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Lazer

É com imenso orgulho que a Gazeta da
EBI da Maia regressa para mais uma
edição: a 21ª desde o ido mês de dezembro
do ano de 2009.
Em abono da verdade, esta é uma edição
muito especial para todos os elementos do
Departamento de Línguas da nossa escola,
já que marca o regresso da nossa “Gazeta”
ao “velhinho” formato de papel. Cremos
que desta forma todas as atividades promovidas na e pela nossa escola têm um eco
muito maior junto de toda a comunidade
educativa. Claro está que não podemos esquecer, então, a ajuda monetária prestada
por todos os patrocinadores da Gazeta da
EBI da Maia, assim como o apoio conferido pelo Conselho Executivo da nossa
Unidade Orgânica, para este tão desejado
regresso ao jornal físico, de papel e com
cheiro a tinta fresca. Neste sentido, a todos
quantos nos ajudam, muito obrigado!
Ao longo deste período letivo, a comunidade educativa da EBI da Maia promoveu,
participou e assistiu a muitos eventos que
contribuíram para tornar a nossa escola
mais viva, interessante e aberta. Houve
visitas, concursos, exposições, palestras, espetáculos, torneios desportivos, decoração
natalícia… Enfim, inúmeras iniciativas
dignas de uma escola dinâmica e atual, e
que merecem ser amplamente divulgadas.
Claro que há outras que, por um motivo
ou por outro, ainda não aparecem nesta
edição, mas fica a promessa que hão de
surgir futuramente.
Neste número, e por se tratar de algo que
nos deve encher a todos de orgulho, quisemos destacar a atividade “Lusofonia 2016”
e, através desta, a receção na nossa escola
de Sua Excelência, Dr. José Ramos Horta,
antigo Presidente da República de Timor
Leste e Prémio Nobel da Paz, em 1996.
Nascido de mãe timorense e pai português
(exilado em Timor), José Ramos Horta foi
educado numa missão católica em Soibada. Porta-voz internacional da causa Timor-Leste, José Ramos Horta nasceu a 26
de dezembro de 1949 em Timor. Incansável
embaixador da causa timorense desde
1975, aos 46 anos foi galardoado com o
Prémio Nobel da Paz, juntamente com
Dom Carlos Ximenes Belo, outro defensor
dos Direitos Humanos e da autodeterminação do povo de Timor Leste.
Para além da fantástica palestra com tão
digníssima individualidade, a atividade
“Lusofonia 2016” contou, ainda, com o
inovador projeto “Musicar Poetas Açorianos”, que teve o seu surgimento em
2013 com o Grupo Bruma (professores
António Pedro Teixeira e Joana Costa), e
com a presença dos Grupos de Danças de
Timor Leste, Timor-FURAK e Le Ziaval. A
destacar, também, a apresentação teatral
de um excerto da peça “O Marido Ausente”, da autoria do dramaturgo Norberto
Ávila, levada à cena pelos alunos do 8.º C,
brilhantemente encenados pela professora
Lucília Roxo.
A terminar, resta-nos desejar a toda a comunidade educativa da EBI da Maia um
Feliz Natal, e um próspero ano de 2017.

Lusofonia
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Editorial

Grande Entrevista
Na disciplina de Português, estudamos a entrevista e, por isso,
achamos que seria interessante pôr em prática o que aprendemos com
uma entrevista ao Presidente do Conselho Executivo,

Prof. Manuel Simão

“A TERRA TREME”
Exercício público de cidadania no âmbito do
risco sísmico
No dia 13 de outubro às 9 horas e 13 minutos, a EB2,3 da Maia participou, mais uma vez, no exercício nacional “A Terra Treme” que teve a duração de 1 minuto (minuto definido a nível nacional)
e durante o qual se colocaram em prática os três gestos BAIXAR, PROTEGER, AGUARDAR como
sendo a melhor resposta a um eventual sismo.
Esta iniciativa, promovida pela Autoridade Nacional de Proteção Civil tem como objetivo consciencializar a população para os três gestos básicos de proteção em caso de sismo e que lhe poderá
salvar a vida.

Turma: Qual é o seu nome
completo?
Convidado: O meu nome é Manuel António Conduto Simão.
Muitas pessoas pensam que o
meu primeiro nome é Simão,
mas não.
Turma: Quantos anos tem?
Convidado: Vejam lá se vocês
conseguem adivinhar. É um
número entre 40 a 51, o maior
número possível.
Turma: 50 anos.
Convidado: Isso mesmo!
Turma: Onde nasceu?
Convidado: Eu sou alentejano.
Nasci em Beja.
Turma: Tem filhos?
Convidado: Sim, uma filha com
16 anos.
Turma: Tem familiares nesta
escola?
Convidado: Não, mas tenho
algo muito importante, tenho
amigos.
Turma: Tem algum animal de
estimação?
Convidado: Sim, tenho três
cadelas. A primeira veio do canil
e chama-se Becas, a segunda foi
para fazer companhia à Becas,
a Jocas, e a terceira, e última,
Flopy, que é como se fosse da
família.
Turma: O que mais gosta de
fazer?
Convidado: Nos tempos livres,
como sou alentejano, gosto de
descansar, dormir, ver televisão…e ir à praia. Na escola,
gosto de ensinar e aprender com
os alunos.
Turma: Tem algum escritor
favorito?
Convidado: Sabem, não gosto
muito de ler, mas na escola tive
que ler um livro chamado Os
Maias, de Eça de Queirós, e
gostei muito.
Turma: O que sonhava ser
quando era criança?
Convidado: Quando tinha a
vossa idade, não pensava nisso.
Quando cheguei à fase adulta,
para aí no 11º/12º, é que decidi.

Turma: Por que escolheu ser
professor?
Convidado: Porque gosto de
Matemática e Ciências…e de
aprender com as crianças.
Turma: Sempre quis ser professor?
Convidado: Como disse, não
pensava no que queria ser, até
chegar ao 11º/12º ano.
Turma: Em que área se formou?
Convidado: Na área de
Matemática e Ciências da
Natureza, do 2º Ciclo, embora
tenha dado aulas a alunos mais
velhos.
Turma: Qual foi a primeira
escola onde trabalhou?
Convidado: Foi numa escola no
interior do Algarve, Alcoutim.
Turma: Há quanto tempo trabalha na EB 2,3 da Maia?
Convidado: Eu trabalho desde
que a escola abriu, há 16 anos.
Quando a minha filha nasceu.
Turma: Na Escola Básica
Integrada da Maia, o que mais
gostou/gosta de fazer?
Convidado: Ensinar, dar aulas e
aprender com os alunos.
Turma: Por que concorreu para
Presidente do Conselho Executivo?
Convidado: Eu era vice-presidente há 5 anos. Tinha já alguma
experiência, por isso concorri.
Turma: Que importância têm os
alunos para si?
Convidado: Vocês serão os
próximos adultos, isto é, vão ser
professores, vão ser presidentes
do Governo, etc.. O que estão a
aprender agora, vão colocar em
prática mais tarde.
Turma: Como pretende
melhorar a escola?
Convidado: Ninguém consegue
mudar a escola sozinho! Temos
de ter a ajuda de todos.
Turma: Muito obrigada por ter
vindo à nossa sala!
Convidado: Eu é que vos
agradeço. Foi um prazer.
Turma: 5.º D
03 de novembro de 2016
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BAIXAR: deves sentar ou ajoelhar no chão.
PROTEGER: coloca-te debaixo da tua mesa e dobra a tua cabeça junto dos joelhos. Segura a perna
da mesa como se te abraçasses a ela e cobre os olhos com a outra mão.
AGUARDAR: permanece no local até que a agitação pare. Conta em voz alta até 50 (terramotos
raramente duram mais do que 60 segundos e contar ajuda a acalmar).
E, já agora, aqui fica um conselho do Clube da Proteção Civil: prepara o teu Kit de Emergência,
pois poderás vir a precisar dele um dia.

Projeto Prof DA- Matemática Passo a Passo
Neste segundo ano de implementação do Projeto Prof DA, no âmbito do Programa ProSucesso, as
Prof DA Fátima Botelho e Lisete
Amaral, divulgaram a sua ação
junto dos pais e encarregados de
educação dos jardins de infância
e das escolas do 1.º Ciclo, da EBI
da Maia.
Desde Porto Formoso aos Fenais
da Ajuda, os pais e encarregados
de educação foram sensibilizados para o Projeto e convidados
a colaborar connosco e com os
professores titulares nesta caminhada.
Tendo por base as ciências neurocognitivas, que nos mostram
como o nosso cérebro aprende
matemática, CONCRETIZA-

MOS, para assim se dar significado ao que se aprende.
Muitos foram e serão os materiais
construídos para esta concretização: dados e tiras de valor
posicional, círculos das tabuadas,
triângulos dos factos da adição e

A Gazeta da EBI da Maia agradece o patrocínio de:

da subtração, pentaminós e tabela
do 100, entre muitos outros.
“Todos juntos, rumo ao sucesso!”.
A equipa Prof DA
Fátima Botelho e Liseta Amaral

Clube Desportivo Escolar Da Maia

Pão por Deus

Sempre com o enriquecimento desportivo em mira e
com o objetivo de
contribuir para a
criação de uma cultura desportiva na escola, o Clube Desportivo Escolar da Maia (CDEM),
sediado na EB2,3 da Maia, vem
desenvolvendo há vários anos
a esta parte algumas atividades
essencialmente desportivas com
alunos desta escola. Este ano,
como não poderia deixar de ser,
o CDEM continua a propor-se junto dos alunos como um
instrumento na promoção da
saúde, do desporto e no combate
ao insucesso e abandono escolar,
sendo para muitos deles a única
oportunidade de acesso ao desporto federado.
Neste âmbito, o CDEM oferece
algumas atividades desportivas
(umas federadas, outras não) que
complementam a atividade extra-escolar, promovem um estilo
de vida saudável e a ocupação
dos tempos livres, despertam
o interesse desportivo, visam a
melhoria do desempenho desportivo e ajudam na descoberta
da habilidade desportiva.
Alguns preâmbulos que dignificam este clube como impulsionador e motivador de caminhos
percorridos por ex-alunos desta

O peditório do Pão por Deus está
associado ao antigo costume que
se tinha de oferecer pão, bolos,
vinho e outros alimentos aos
defuntos.

escola que aqui deram os primeiros passos como atletas federados
e chegaram a títulos de destaque
neste ou noutros clubes para
onde foram transferidos: podemos referir, a título de exemplo,
o ex-aluno Reinaldo Moniz,
campeão nacional de Sub 23, nos
60 m barreiras, atualmente a trabalhar no Centro de Alto Rendimento do Jamor e atleta federado
pelo Clube Desportivo e Cultural
Juventude Ilha Verde; o ex-aluno
Roberto Pimentel, ainda federado pelo CDEM e atual campeão
regional de juvenis de salto em
comprimento; a ex-aluna Ana Filipa Melo ex-detentora do título
de campeã regional de Sub 15,
Sub 17 e Sub 19 na modalidade
de Badminton, entre outros.
Aqui é possível descobrir a vocação para o desporto:
- Desporto federado e com
competição (todos os escalões) Atletismo e Badminton
- Escolinhas do Desporto (6 aos
10 anos) – Atletismo, Badminton,
Atividades Rítmicas Expressivas
- Desporto Adaptado – Ginástica
- Açores Ativos (a partir dos 18
anos) – Zumba e Futsal
Aparece no pavilhão da tua escola a partir das 16:30 e inscreve-te
junto dos responsáveis.
Esperamos por ti.

Roberto Pimentel – Campeão regional de “Salto em comprimento”

Nos Açores acreditava-se que
uma alma poderia azedar o pão.
Para que tal não acontecesse, o
pão da primeira fornada, “o pão
das almas”, era colocado numa
cadeira na rua à porta de casa,
coberto por um pano, para que
a primeira pessoa que passasse o
levasse para si ou desse a alguém
necessitado.
Em Portugal, no dia 1 de novembro, Dia de Todos-os-Santos, as
crianças saem à rua e juntam-se
em pequenos grupos para pedir
o Pão por Deus (ou o bolinho)
de porta em porta. Quando pedem o Pão por Deus, as crianças
recitam versos e recebem como
oferenda pão, broas, bolos, romãs, frutos secos, nozes, tremoços, amêndoas ou castanhas

São vários os versos para pedir o
Pão por Deus:
Ó tia, dá Pão por Deus?
Se o não tem Dê-lho Deus!

Ou então:
Pão por Deus,
Fiel de Deus,
Bolinho no saco,
Andai com Deus.

http://pumpkin.pt/familia/ferias-e-datas-festivas/pao-por-deus-uma-tradicao-muitonossa
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A3o-por-Deus

TVA-A cumpre a tradição
A turma TVA-A cumpre a tradição do Pão por Deus
No passado dia 31 de outubro,
fomos visitar os vários serviços
da nossa escola, acompanhados
pelos professores Odeta Maçorano, Roberto Medeiros e Sandra
Vaz, com o objetivo de revivermos a tradição do Pão por Deus
e levar aos serviços a “magia” da
partilha de outros tempos.
As pessoas que nos receberam têm-nos possibilitado (no
âmbito do Despiste e Orientação Vocacional) exercer muitas
tarefas/atividades adequadas a
cada serviço. A reprografia, o
refeitório e a biblioteca escolar,
são os que mais frequentamos.
Na nossa escola, e concretamente, o nosso professor Roberto
Medeiros relembra-nos sempre
esta tradição e os valores nela
implícitos, nomeadamente a
partilha, a amizade, o companheirismo, a bondade e a solidariedade entre todos.

Na aula de Educação Visual e
Tecnológica os alunos, com o
apoio dos professores, construíram e decoraram o seu próprio
“saco” do Pão por Deus, feito
com material de desperdício com
o objetivo de os rechear, como
manda a tradição.

Esta foi, sem dúvida, mais uma
atividade que visou, sobretudo,
reconhecer a tradição, despertar
consciências (cívica e ecológica)
e, ainda, promover valores como
a partilha e a solidariedade.

Clube Europeu
Reinaldo Moniz – Campeão nacional de Sub 23 nos 60 m barreiras

Ana Filipa Melo – Ex-campeã regional de Sub 15, Sub 17 e Sub 19 no Badminton

O Clube Europeu pretende
proporcionar um espaço aberto
a todos os alunos da escola, onde
serão desenvolvidas atividades
lúdicas e didáticas que estimulem
a imaginação e a criatividade.
Este Clube pretende, igualmente,
tomar consciência da realidade
nacional e internacional, divulgar
informação de interesse geral
da comunidade escolar/local e
promover o espírito de iniciativa, a criatividade e a reflexão
sobre temas pertinentes ao meio
escolar.
Neste momento, a Escola está ins-

como, todas as outras que sejam
realizadas na Escola.
Desde já, o Clube está empenhado no “Parlamento dos Jovens”,
cujo tema deste ano é: “Os jovens
e a Constituição: tens uma palavra a dizer!” e conta com a participação de alunos do 6º C, 6º D,
8º C e das três turmas do 9º ano.
Até ao final do primeiro período
serão realizadas as eleições para
crita na Rede Nacional de Clubes serem escolhidos os deputados
que irão representar a Escola na
Europeus, e é do nosso intuito
fase regional, a decorrer no início
divulgar, no Boletim da mesma
Rede, todas as atividades que irão de 2017.
ser dinamizadas pelo Clube, bem
Sónia Franco
Gazeta da EBI da Maia
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Halloween na EB2,3 da Maia

O terror invadiu a E.B. 2,3 da
Maia! Puro terror!
Para quem por lá passou a
viagem foi assustadora. Durante
alguns minutos todo o corpo se
arrepiou, o barulho foi ensurdecedor e o desconhecido viajou
lado a lado com a surpresa e o
medo.
Pois é, para comemorar o dia do
Halloween, 31 de outubro, os alunos do Profij 1 A e 2 A do curso
“Acompanhante de Crianças”
transformaram parte do auditório da E.B. 2,3 da Maia num
local fantasmagórico e ao mesmo
tempo atrativo. Desde os zumbis,
à noiva fantasma, passando pela
morte e a chave secreta, nada foi
deixado ao acaso.

Mas como o desconhecido aguça
a curiosidade e faz perder parte
do medo, muitos foram os alunos
e adultos que por lá passaram!
Alguns desistiam logo à entrada,
outros gritavam e choravam,
enfim, foi um misto de emoções
que valeu a pena acompanhar.
Acredita-se que o Halloween
teve a sua origem numa festa
da cultura celta (600 anos a.c.),
o Samhain, festividade que
acontecia no dia 31 de outubro e
marcava o fim do verão quando,
segundo eles, os espíritos saíam
dos cemitérios para tomar posse
dos vivos. Para assustar esses
espíritos o povo celta colocava
nas casas, objetos assustadores

Trick or treat!!
Halloween is the last day of October.
That’s October 31st. Halloween is a fun
and spooky holiday.
On Halloween, you can make a Jack-OLantern. This is a pumpkin with a silly
or scary face. There are other decorations, like bats, black cats, skeletons,
vampires, witches and ghosts, too! On
this holiday, you can wear a costume and
go house-to-house in your costume and
say, “trick or treat!”
We usually have fun and eat lots of candies, chocolates and cookies.
7.ºD
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Ser ou não ser “acompanhante de
crianças”: eis a questão!

tais como caveiras e abóboras.
Foi esta mística que impulsionou
os alunos do Profij 1 A e 2 A a explorarem o lado negro das festividades dos mortos, de uma forma
divertida e inofensiva, partilhada
por dezenas de alunos da E.B. 2,3
da Maia que viveram momentos
de grandes travessuras.
Parabéns a todos pelo sucesso da
atividade. Aos que prepararam
esta interação de forma exímia e
aos que se propuseram a interagir
nesta pequena produção comemorativa do Dia das Bruxas.
Os alunos do Profij 1 A e 2 A
do curso
“Acompanhante de Crianças”

O “Acompanhante de Crianças”
é aquele que está sempre presente para as ajudar mesmo quando
elas nos dececionam.
O nosso papel como “Acompanhantes de Crianças” é fazer
com que elas se sintam bem e
protegidas, zelando pela sua
segurança. Devemos tirar-lhes
dúvidas, ajudar na construção
da sua confiança e amá-las.
São seres tão pequeninos e especiais que precisam muito de nós!
Não raras vezes sentimo-nos o
seu “médico”, porque quando se
magoam ou estão doentes, nós é
que estamos lá a tentar que elas
fiquem bem (a par da educadora)! É nosso dever acompanhá-las até que os pais cheguem
para as levar.
Outras vezes, parecemos uns
“segundos pais” porque elas
passam muito do seu tempo
connosco para além de que,
quando têm algum problema ou
alguma novidade para contar,
é connosco que elas vêm ter. E
vêm sempre com um sorriso
enorme, o que faz com que tudo
valha a pena.
Como “Acompanhantes de
Crianças”, devemos amá-las,
confortá-las e brincar com elas
para que sintam que aquele
espaço é delas e que estamos
ali para as apoiar. Devemos
respeitar a individualidade de
cada uma. Devemos deixar que
as crianças conheçam o mundo
da maneira como o sentem,

mas ajudá-las sempre que for
necessário. No entanto, não
estamos ali para lhes resolver
os problemas, mas sim, para as
acompanhar na conquista da
sua autonomia.
Quando uma criança faz algo
de menos correto, não devemos
gritar-lhe ou falar-lhe alto, mas
sim elogiar o que fez de bom
e, depois, dizer à criança que
aquela determinada situação
foi menos boa, explicando-lhe
o porquê e que não se deve
repetir. Não devemos ter medo
de dizer “Não”, explicando-lhe o
porquê dessa resposta. A nossa
autoridade não deve ser posta
em causa.
O nosso papel como “Acompanhantes de Crianças” é recebê-las sempre de braços abertos
e sempre com um sorriso de
“bom-dia”.
Sermos “Acompanhantes de
Crianças” é um papel muito
gratificante.
NOTA: Todas estas afirmações
resultaram de um trabalho de
pesquisa, realizado por nós,
no âmbito da componente de
formação Tecnologias específicas e a nossa ação reporta-se
aos contextos de uma creche,
um jardim de infância e/ou um
ATL onde estagiamos ao longo
do curso.
Alunos da turma
Profij 2 A do curso
“Acompanhante de Crianças”

Sobre os refrigerantes

“Dia Mundial da Alimentação”

O que é um refrigerante?

Como será do conhecimento
geral, no dia 16 de outubro comemorou-se o “Dia Mundial da
Alimentação”.
Como vem sendo hábito na
nossa escola (através do Gabinete de Apoio à Promoção da
Saúde), realizou-se uma série de
ações que visaram alertar para a
importância de uma alimentação
saudável, nomeadamente concurso e festival de sopas, lanches
saudáveis e salada de fruta, com a

Definição de refrigerante segundo a Wikipedia:
Refrigerante é uma bebida
não-alcoólica e não-fermentada,
fabricada industrialmente, à
base de água mineral e açúcar,
podendo conter edulcorante,
extratos ou aroma sintetizado de
frutas ou outros vegetais e gás
carbónico.
Os refrigerantes possuem valor
nutricional quase nulo, geralmente contêm, apenas, hidratos
de carbono e diversas substâncias artificiais na sua composição, como corantes e aditivos.
O valor calórico dos refrigerantes é elevado, fornecendo cerca
de 45 kcal/100ml. Devido ao
alto teor de açúcar, estes levam
ao aumento do peso corporal
e obesidade, ao surgimento
de cáries dentárias, principalmente nas crianças, bem como
ao agravamento de problemas
gastrointestinais.
Os corantes, adoçantes e edulcorantes presentes nos refrigerantes podem ser substâncias
cancerígenas. As versões “diet”,
que supostamente não contêm
açúcar, possuem, ao invés,
maiores quantidades de adoçantes e edulcorantes.
As variações de refrigerantes
chamadas de “cola” apresentam
grande quantidade de fosfatos
(que se ingeridas em excesso
provocam o enfraquecimento
dos ossos através da libertação
do cálcio), o que facilita a incidência de doenças ósseas, como
a osteoporose, além de comprovadamente levarem ao desgaste
do esmalte dos dentes.
O consumo de refrigerantes
leva à redução significativa da
ingestão de bebidas saudáveis
como a água, o leite e os sumos
naturais, perdendo-se nutrientes
importantes.

transformando todo o açúcar
que recebe em gordura.
40 minutos: O nosso corpo leva
cálcio, magnésio e zinco para o
intestino grosso, aumentando o
metabolismo. As altas doses de
açúcar, adoçantes e fosfatos aumentam a excreção de cálcio na
urina, ou seja, parte da composição dos nossos ossos, é eliminada na urina, uma das causas da
osteoporose.

Tendo em conta que os refrigerantes não têm nutrientes
importantes para o nosso organismo (vitaminas e minerais),
que podem estar associados à
prevalência da diabetes de tipo
II e obesidade, ao aumento de
fatores de risco cardiovascular e
de certos tipos de cancro, bebamos água em vez de refrigerantes ou, então, façamos os nossos
próprios refrigerantes!
Então… qual é o melhor refrigerante?
Água filtrada (de preferência)
ou sumo de fruta feito na hora.
Mais nada! Nem açúcar, nem sal.
Pensemos nisso antes de bebermos refrigerantes.
Se não pudermos evitá-los, moderemos a sua ingestão!
O nosso corpo agradece!
O Ministério da Saúde destaca
que os maus hábitos alimentares
são o fator de risco que mais
anos de vida saudável tiram aos
portugueses — cerca de 19%.
De acordo com o estudo “Global
Burden of Disease”, de 2014, a
hipertensão arterial (17%) e o
elevado índice de massa corporal (13%) foram dos fatores
que mais contribuíram para a
diminuição dos anos de vida
saudável dos portugueses.

Referências:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Refrigerante

Primeiros 10 minutos: 10 colheres de chá de açúcar chegam
ao nosso corpo (100% do açúcar
recomendado diariamente).
20 minutos: o nível de glicose no nosso sangue aumenta
rapidamente, forçando um jorro
de insulina. O fígado responde

ornamentação à grande atividade programada na E.B. 2,3 – o
reforço do pequeno-almoço dos
nossos alunos!
Este foi servido à base de alimentos saudáveis, nomeadamente,
fruta, e esteve disponível no respetivo bar durante todo o dia.
Os responsáveis por esta atividade agradecem o empenho e a
presença de todos!

60 minutos: O nosso corpo tenta
eliminar tudo que estava no
refrigerante, mas não sem antes
eliminar substâncias que farão
falta ao nosso organismo.

SER SAUDÁVEL…A MELHOR
OPÇÃO!

O que nos acontece quando
acabamos de beber um refrigerante

participação de alunos, docentes
e não docentes e encarregados de
educação.
Este ano, visto a data ocorrer a
um domingo, as atividades decorreram na sexta-feira anterior,
dia 14 de outubro.
Inicialmente foi solicitada a colaboração dos alunos na realização
de um cartaz alusivo à data, e,
encontrado o projeto vencedor,
foi elaborado o cartaz final, em
grande escala, que serviu de

http://sossolteiros.bol.uol.com.br/os-10-piores-alimentos-do-mundo-especial-refrigerante/
https://www.publico.pt/sociedade/noticia/
seis-meses-para-retirar-produtos-prejudiciais-a-saude-das-maquinas-de-venda-do-sns-1734313
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/
noticia/2016-07/refrigerante-e-sexto-alimento-mais-consumido-por-adolescentes-mostra-pesquisa
http://dieta-alimentar.blogspot.
pt/2012/03/calorias-dos-alimentos-refrigerantes.html

O Dia da Alimentação na EB1/JI de São Brás
No dia 14 de outubro foi comemorado na nossa escola, EB1/
JI de São Brás, o Dia da Alimentação.
Desta feita, contámos com a participação de alguns encarregados
de educação, assim como os
representantes das turmas, assistentes operacionais, professoras e
alunos no concurso de sopas. As
mesmas foram confecionadas em
cada sala, por cada turma e foi
proporcionado um almoço convívio entre todos os intervenientes, de modo a celebrar a data e a
relembrar a importância de uma
alimentação saudável.
No final, foi feita uma votação da
melhor sopa, pelo bom sabor e
valor nutritivo que ela continha.
À semelhança de anos anteriores, foi atribuído um diploma à
turma A do 1º/2º anos.
As docentes da EB1/JI de São
Brás.
Gazeta da EBI da Maia
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Lusofonia 2016

O Departamento de Línguas,
em parceria com a EBI da
Ribeira Grande, realizou no
dia 30 de setembro uma sessão
dos Colóquios da Lusofonia no
anfiteatro da EBI da Maia, com
as presenças de Dr. José Ramos
Horta, Prémio Nobel da Paz em
1996, e da Diretora Executiva
do Instituto Internacional da
Língua Portuguesa – CPLP, Dr.ª
Marisa Mendonça.
Fizeram parte do painel inicial o
Presidente da Câmara Municipal
da Ribeira Grande, Dr. Alexandre Gaudêncio, o Presidente do
Conselho Executivo da EBI da
Maia, Prof. Manuel Simão, a Vice-presidente da EBI da Ribeira
Grande, Prof. Fátima Figueiredo,
o Presidente dos Colóquios da
Lusofonia, Dr. Chrys Chrystello,
Prof. Dr. Malaca Casteleiro, da
Academia de Ciências de Lisboa,
Dr. Filinto Elísio, da Academia
Cabo-verdiana de Letras e a Dr.ª
Concha Rousia, da Academia
Galega de Língua Portuguesa.
No âmbito desta atividade,
houve um encontro com autores
açorianos: Eduíno de Jesus, Norberto Ávila, Urbano Bettencourt,
Brites Araújo, Carolina Cordeiro
e Pedro Paulo Câmara. Houve,
também, uma representação
teatral de um excerto da peça “O
Marido Ausente”, do dramaturgo
Norberto Ávila, pelos alunos da
6
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EBI da Maia – 8.º C, coordenados
pela docente Lucília Roxo.
O grupo Bruma, constituído
pelos professores António Pedro
Teixeira e Joana Costa, apresentou novas sonoridades, musicando poemas de autores açorianos,
conferindo-lhes, ainda, mais vida.
Por fim, houve um espetáculo
de Danças levado a efeito pelos
grupos Timor-Furak e Le Ziaval,
vindos diretamente de Timor
Leste. O objetivo era transmitir-nos um pouco da História e
Cultura daquele povo.
Paralelamente às atividades
decorridas na EBI da Maia,
destacaram-se outras sessões,
onde participaram professores
e alunos desta escola. A saber,
a apresentação literária, por
Urbano Bettencourt, do livro
“Um Açoriano, Missionário em
Timor”, de Dom Ximenes Belo;
a atuação do Grupo de Folclore
da Lomba da Maia; Cantigas
ao Desafio no salão da Junta de
Freguesia da Lomba da Maia e a
atuação de Rafael Carvalho, com
a sua Viola da Terra, acompanhado por César Carvalho e Carolina
Constância.
Organização
Helena Chrystello
(Coord. Dep. Línguas)
Mónica Simão
(Coord. BE da EBI
da Ribeira Grande)

Prémio Nobel da Paz na Escola da Maia

Grupo de folclore da Lomba da Maia

Historial da AICL e dos seus 26 Colóquios da Lusofonia
Gostaria de começar usando uma
frase de Martin Luther King, 28
agosto 1963,
“I had a dream...” para explicar
como já realizámos vinte e seis
Colóquios da Lusofonia.
Criados em 2001, passamos a
associação cultural e científica
sem fins lucrativos em 2010 e,
cremos que podemos fazer a
diferença, congregados em torno
de uma ideia abstrata e utópica,
a união pela mesma Língua.
Partindo dela podemos criar
pontes entre povos e culturas no
seio da grande nação lusofalante,
independentemente da nacionalidade, naturalidade ou ponto de
residência.

a criação de uma rede informal
que permite um livre intercâmbio
de experiências e vivências, que
se prolonga ao longo dos anos,
muito para lá do Colóquio em
que intervieram.

à sua persistência, na única
iniciativa concreta e regular, em
Portugal nos últimos cinco anos
sobre esta temática.

Os nossos oradores “típicos” não
buscam mais uma conferência
O espaço dos Colóquios [Anuais] para o currículo, antes querem
da Lusofonia é um espaço privi- compartilhar projetos e criar
legiado de diálogo, de aprendisinergias. Trocam impressões,
zagem, de intercâmbio e partilha ideias e metodologias, vivências e
de ideias, opiniões, projetos por
pontos de vista, de dentro e fora
mais díspares ou antagónicos
do ambiente mais formal das sesque possam aparentar. É esta a
sões. Juntam-se aos colegas, no
Lusofonia que defendemos como primeiro dia, partilham comunia única que permitirá que a
cações, passeios, refeições. DesLíngua Portuguesa sobreviva nos pedem-se, no último dia, como
próximos duzentos anos sem se
se de amigos se tratasse. É o que
fragmentar em pequenos e novos nos torna distintos de qualquer
idiomas e variantes que, isolada- outro congresso, conferência ou
seminário.
A intenção destes colóquios é di- mente pouco ou
Criámos, ao longo destes anos,
ferente da maioria das realizações nenhum relevo terão.
uma vasta rede facilitando o
congéneres. Pela sua independênintercâmbio de experiências entre
cia permite a participação de um Os problemas da tradução são
participantes.
leque alargado de oradores, sem também debatidos como forma
temores nem medo de represálias de perpetuar e manter a criativi- As diversificadas sessões paralelas
de música, teatro e poesia (dos
dos patrocinadores institucionais dade da língua portuguesa nos
Açores, Portugal, Galiza e Brasil)
sejam eles governos, universida- quatros cantos do mundo, algo
que é importante realçar, pois, as que sempre temos nos Colóquios,
des ou meros agentes
pessoas não se apercebem muitas continuam a criar pontes e partieconómicos. Por outro lado, ao
vezes desta vertente. Enquanto
lhar culturas diferentes dentro do
contrário de outros encontros e
conferências de formato tradicio- a tradução de obras portuguesas seio da Lusofonia.
nal em que as pessoas se reúnem não estiver suficientemente difundida, a língua portuguesa não Carlos Reis afirmou (julho
e no final há uma ata
pode alcandorar-se ao nível de
2008): “uma política de língua é
cheia de boas intenções (rareconhecimento mundial doutras um desígnio nacional que deve
ramente concretizadas) com
línguas. Começa a haver um cer- passar de Governo para Governo.
as conclusões, estes colóquios
to número de traduções de livros A internacionalização da língua
visam aproveitar a experiência
só será possível com uma política
profissional e pessoal de cada um de autores portugueses, mas é
dentro da sua especialidade e dos altamente deficiente e deficitária. a “longo prazo”, que sobreviva
Uma das formas de preservar a
aos sucessivos governos”. É esse
temas que estão a ser debatidos,
língua é através da tradução. Só
desígnio que os Colóquios da
para que os restantes oradores
Lusofonia, representando a sociepossam depois partir para o ter- a tradução de obras permite a
divulgação, algo muito importan- dade civil atuante, desenvolvem
reno, para os seus locais de tradesde há dez anos.
balho e utilizarem instrumentos te na preservação da língua. Por
que já deram resultados noutras outro lado, conseguiu-se que os
Prof.ª Helena Chrystello
comunidades. Ou seja, verifica-se colóquios se tornassem, graças

EBI da Ribeira Grande marca presença com alunos e professores
A Inês e a Letícia do 5.º B com um elemento do
grupo de Danças de Timor

Sara Ponte e Leandro Furtado do 8.º C com o
dramaturgo Norberto Ávila

Prof.ª Helena Chrystello e Dr. Ramos Horta

Joana Costa interpretou poemas de
autores açorianos

Lançamento do último livro de Dom Ximenes Belo
Gazeta da EBI da Maia
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CANTINHO DAS LÍNGUAS
No âmbito da área curricular disciplinar de Francês, os alunos do 7.º
ano realizaram alguns textos de apresentação. Aqui ficam alguns exemplos:

Olá, meu herói,
Hoje escrevo para te dizer o que sinto a respeito de sermos campeões europeus e tricampeões no campeonato português. Meu
rei Eusébio, estou muito contente, porque ultimamente temos
conseguido alcançar os nossos objetivos.
Com a tua morte sofremos muito, mas não desistimos e, por
ti, fomos tricampeões!
Depois, veio o europeu. Sofremos muito... Eram empates e
mais empates. Lembras-te daquele jogo contra a Croácia,
em que nos últimos três minutos de jogo, o nosso miúdo
Renato Sanches levou a bola para o destino e mostrou a
tudo e todos que o nosso sonho era mais do que possível?
Seguidamente arrumamos a Polónia e o País de Gales
e, quando demos por nós, já estávamos na final, com a
França!
Foi um jogo intenso e de muito sofrimento! Que aperto
no coração quando vimos o nosso capitão CR7 deitado
no chão chorando que nem uma criança! Mas foi a
partir daí que começamos a ganhar o europeu. Minuto 115, minuto de maior alegria, quando aquela bola
caiu nos pés de Éder e ele, que era o “patinho feio”,
fez rebentar de alegria milhões de corações portugueses por todo o mundo!
Ainda nem acredito que somos campeões europeus! Mas foi por ti, somente por ti, meu rei, que
lutamos e nunca desistimos até ao fim!
E é isto o que sinto, meu herói! Agora sim, eles
respeitam-nos e nunca irão duvidar da fibra de
um português! Espero que, onde quer que estejas, te sintas muito feliz e orgulhoso de nós!

Salut!
Je m’appelle Tamára Moura et j’ai
quatorze ans. Je suis sympathique
et généreuse. J’ai les cheveux
longs et châtains. Je fréquente le
collège EBI Maia. J’ aime l’école
mais il y a des matières scolaires
que je n´aime pas beaucoup. Mes
professeurs sont sympathiques,
responsables et patients.
Je me sens contente à l’idée d’aller
à l’école.
Tamára Moura, 8ºB

Salut!
Je m’appelle Ruben, j’ai quatorze
ans. J’habite à S. Brás. Je suis
en classe de 3ème au collège de
Maia. Mes matières préférées
sont l’informatique et les arts
plastiques. Je n’aime pas trop les
maths parce que c´est difficile.
Je suis une personne créative et
généreuse. Plus tard je veux deveA Gazeta da
EBI da Maia
agradece o
patrocínio de:
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A propósito do estudo da carta…
Fenais d’Ajuda, 28 de outubro de 2016

Salut,
Je m´appelle João Vasco, j´ai
treize ans. Je suis petit et beau.
Mes cheveux sont châtains et
mes yeux sont marron. Je suis un
garçon curieux et gourmand.
Mes matières scolaires préférées
sont l´éducation physique et l´art
plastique. Mes professeurs sont
sympathiques mais rigoureux.
Mes meilleurs amis s´appellent
André, Tamára, Raul, Carlos et
Tatiana.
J´aime l´école.
João Vasco, 8º B

Les Métiers
Coucou.
Je m’appelle Érica et j’ai quatorze
ans. J’habite à Lombinha da Maia.
Je suis en classe de troisième au
collège EBI da Maia.
J’aime l’école. Je me sens contente
à l’idée d’aller en cours. Mes
matières préférées sont: les maths
et les sciences naturelles.
Je suis une personne intelligente
et responsable. Plus tard, je veux
devenir médecin pédiatre parce
que c’est une profession intéressante. Je pourrai gagner beaucoup
d’argent et rendre services aux
enfants malades.
Au revoir.
Érica Melo, 9ºC

Carta a Eusébio

Um abraço de um campeão europeu,
Luís Miguel, 7ºD
nir producteur d’animation, parce
que c’est une profession créative.
Je pourrai m’exprimer et gagner
beaucoup d’argent.
Au revoir
Ruben Maurício, 9º C
Les Métiers
Coucou, je m’appelle Rita, j’ai 14
ans. J’habite à Lomba da Maia. Je
suis en classe de troisième. Mon
collège s´appelle EBI da Maia.
J’aime l’école. Je me sens contente
à l’idée d’aller en cours. Mes matières préférées sont : les maths et
les sciences naturelles.
Je suis une personne intelligente
et responsable.
Plus tard, je veux devenir vétérinaire, parce que j´adore les
animaux et je pense que c’est une
profession intéressante. Je pourrai
gagner beaucoup d’argent.
Au revoir
Rita Medeiros Couto, 9ºC

JUNTA DE FREGUESIA DA
MAIA
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LOMBA DA MAIA

CANTINHO DAS LÍNGUAS
Ulisses
No âmbito do estudo da obra Ulisses, da autoria de Maria Alberta Menéres, aqui ficam alguns testemunhos de
alunos das turmas A e D do 6.º ano de escolaridade:
O episódio que mais gostei foi o
regresso de Ulisses a Ítaca. Gostei
deste episódio, porque é nessa
altura que o herói reencontra a
sua esposa Penélope e o seu filho
Telémaco, depois de tantos anos
sem os ver. É um momento feliz!
Para além disso, houve a batalha
com os pretendentes à mão de
Penélope. Ulisses lutou, e muito,
pelo seu grande amor, pela sua
família, pelo seu povo.
Mariana Amaral – 6.ºA
A aventura do Ulisses que mais
gostei foi passada na ilha de
Eólia. Depois de embarcarem, os
marinheiros, curiosos, decidiram
abrir o odre dos ventos e o tempo
descontrolou-se, provocando
uma violenta tempestade.
Miguel Pacheco – 6.º D
A parte da obra que mais gostei
foi a da Ciclópia, porque achei

muito divertido quando Ulisses e
os seus companheiros espetaram
com muita força um tronco bem
afiado no único olho do Polifemo. Também achei muita piada
quando Polifemo chamou os
irmãos da outra ilha e lhes disse
«… Ninguém quer matar-me.», e
eles responderam «Pois não, Polifemo, ninguém te quer matar.»,
pois Ulisses dissera-lhe que o seu
nome era Ninguém.
A parte que gostei menos foi
quando Polifemo comeu alguns
dos marinheiros de Ulisses.
Miguel Neves – 6.º D
A parte da obra que mais apreciei
foi o episódio de Tróia. Na minha
opinião, este episódio prova que
Ulisses era muito inteligente e
persistente. Nesse episódio, o
que mais gostei foi a construção
do cavalo de madeira – “Cavalo
de Tróia” –, e o que menos me

agradou foi o facto de Ulisses ter
passado dez anos longe de casa.
Dulce Cabral – 6.º D
A parte que mais me impressionou foi o episódio do Polifemo,
porque teve várias situações
cómicas. A primeira foi o Ulisses
e seus marinheiros terem afiado
um tronco e o terem espetado no
único olho de Polifemo, de modo
a deixá-lo cego. A segunda aconteceu quando Polifemo gritou
pelos irmãos, dizendo que «Ninguém o queria matar.», quando,
na verdade, era Ulisses que estava
ali. A terceira situação cómica foi
quando Ulisses atou os seus marinheiros ao rebanho de Polifemo e
ele próprio se agarrou ao carneiro
mais gordo, conseguindo escapar
às garras do gigante.
Mateus Ponte – 6.º D

Ulisses passou pelos Açores no regresso a Ítaca.
Aqui fica a aventura que ele viveu na nossa ilha.
Quando Ulisses ia a caminho de Ítaca viu uma ilha
e disse aos seus companheiros:
- Ilha à vista! - e os companheiros perguntaram:
- Capitão Ulisses, podemos ir em direção à ilha?
Ulisses exclamou:
- Vamos!
Quando chegaram à ilha repararam numas placas
sinalizadoras que diziam “São Miguel”.
- São Miguel, aqui vamos nós!
Então foram ver a ilha toda de baixo para cima e de cima para baixo.
Viram florestas, bosques, viram grandes hotéis, lagoas e muitas
vacas a preto e branco. Ulisses, maravilhado, exclamou:
- Companheiros, vamos ficar aqui um ano! Vocês já viram como a
ilha é enorme e linda?
- É uma ótima ideia, capitão!
Passou-se um mês, dois meses, três meses... e quando chegou a época do Natal, Ulisses ordenou aos seus companheiros:
- Está na hora de partirmos, preparem tudo!
Duas horas depois já se encontravam no barco a caminho de Ítaca.
- Até sempre, Açores! Um dia, regressaremos.
Rodrigo Pacheco, 6º B

No âmbito do estudo da notícia, algumas alunas
do 6.º D quiseram construir uma notícia fictícia, de
forma a colocar em prática a estrutura desta tipologia
textual.

Duende encontrado em
São Miguel
Criatura fantástica encontrada, ontem, por um
grupo de adolescentes no Pico da Vara, na ilha de
São Miguel.
Um grupo de adolescentes da Escola Básica Integrada da Maia, acompanhados pela sua professora de
Ciências da Natureza, Cláudia Carreiro, numa visita
de estudo à maior elevação da ilha, depararam-se
com uma gruta algo misteriosa.
Dois elementos da turma, liderados pela professora,
decidiram aventurar-se pela gruta. Segundo nos relatou a docente, “apenas me acompanharam os mais
corajosos, tendo os outros ficado à entrada com uma
auxiliar de ação educativa”.
De acordo com o relato de um aluno envolvido, “a
gruta era formada por um longo e escuro túnel”. No
seu final depararam-se com um duende adormecido.
Acrescentaram os alunos envolvidos que, “Com
receio de o acordar, saímos devagarinho e contámos
a nossa aventura aos restantes colegas”.
Francisca Cordeiro
Raquel Carreiro
Sofia Moniz
Margarida Cruz

O Terror do Ano
Era o último dia de outubro, e os
alunos do 6.º F tinham organizado uma recolha de doces pela
freguesia, para essa noite.
À hora marcada estavam todos
na paragem do autocarro. Ia ser
altamente!
Desceram a rua e as suas sacolas
começaram a encher.
Os problemas começaram a
aparecer.
Bateram à porta de uma casa
assustadora e ninguém apareceu.
Zangados, começaram a atirar
pedras e, de repente, o dono surgiu à porta com uma faca muito
grande e começou a persegui-los.
As crianças ficaram com muito
medo e fugiram dali.
Foi assustador!
Tomás Furtado
Roberto Melo
Leonardo Sousa
6.ºD

A Gazeta da
EBI da Maia
agradece o
patrocínio de:
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Texto argumentativo

O tempo

CANTINHO DAS LÍNGUAS

O tempo passa-nos à frente muito rapidamente, tão rapidamente que, como não o vemos a passar, nem sequer chegamos a desfrutar do que a vida nos oferece.
Eu considero que devíamos aproveitá-lo melhor. A minha opinião é baseada em dois argumentos fundamentais: o primeiro é o facto de as pessoas andarem tão atarefadas, sempre naquela ânsia de ir trabalhar, ou de que têm de despachar
as tarefas para ter tempo; mas depois não o conseguem, devido ao seu stress constante, o que os põe ainda mais frustrados. Depois, quando chegam a idosos, lamentam nunca ter vivido momentos importantes na sua vida, pois quando lhes
surgia uma oportunidade, desperdiçavam-na.
O segundo argumento é simplesmente o facto de certas pessoas, ao contrário do que referi no primeiro argumento,
fazerem as coisas assertivamente e com calma, mas cometerem os mesmos erros do que as outras, porque nunca saem
para ir a festas nem a outros sítios de convívio. Consequentemente, nunca fazem amigos e a família começa a afastar-se.
No entanto, cada cidadão tem uma opinião diferente, e alguns defendem que nós vimos à Terra para ganhar a vida,
trabalhando, e só isso é que importa. Também afirmam que o tempo só serve para ser gasto, e que não precisamos dele
para nada. E, mais importante ainda, que nós não precisamos de sair, que o percurso casa-trabalho e vice-versa é o
suficiente para vivermos.
Na minha opinião, estes argumentos não são válidos. Eu só gostava era que as pessoas deixassem de andar tão atarefadas
e que parassem para olhar para aquilo em que se transformaram e na reviravolta que o mundo levou em consequência
dos seus atos.
Em suma, apelo-vos a que abram os olhos e façam amigos, não percam o tempo com coisas sem interesse, porque quando despertarmos para a realidade, pode já ser tarde.
Dinis Duarte nº 10 8º C
Foto: Stephen Jewke

Aproveitar os momentos que vivemos
Hoje em dia, as pessoas andam numa correria
que nem se lembram de aproveitar os momentos que a vida nos dá. Eu acho muito importante aproveitarmos cada minuto das nossas
vidas.
Considero que é necessário aproveitar os
prazeres que a vida nos oferece, porque quando formos mais velhos, iremos pensar na nossa vida e como não a aproveitamos da maneira
correta. Também acho que as pessoas deviam
parar de andar nas correrias do trabalho e pensar um pouco nos momentos que a vida nos
disponibiliza, devemos socializar mais com os
amigos e família, senão podemos acabar sem
nada, só com o trabalho.
Todavia, há pessoas que preferem ter mais
horas de trabalho e dedicarem-se inteiramente
a este, porque temos de trabalhar para poder
viver.
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Alexandre- Bom dia, caro presidente, como explica a situação
em que se encontra o nosso país
quanto ao desemprego?
Dinis- Atualmente, o nível de
população desempregada é baixo,
graças a formações criadas especialmente para este efeito.
Alexandre- E quanto aos baixos
salários, qual a sua opinião?
Dinis- Infelizmente, ainda não
nos foi possível aumentar os salários devido aos poucos meios que
nos têm sido disponibilizados.
Alexandre- Então, se têm
poucos meios, como é que
conseguiram reduzir a poluição
atmosférica?
Dinis- Quanto à poluição atmosférica, só conseguimos reduzi-la
porque várias fábricas encerraram, incluindo as de automóveis,
que eram poucas. Mas também,
devido à falta de dinheiro, o país
teve uma quebra na importação de carros, o que contribuiu

Brincar aos políticos

Nas aulas de Cidadania, os
alunos andaram a “brincar
aos políticos”. Começaram
por identificar aquilo que
urgia mudar na sociedade
atual; depois apontaram
medidas para solucionar
esses problemas; por último,
foram desafiados a apresentar com criatividade o
“Mundo Novo” criado por
eles.

Concordo por um lado, mas não por
outro. Apoio o facto de termos de trabalhar para sobreviver, mas não apoio
o de termos de nos dedicar inteiramente
ao trabalho. Temos de tirar um tempo para a família e amigos, porque se
formos no caminho de não aproveitar as
oportunidades da vida, vamos morrer
de tanto trabalhar.
Conclui-se que devemos trabalhar para
sobreviver, ter condições de vida, mas
também temos de viver da maneira mais
divertida possível, porque estamos no
mundo só de passagem.
Carolina Braga Medeiros 8.º C

bastante para reduzir a poluição
atmosférica. Aproveitando isto,
Portugal investiu na importação
de carros elétricos e no aproveitamento de energias renováveis.
Alexandre- Dentro do mesmo
contexto, onde é que o estado foi
buscar o dinheiro com que tem
financiado a renovação e construção de novos hospitais, tribunais,
entre outros?
Dinis- A construção e renovação
destes edifícios só pôde ser posta
em prática graças aos cidadãos
portugueses, que começaram a
alimentar-se melhor e a praticar
mais desporto, permitindo ao estado gastar menos dinheiro com
doenças relacionadas com a má
alimentação, e a poder investir na
área da saúde, da medicina, do
ensino, do desporto, entre muitas
outras.
Alexandre- O que fez com que
as pessoas sedentárias iniciassem
a prática do desporto?

Dinis- Para as pessoas que nunca saíam para passear e divertir-se (que passavam o dia todo
a ver televisão, e a fazer outras
coisas em casa), o estado teve de
financiar centros de desporto,
parques e outras zonas, onde as
pessoas pudessem relaxar.
Alexandre- Se bem me lembro,
os ricos pagavam os mesmos
impostos que os pobres, que recebiam míseros salários, comparados com os outros. Que medidas
foram necessárias tomar para que
se acabasse com esta injustiça?
Dinis - A primeira coisa a fazer
foi convocar a assembleia para
saber se era para avançar com
a minha ideia! Como a maioria
concordou, foi criada uma lei
na qual as pessoas que recebiam
salários iguais ou superiores a
cinquenta mil euros por mês,
deveriam pagar no mínimo cinco
mil euros mensais, consoante o
salário que cada um recebia.

Alexandre- Queria fazer-lhe apenas uma última pergunta. Sabe
dizer-me ao certo o que foi feito
para que o elevado número de
abandono escolar ficasse muito
reduzido?
Dinis- Para que os alunos avançassem para o ensino superior,
tivemos que pagar os estudos
aos estudantes que não iam para
a universidade por não terem
dinheiro suficiente. Mas, como
ninguém estava informado
acerca desta decisão, ninguém
se candidatou, por isso, tivemos
que divulgar a informação, e foi
assim que Portugal se tornou o
país com mais licenciaturas da
Europa.
Alexandre- Acho que a nossa
conversa chegou ao fim.
Dinis- Gostei de o conhecer,
muito obrigado.
Alexandre- Eu é que agradeço.
Dinis e Alexandre 8.º C

Mês Internacional da Biblioteca Escolar

Em foco

No âmbito do “Mês Internacional
da Biblioteca Escolar”, as Bibliotecas Escolares da E B I da Maia
organizaram diversas atividades.
Assim, destacam-se o Concurso
Bibliopaper “À descoberta da BE”,
organizado para as turmas do
5.º ano e de Educação Especial.
Levou-se a efeito, também, o
concurso “O meu livro preferido”, para os alunos da EBI da

Descobre quem é.

Maia, para o pessoal docente e
não docente, tendo a exposição
dos seus trabalhos decorrido no
espaço Culturarte. Organizaram,
ainda, o desafio “Em busca da
pista perdida”, onde os alunos da
EB 2,3 da Maia decifraram três
desafios que foram previamente
afixados. Por último, desenvolveu-se a atividade “Cantinho da
leitura”, onde houve a oportuni-

dade de visionamento de uma
história para todos os alunos da
EB 2,3 da Maia.
Após as atividades, e apurados
os resultados, foram entregues
os respetivos prémios a todos os
vencedores e certificados de participação a todos os concorrentes.
A Biblioteca agradece a todos a
sua participação.

Por Rafaela Rodrigues, Clube de Jornalismo

Qual é a sua área de formação?
Secretariado.

Qual era, em pequenina, a
sua profissão de sonho?
Arqueóloga.

Gosta de algum autor em
especial? Se sim, qual?
Sim. Umberto Eco.

Conte-nos um momento que
tenha sido marcante na sua
vida.
O nascimento dos meus
filhos.

Tem algum ídolo?
Não.

Entrega de Prémios dos Concursos Bibliopaper
À Descoberta da BE e Em Busca da pista perdida

Em busca da pista perdida

Qual é a sua opinião sobre
esta escola?
É uma mais-valia para o desenvolvimento da freguesia e
para o bem-estar dos alunos.

Qual foi o último livro que
leu?
Foi o «Em nome do pai», de
Nuno Lobo Antunes.

Atividades promovidas pela Equipa
das Atividades Extracurriculares da
EBI da Maia

Em busca da pista perdida - desafios.

Bibliopaper

Visitas guiadas aos novos utilizadores
da Biblioteca Escolar
Tal como tem sido hábito nos
últimos anos letivos, a equipa
de coordenação da BE recebeu
os novos alunos das turmas do
quinto ano, dando assim as boas
vindas ao novo ano letivo.
Com os objetivos de melhor
compreender a organização
geral deste espaço, distinguir os
diferentes tipos de documentos
existentes, saber preencher os diversos formulários próprios deste
serviço, passaram pelas nossas
instalações as 5 turmas do quinto
ano de escolaridade.
Para além disto, tomaram conhecimento do pessoal que trabalha
neste espaço, das diferentes salas
que constituem a Biblioteca,
ficaram, ainda, a saber quais as
atividades aqui promovidas e os
serviços que têm à sua disposição.

A boa disposição, o convívio e
a construção de laços afetivos
têm tomado conta de alguns
docentes/não docentes da EBI
da Maia que, por lazer, têm
vindo a participar nas atividades
promovidas pela Equipa das
Atividades Extracurriculares,
aos fins de semana.
E é no âmbito do património
natural desta magnífica ilha de
S. Miguel que se têm realizado
vários percursos pedestres. Para
alguns é o encantamento da
novidade, para outros o avivar
de belas memórias. Até à data já

se realizaram quatro percursos
pedestres, desde o início do ano
letivo.
Ora vejamos! Já fomos ao Salto
do Prego/Sanguinho e disfrutamos do Miradouro do Pôr
do sol, na freguesia do Faial da
Terra e das belas Cascatas do
Salto do Prego, já estivemos nos
Moinhos da Ribeira Funda/Praia
da Viola, assim como no Poço
Azul e no Salto da Farinha.
Querem conhecer mais?
Inscrevam-se nas próximas
caminhadas pois as novidades e
surpresas serão bastantes.
Foto: Prof. José Caetano

Foto: Prof. José Caetano
Foto: Prof. José Caetano
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Sugestão de cinema

Última Hora
Cerimónia de Entrega dos
Diplomas de Conclusão do Ensino
Básico

Sinopse

“Bom dia menina Rosa!” é como arranca o “O Pátio das Cantigas”
onde mora a linda balconista Rosa e os seus dois pretendentes: Narciso, um guia turístico poliglota que trabalha noite e dia… e o Evaristo,
dono da mercearia gourmet, pessoa de génio agreste e pai da menina
Celeste, aspirante a artista de telenovela. Já não tarda o Santo António, e eis o caso nunca visto das tentações do demónio do pátio do
Evaristo.

Realizou-se no dia 02 de dezembro, a entrega dos diplomas aos alunos finalistas do ano transato.
A festa contou com a apresentação e atuação de um grupo de
ex-alunos, um acústico da banda NFG e, além da atribuição dos
referidos diplomas, foi entregue um cheque de 500 euros à melhor
aluna, Sofia Pereira Medeiros, pela Santa Casa da Misericórdia.

Ficha técnica

Realizador: Leonel Vieira | Género: Comédia
Ano: 2015 | Data da Estreia: 11-09-2014 | 110 m | M12
Com: Rui Unas, Miguel Guilherme, Anabela Moreira, César Mourão,
Joaquim Nicolau

Sugestões de leitura
Fantasma de Canterville
Tal como hábito, e tendo em conta que é um livro de leitura recomendada, a minha professora de português, Cesaltina Vieira, pediu-nos para ler o livro “O Fantasma de Canterville”, escrito por Oscar
Wilde, um dos mais importantes dramaturgos da época vitoriana
(reinado de rainha Vitória, Reino Unido).
Esta obra conta-nos a história de uma rica família americana que
compra um castelo assombrado; estes não acreditavam no sobrenatural, e este fantasma que, por norma conseguia facilmente apavorar
as pessoas, viu-se com dificuldades em assustá-los.
Depois de ler este livro, que creio ser muito engraçado, considero
que é uma obra que até os mais preguiçosos vão adorar, pois, o nosso
querido fantasma que parecia uma medonha personagem acaba por
se tornar numa das personagens mais gentis, tudo isto para além de
todas as hilariantes aventuras vividas no castelo.
Para os mais curiosos fica a sugestão: passem na biblioteca e procurem-no nas prateleiras de “Educação Literária” – 9º ano.
Boas leituras.
Orlando Dutra

Plano Nacional de Leitura
Livro recomendado para apoio a projetos relacionados com a Educação para a Cidadania nos 3º, 4º, 5º e 6º anos de escolaridade.

Decorações Natalícias
Chegados ao mês de dezembro, a nossa escola ganha um novo
encanto: sente-se a magia, a cor, a ternura e o calor do espírito
natalício.
Tal como tem sido hábito nos últimos anos, o Departamento de
Expressão Plástica e Tecnológica, voltou a embelezar todos os
cantinhos da nossa EB 2, 3 com motivos alusivos à quadra festiva
que se aproxima.
Ainda bem que o fazem, e ainda bem que o fazem muito bem feito!
A todos os docentes e alunos envolvidos nestes trabalhos, o nosso
agradecimento!
Alunos do Clube de Jornalismo

Sinopse

Os caracóis que vivem no prado chamado País do Dente-de-Leão,
sob a frondosa planta do calicanto, estão habituados a um estilo
de vida pachorrento e silencioso, escondidos do olhar ávido dos
outros animais, e a chamar uns aos outros simplesmente «caracol».
Um deles, no entanto, acha injusto não ter um nome e fica especialmente interessado em conhecer os motivos da lentidão. Por isso, e
apesar da reprovação dos outros caracóis, embarca numa viagem
que o vai levar ao encontro de uma coruja melancólica e de uma
tartaruga sábia, que o guiam na compreensão do valor da memória
e da verdadeira natureza da coragem, e o ajudam a orientar os seus
companheiros numa aventura ousada rumo à liberdade.

Sugestão musical
Artista:
ÁTOA
Data de lançamento:
2016
Género:
Pop
Letra
A cada passo
A cada passo
Olho para trás
E penso no que faço

Passo a passo traço o trilho que constrói o teu futuro
Cada passo que dou é como luz neste escuro
Cada vez caminho mais no escuro
Cada passo que dou é um kick ao resto do mundo
Que consome a rotina sem fome de adrenalina
Estou a um passo
Mostrar que a monotonia para o resto da vida
Estou a um passo
À espera que a sorte venha um dia
E cada vez mais perto
A sorte está no que eu faço e não no que eu fazia
De chegar ao teu abraço Sei que custa ao início estar ao pé do precipício
A cada passo
A experiência ensinou-me que a vida é um vício
A cada passo
Fim do jogo estás de volta ao início
Olho para trás
A contar todos os passos que ainda são precisos
E penso no que faço
(...)

A cada passo
Olho para trás
E penso no que faço
Estou a um passo
Estou a um passo
E cada vez mais perto
De chegar ao teu abraço
A cada passo
A cada passo
Olho para trás
E penso no que faço

