhento”,
Tão cheio de distrações,
É preciso envolvermo-nos no silêncio
E esquecermos as preocupações.

Rita Vieira Araújo, 5.º B
É preciso sabermos ouvir o silêncio.
Carolina Ponte, 8.º A

Livro: “Minha vida fora de série”
Autor: Paula Pimenta
Editora: Editorial Presença
Tempo de leitura: 2 semana
Resumo: O livro fala de Priscila, uma
rapariga de treze anos, cujos pais se
separaram. Por causa disso, teve de
mudar-se da cidade onde vivia, São
Paulo, para Belo Horizonte. Durante
essa mudança, teve de deixar para trás
o seu pai, o seu irmão e todos os seus
amigos. Priscila tem de adaptar-se à
vida em Belo Horizonte e, embora ao
princípio não seja fácil, ela acaba
por ser surpreendida positivamente.
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Bibliografia de autores Açorianos

No âmbito da área curricular disciplinar
de Português, e a propósito do estudo da
biografia e da bibliografia de autores, foinos sugerida a realização de um cartaz
informativo sobre a temática em
aprendizagem.
Formados os grupos de trabalho, foi-nos
dada a possibilidade de escolhermos, de
entre uma vasta lista de autores
açorianos, aquele com quem gostaríamos
de trabalhar.
Antero de Quental, Daniel de Sá, Vasco
Pereira da Costa, Madalena San-Bento e
Joel Neto foram os nomes eleitos.
Visando desenvolver a literacia de leitura
e a dos media, optou-se por recolher a
informação relevante de duas formas
distintas: pesquisa direta em livros e na
Internet e pela modalidade de

questionário enviado ao autor ou a
familiares do autor que, muito
diligentemente, responderam a todas as
questões por nós colocadas.
Na segunda fase do projeto, analisaramse todas as informações recolhidas, e
começaram-se a redigir os textos.
Paralelamente, encetaram-se os
primeiros esboços com vista à realização
dos cartazes finais.
À data marcada, houve a apresentação
dos trabalhos à turma. Cada grupo
dispôs de alguns minutos para relatar aos
colegas o que aprendera sobre o escritor
selecionado, referindo-se

primordialmente à sua biobibliografia.
Após esta comunicação, e cumprindo-se
o objetivo de partilha da informação com
a comunidade educativa, expuseram-se
os trabalhos realizados, devidamente
acompanhados com alguns dos
exemplares mencionados nas
bibliografias efetuadas.
A terminar, há que agradecer a preciosa
colaboração dos nossos professores de
EVT, dos responsáveis pela Biblioteca

Escolar e, acima de tudo, um especial
reconhecimento aos autores e/ou seus
familiares pelo cuidado e disponibilidade
que manifestaram.
Estamos certos que as aprendizagens
agora efetuadas são bem melhores graças
à colaboração de todos vós!
Obrigado.
Alunos do 5.ºA

A importância da leitura

Nos dias de hoje, a
leitura é imprescindível
para adquirirmos
conhecimentos. Estou
convencida de que a
leitura é uma das
atividades mais
importantes da nossa
vida. Se não soubermos
ler, podemos, por
exemplo, ser enganados
por pessoas mal
intencionadas. Além
disso, a leitura mantemnos informados sobre
tudo: ao ler o jornal,
fico a par das notícias.
Para concluir, a leitura
só nos traz vantagens.
Joana Algarvio, 7º D

Nos dias de hoje, a maior parte da população sabe
ler, no entanto, ainda existem muitas pessoas
analfabetas, infelizmente.
Eu acho a leitura indispensável tanto na vida,
como no dia a dia de todas as pessoas. Para
começar, precisamos de saber ler para
conseguirmos ler rótulos, distinguir
medicamentos e orientarmo-nos
(leitura de mapas), para além do
facto de que ler é uma das fontes
de entretenimento mais saudáveis
e educativas.
Dependendo do gosto de quem
está a ler, como mencionado
previamente, a leitura também nos
expande os horizontes, ensina-nos
coisas novas e alarga o vocabulário e
alguém que consegue ler também é, quase
sempre, muito mais respeitado
socialmente do que o analfabeto.
Muitos dizem que ler pode ser muito
cansativo, e que alguns livros são
demasiado extensos e a sua leitura é muito
exaustiva. Porém, isso não quer dizer nada,
pois se escolhermos um livro menos
extenso e mais interessante, de acordo com
os nossos gostos, tornar-se-á numa
atividade de lazer fantástica e, quando
lemos, nem damos pelo tempo passar.
Resumindo, ler é uma atividade de lazer
indispensável à vida humana e todos
deveriam saber ler.
Verónica Melo 7.º A

Na minha opinião, a leitura é muito importante
na nossa vida, pois ajuda-nos
contactar/comunicar com os outros de
forma correta.
A leitura traz muitas vantagens
à nossa vida: permite-nos ter
sucesso escolar, ter a carta
de condução, uma
profissão, ler notícias e
assim manter-nos
informados sobre muitos
assuntos.
Quem não sabe ler pode ser
“prejudicado”. Conheço
pessoas que não sabem ler, a
minha avó é uma delas, não tem
carta de condução, não consegue ler
e isso não lhe permite acompanhar
tudo o que se passa no dia a dia.
Além disso, ela não conseguiu
arranjar o trabalho que desejava e
relembra-me de que “Eram outros
tempos…”. Por isso, devemos
focarmo-nos no futuro e a leitura
permite-nos desenvolver a escrita, a
imaginação e até a fala.
Em suma, a leitura é muito
importante nas nossas vidas, pois
permite-nos ser pessoas civilizadas.
Matilde Branco, 7ºD

“Reach for the light”
by Steven Toang

A leitura, na minha
opinião, é muito
importante, pois
permite-nos saber mais
sobre o que se passa no
nosso mundo,
nomeadamente através
dos jornais e das
revistas.
A leitura também pode
ser um passatempo, uma
forma de ocuparmos os
nossos tempos livres e
uma maneira de
aprendermos mais sobre
a vida e época em que
viveram os escritores.
Ler é muito bom. Gosto
muito de ler e isto ajudame a melhor perceber os
nossos dias.
Aconselho-vos a ler,
porque só nos faz bem!
Pedro Amaral, 7ºD
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Entrevista ao Presidente do Conselho Executivo

No âmbito do estudo dos textos da
comunicação social em Língua
Portuguesa, com a formadora Cidália
Garcia, o aluno Emanuel Carreiro do
1º ano da turma PROFIJ de
Acompanhante de Crianças decidiu
entrevistar o Presidente da Escola,
Manuel António Conduto Simão, a fim
de o conhecer um pouco melhor e saber
quais as perspetivas que tem em
relação à escola. Colocamos aqui um
excerto dessa entrevista.

Como encara, enquanto Presidente do
Conselho Executivo, os problemas do
quotidiano relacionados com os alunos,
nomeadamente a nível disciplinar?
Digo-te já que não é uma situação
agradável. Eu creio que esta escola tem
todas as condições para que tu e os teus
colegas tenham aquilo que é necessário
para terem sucesso escolar. No entanto,
alguns dos teus colegas nem sempre se
portam bem; às vezes, só estão na escola
porque estão abrangidos pela
escolaridade obrigatória. Desta feita, têm
uma postura inadequada na sala de aula,
prejudicando o seu bom funcionamento
e, consequentemente, todo o processo de
ensino-aprendizagem. Na minha
opinião, ninguém tem o direito de
prejudicar os colegas que querem
aprender. Quando nos encaramos com
situações destas, é complicado e temos
que tratar desses assuntos de uma forma
assertiva, porque não podemos permitir
que isto possa prejudicar os nossos
alunos.
Se fosse Secretário da Educação que
medidas tomaria para as escolas da
Região?

Uma das medidas que eu não tomaria
seria fazer alterações de avaliação, de
funcionamento ou outra legislação a
meio do ano letivo e para serem postas
em prática logo naquele momento. Eu
acho que as aulas se iniciam em setembro
e que tudo deve estar programado para
funcionar com normalidade nessa data,
sem alterações posteriores. Além disso,
tentaria fazer com que as escolas não se
debatessem com um dos grandes
problemas atuais, a falta de verbas para a
sua manutenção. Seria necessário mais
material para o bom funcionamento das
escolas, sem os constantes
constrangimentos financeiros.
Penso que deveria haver (e eu acredito
que se consiga, provavelmente dentro de
pouco tempo), uma área
vocacional/profissional para aqueles
alunos que não querem manter-se no
ensino regular, para que possam ter as
condições essenciais para o
prosseguimento de estudos. Criadas
estas condições, terão formação em
áreas, para eles, mais apelativas e
adequadas, o que os poderá ajudar na
definição de objetivos de vida e no
acesso à profissão que querem

desenvolver.
Deveria haver condições para termos
outros cursos de PROFIJ como o teu.
Mas, debatemo-nos com um problema, a
impossibilidade de contratar formadores.
Neste momento, não houve autorização
da Direção Regional da Educação para
abrir cursos que implicassem a
contratação de formadores externos
específicos de determinadas áreas
profissionais e, por consequência, só
temos a possibilidade de usar os
docentes da Escola, cuja formação
dificilmente se coaduna com as aptidões
técnicas previstas para os cursos
pretendidos pelos alunos. Há alguns
anos, tivemos o Curso do PROFIJ de
Mesa e Bar, que funcionou muito bem e
com resultados bastante positivos, à
semelhança do curso de Acompanhante
de Crianças, que está em funcionamento
e que tu frequentas. Mas, funcionava
com recurso a formadores externos,
habituados a fazer um tipo de trabalho
muito específico com os alunos, que
tinham experiência nessa área. Ora, a
partir do momento em que não nos
autorizam a colocar estes formadores,
não temos hipótese de abrir esses cursos.

CANTINHO DAS LÍNGUAS

English “Tea Party”
Dar primazia aos curso profissionais e
vocacionais será formar futuros
trabalhadores em condições?
Eu acredito que sim, os exemplos que
temos da nossa escola têm sido bastante
positivos. E eu considero que, a haver
cursos vocacionais e profissionais, só
fazem sentido se os alunos neles
adquirirem competências que possam
depois aplicar no seu trabalho. Mas, era
importante haver a possibilidade de
proporcionar os cursos com base nos
perfis dos alunos e naquilo que
gostariam de aprender e de desenvolver
no dia a dia, quando terminarem a
escola. É claro que essa possibilidade
seria uma mais-valia. Temos de
compreender que há diferentes tipos de
alunos: uns querem prosseguir estudos a
nível académico e, por exemplo, obter
uma licenciatura; mas outros querem
terminar apenas o 9.º ano; e há ainda
aqueles que querem concluir o ensino
secundário, o 12.º, e, a seguir, ingressar
no mercado de trabalho.

Acredita mais no processo de ensinoaprendizagem do seu tempo de
estudante ou no atual?
Eu penso que hoje vós, os alunos, tendes
ao vosso dispor uma série de materiais,
de informações… aliás, tendes tudo a
facilitar-vos a vossa vida escolar.
Por exemplo, no meu tempo de
estudante, não havia professores de
apoio, pelo menos apoio no sentido em
que existe hoje; não me recordo de haver
oficinas, apoios ao estudo… Quem
precisasse teria que pagá-los fora da
escola. E se considerarmos as facilidades
da Informática, constatamos que, hoje
em dia, temos acesso a tanta informação!
Na vossa idade, para ter acesso às
informações teria de pesquisar no livro
certo, que nem sempre era fácil de
encontrar. Hoje, é só entrar num
computador e encontramos aquilo que
pretendemos.
Muito obrigado pela sua
disponibilidade e continuação de um
bom trabalho.
Emanuel Carreiro, nº 8,
PROFIJ 1º ano de Acompanhante de
Crianças.

A importante tradição inglesa que
conhecemos por “Chá das 5”, que ainda
hoje faz parte integral do dia a dia dos
Britânicos, foi uma vez mais celebrada na
Escola de S. Brás no dia 23 de maio.
Como já vem sendo habitual, a professora
Fátima Cabral contou com a preciosa
colaboração de toda a comunidade
educativa, desde os auxiliares de ação
educativa aos docentes, assim como os
encarregados de educação, na
organização deste “English Tea Party”, em
que não faltaram os “scones” para
acompanhar o chá, na mais pura tradição
anglo-saxónica. Como habitualmente, os
alunos aderiram entusiasticamente a este
evento instrumental na sua familiarização
com a língua e cultura inglesas.
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Spelling Bee
A atividade Spelling Bee 2016 foi
organizada no âmbito do domínio de
formação de Inglês do 2.º ano do Profij
II, curso de Acompanhante de Crianças,
pela turma Profij 2A, sob orientação da
docente de Inglês da turma, em
colaboração com a Diretora da Turma e
as professoras que lecionam Inglês no 1.º
ciclo.
Tratou-se do 1.º concurso de soletração
em Inglês da EBI da Maia e teve como
público-alvo os alunos do 4.º ano de
todas as escolas do 1.º ciclo que a
constituem. Foi organizada em duas
fases. A 1.ª fase foi realizada com a
colaboração das docentes de Inglês nas
turmas do 4.º ano da EBI da Maia, para
apuramento dos dois melhores spellers de
cada turma. A fase final do concurso
realizou-se no dia dezanove de abril na
Biblioteca escolar da EB 2,3 da Maia e
contou com o apoio da equipa da B.E.,
no que diz respeito à cedência e
preparação do espaço e ao registo
fotográfico desta fase do concurso.
A atividade teve como objetivos:
fomentar o interesse pela aprendizagem
da língua inglesa; contribuir para a
aquisição, consolidação e ampliação de

vocabulário e das competências
associadas à soletração em língua
inglesa; reforçar a componente lúdica na
aprendizagem do Inglês; promover a
articulação entre as Metas Curriculares
do Inglês no 1.ºciclo e as metas
curriculares do Inglês no 2.º ciclo e no
3.º ciclo; motivar os alunos do 4.º ano na
sua transição para o 2.º ciclo e para um
novo espaço escolar; desenvolver
competências inerentes ao Inglês,
enquanto domínio de formação do curso
de Acompanhante de Crianças do Profij
II; promover o convívio entre alunos,
professores, auxiliares de educação,
encarregados de educação e restantes
elementos da comunidade educativa.
A fase final do concurso teve como júri, a
Vice-Presidente do Conselho Executivo,
Neli Costa (Presidente), a professora Ana

Sousa (1.ª vogal) e a formanda do Profij 2
A, Cláudia Spencer, selecionada por ser
falante nativa de Inglês (2.ª vogal).
Os doze alunos participantes na fase
final estiveram de parabéns, pela forma
responsável e construtiva como viveram
a atividade e por terem tão dignamente
representado a sua turma e a sua escola.
Apurados os três primeiros classificados,
a Presidente do Júri entregou os
respetivos prémios e os certificados de
participação a todos os concorrentes.
Terminado o concurso, os participantes
tiveram oportunidade de conhecer um
pouco melhor a sua futura escola e os
formandos do Profij 1A ofereceram-lhes,
ainda, um lanche, cuidadosamente
preparado por eles, no Bar dos Alunos.
Os concorrentes, assistentes educativos e
encarregados de educação que os

acompanharam estiveram ativamente
envolvidos em todo o evento,
colaborando construtivamente em todas
as fases que o caracterizaram.
A equipa organizadora felicita todos os
alunos, formandos, professores,
assistentes educativos e encarregados de
educação envolvidos na atividade e a
todos deixa um caloroso agradecimento.
Resta divulgar, então, os vencedores do
concurso Spelling Bee, que foram:
1.ª classificada: Júlia de Melo Freitas EB1 / JI Prof. Manuel Jacinto da Ponte;
2.ª classificada: Matilde Fonseca - EB1 /
JI Prof. Amâncio da Câmara Leite;
3.º classificado: Afonso Alexandre - EB1
/ JI dos Fenais da Ajuda.
A equipa organizadora da atividade

A Comissão das Atividades Extra Curriculares (CAEC) tem vindo a desenvolver várias atividades, ao longo do ano letivo, para o pessoal docente e não
docente da EBI da Maia, com o intuito de promover, com atividades prazerosas, a convivência social e afetiva, indo para além da convivência profissional a
que todos os dias somos chamados. Conversar, partilhar, sorrir, brincar, saltar, caminhar faz parte deste quadro de fotografias que tão bem caraterizou esta
Escola ao longo deste ano letivo. Bem-haja à CAEC da EBI da Maia!

Almoço de Natal

Trilho Janela do Inferno

Poços de S. Vicente Ferreira - Capelas

Descobre quem é...
Por José Manuel Leite e Xavier Pacheco (alunos do Clube)
Conte-nos um momento que tenha
sido marcante na sua vida.
Houve vários momentos, uns marcantes
pela positiva e outros menos agradáveis. O
facto de ter sido mãe foi, e continua a ser,
o mais emocionante e desafiador. O mais
triste foi a morte da minha avó materna,
a minha segunda mãe.
Qual a sua área curricular preferida?
No ensino básico, as minhas disciplinas
preferidas eram Português, Francês,
Matemática e Educação Física. Depois, as
línguas foram conquistando maior espaço
nas minhas escolhas e determinaram a
minha vida profissional.
Tem alguma preferência musical?
Gosto de diferentes géneros musicais, que
vão do fado ao samba, ao rock… A
minhas bandas de eleição: U2 e Queen.
Costuma viajar?
Sim, mas não tanto como gostaria.
Qual a sua viagem de sonho?
São duas: fazer um cruzeiro transoceânico
e visitar a Lapónia.
Serra Devassa com Churrasco na Lagoa da Sete Cidades

O que gosta de fazer nos seus tempos
livres?
Várias coisas, embora os tempos livres não
sejam muitos. Adoro ler, ver filmes, fazer
desporto, reciclar peças de mobiliário
antigo…
Diga algo que não suporta.
A falta de educação e de respeito.
Indique um sonho por realizar.
Realizar as viagens que mencionei há
pouco: partir num cruzeiro transatlântico
e conhecer a Lapónia. Não sei se algum
dia as concretizarei, mas, como diria
Fernando Pessoa, "Matar o sonho é
matarmo-nos. É mutilar a nossa alma. O
sonho é o que temos de realmente nosso.”
Por isso, nada como continuar a sonhar!
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