
Editorial
É com grande satisfação e regozijo que vos 
apresentamos a 22ª edição da Gazeta da 
EBI da Maia.
Neste número quisemos, uma vez mais, 
dar ênfase aos trabalhos realizados pelos 
nossos alunos. Desta forma, damos conta de 
diversos projetos levados a efeito ao longo 
deste 2.º período: mostras de arte con-
temporânea, visitas de estudo, exposições, 
corso carnavalesco sempre tão colorido, o 
intercâmbio cultural com turmas de uma 
escola do Continente, a produção de crepes 
na cantina da escola, o “Parlamento dos 
Jovens”. Sublinhamos a entrevista realiza-
da ao escritor António Mota – expoente 
máximo da nossa Literatura infantojuve-
nil – que esteve presente na nossa escola 
no passado dia 9 de fevereiro, assim como 
o encontro com Carolina Cordeiro, uma 
jovem escritora açoriana, promovido pelo 
Clube de Leitura da nossa escola. A bem 
da tradição, damos conta da celebração de 
diversas datas comemorativas, o Dia de São 
Valentim, o vulgo “Dia dos Namorados”, 
do “Dia dos Amigos”, a já célebre noite de 
“Cantar às Estrelas”, pelas ruas da cidade 
da Ribeira Grande, entre outros.
Nesta edição, foi nosso propósito, também, 
destacar as Romarias quaresmais. Quise-
mos evidenciar essa demonstração de Fé 
que mobiliza centenas de homens todos 
os anos por altura da Quaresma. Para tal, 
incentivamos os alunos a pesquisarem sobre 
as origens deste fenómeno, entrevistamos 
alunos e professores que já passaram por 
essa experiência, procuramos descobrir 
algumas curiosidades, assim como deixa-
mos alguns conselhos, que consideramos 
preciosos, para que a caminhada seja o 
menos penosa possível.
É nosso dever, ainda, dirigir uma palavra 
de apreço a todos aqueles que ajudaram a 
que a Gazeta da EBI da Maia voltasse ao 
“velhinho” formato de papel. Bem sabemos 
que o custo monetário é elevado e que por 
vezes é feito um esforço para a sua aqui-
sição, mas tendo em conta as inúmeras 
críticas positivas que nos chegaram por 
altura da última edição, cremos que este é 
o formato ideal para o nosso jornal escolar. 
Parece-nos que, desta forma, as atividades 
realizadas dentro da escola ganham outra 
vitalidade. É melhor assim!
Há que continuar a “escancarar os portões 
da escola” à comunidade que a acolhe, afi-
nal, sem esta do lado de lá dos muros, não 
haverá, com certeza, escola alguma! Neste 
sentido, reiteramos o agradecimento pelo 
apoio prestado pelo Conselho Executivo, pe-
los patrocinadores de cada uma das edições 
e, claro está, a todos quantos levaram para 
casa a nossa “Gazeta”.
Antes de desejarmos uma boa Páscoa a to-
dos os leitores, temos de agradecer também 
àqueles que, de alguma forma, colaboraram 
connosco na execução de mais uma Gazeta 
da EBI da Maia, tenha sido com sugestões 
através da caixa “Vamos Fazer Gazeta”, 
por via eletrónica ou mesmo pessoalmente. 
Muito obrigado!
A Todos Vós, Uma Santa Páscoa!
Clube de Jornalismo
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Os alunos do 1.º e 2.º ciclos e do 
programa TPCA realizaram, nas 
aulas de Educação Moral e Reli-
giosa Católica, postais de Natal. 
Com esta iniciativa, os docentes 
responsáveis apelaram à criati-
vidade dos alunos ao nível da 
decoração, bem como, através 
da elaboração das suas próprias 
mensagens alusivas à época. Esta 
atividade decorreu de forma 
muito satisfatória, sendo de lou-
var a originalidade e excelência 
dos trabalhos apresentados, bem 
como se enaltece o empenho e 

Postais de Natal

o entusiasmo demonstrados na 
realização destes trabalhos. 
Alguns encontraram-se expostos, 
até ao dia 6 de janeiro, no hall das 
escolas do 1.º ciclo e no espaço 
Culturarte, junto à Biblioteca da 
EB 2, 3 da Maia.
Em parceria com a EB1/JI Padre 
Dr. Laudalino da Câmara Moniz 
de Sá, alguns postais foram 
entregues aos idosos da freguesia 
e na EB1/JI Professor Manuel 
Jacinto da Ponte, alguns foram 
enviados para algumas entidades 
e instituições.

No âmbito da área curricular 
disciplinar de Educação Tecno-
lógica, os alunos das turmas A, B 
e C do oitavo ano de escolarida-
de desenvolveram o projeto do 
candeeiro.
Este passou por diversas fases, 
nomeadamente, o esboço de di-
versos exemplos, a realização da 
Perspetiva Cavaleira do candeei-
ro/escala e a materialização do 
projeto sempre com um elemento 
a ser reutilizado/instalação do 
sistema elétrico.
À medida que a ciência e a técni-
ca e, consequentemente, a tecno-
logia foram evoluindo, as formas 
e a utilização do candeeiro de 

Projeto Candeeiro

iluminação desenvolveram-se, 
permitindo o prolongamento das 
horas do “dia”, alterando, assim, 
os hábitos sociais e aumentando 
os tempos de partilha de infor-
mação.
A lucerna, utilizada pelos ro-
manos, a tocha e as velas ilumi-
navam através de utilização de 
gordura animal, de azeite e de 
cera.
As velas permaneceram como 
única fonte de luz artificial du-
rante 1500 anos. No século XVIII 
eram feitas de sebo ou cera de 
abelhas e eram reservadas aos ri-
cos. Posteriormente, foi inventa-
do o lampião a óleo que permitiu 

que várias atividades fossem 
realizadas durante a noite, como 
ler, jogar cartas com conforto, 
escrever ou costurar.
Atualmente, o candeeiro é um 
produto tecnológico que está 
presente, praticamente, em todas 
as casas. Apresentam várias 
formas, componentes simples ou 
sofisticados, conforme o local e a 
função a que se destinam.
Hoje em dia, na base de funcio-
namento dos candeeiros está a 
corrente elétrica. 

Juan Pacheco e Paulo Pereira
(adaptado)

Esteve patente na primeira se-
mana de fevereiro, na EB 2, 3 da 
Maia, uma exposição de objetos 
escultóricos produzidos pelos 
alunos dos nonos anos de escolar-
idade, na área curricular discipli-
nar de Educação Visual. 
Sob o tema, “O corpo humano”, 
os alunos produziram pequenas 
esculturas com materiais diver-
sificados e de dimensões livres, 
com recurso a uma linguagem 
contemporânea.
No decurso deste ano letivo vão, 
ainda, produzir e apresentar 
outras manifestações artísticas 
para a comunidade escolar, tais 
como performances, instalações, 
assemblagens e pinturas.

Exposições

A Rosa dos Ventos é a base da 
localização relativa em Geografia. 
Ela indica-nos os pontos cardeais, 
colaterais e intermédios e aju-
da-nos a localizar, não de modo 
preciso, os lugares à superfície da 
Terra.
E foi com base neste conteúdo 
trabalhado com os alunos das 
turmas do 7º ano da EBI da Maia, 
que foram elaborados, por eles, 
os trabalhos que estiveram expos-
tos no espaço Culturarte, até ao 
dia 9 de março. 
Os trabalhos foram concebidos 
com diversos materiais, incluindo 
materiais reciclados, e o resultado 
não poderia ser melhor.

As docentes 
Elisa Cabral e Sónia Franco 

Rosa dos Ventos

Lavamos o seu carro por fora e por dentro, 
na EB 2,3 da Maia.

“ Os nossos serviços são rápidos e eficazes!”

Venha experimentar!
Mais barato não há!

Turmas do Profij “Acompanhante de crianças”

Empresa de Lavagem 
“Até Brilha” 
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Corta Mato (Fase de Ilha)

Organizada pelo Departamento 
de Educação Física e Educação 
Musical, no dia 07 de novembro 
de 2016, a fase de escola, e en-
quadrada no Plano Anual de Ati-
vidades desta unidade orgânica, a 
Prova de Corta Mato possibilitou 
um excelente convívio entre 
todos os elementos da Comuni-
dade Educativa, num ambiente 
de fairplay desportivo.
No passado dia 11 de janeiro de 
2017, decorreu, no Estádio de 
São Miguel, a Prova de Corta 
Mato, fase de ilha, com a partici-

O programa “Crescer e Empreender” resulta de um 
trabalho de parceria entre a Câmara Municipal da Ribeira 
Grande e as Escolas Básicas Integradas do Concelho, 
envolvendo os alunos do 4º ano de escolaridade.
Este programa consiste na dinamização de atividades jun-
to dos alunos, de forma a permitir o contacto dos mesmos 
com a temática do empreendedorismo. Levando a que os 
alunos possam desenvolver e estimular as suas competên-
cias e capacidades empreendedoras. Pretende, acima de 
tudo, dar a conhecer aos alunos o conceito de empreende-
dorismo e a sua importância para o seu desenvolvimento 
pessoal e da comunidade onde estão inseridos. O progra-
ma contempla a introdução de metodologias de apren-
dizagem inovadoras, inspiradas no conceito “aprender 
fazendo.” 
Todo o trabalho desenvolvido culminou com a realização 
da Feira Mini – Empreendedores, que se realizou no dia 
20 de março, no salão paroquial da Maia, entre as 09h30 e 
as 12h30.

EB1/JI Professor Manuel Jacinto da Ponte
Profª. Lourdes Moura e 4º ano, turma E

Programa “Crescer e Empreender”

No passado dia 20 de feverei-
ro realizou-se o encontro da 
escritora Carolina Cordeiro com 
os alunos do 5º D, sob o tema 
“Escrita Criativa”. 
Foi um momento lúdico e edu-
cativo, onde os alunos puderam 
colocar em prática o conceito de 

Encontro com a escritora 
Carolina Cordeiro

Pela terceira vez, a nossa escola 
inscreveu-se no programa “Par-
lamento dos Jovens”. O tema 
deste ano foi “Constituição da 
República: tens uma palavra 
a dizer!”. Assim sendo, alguns 
alunos das turmas do 9º ano 
organizaram-se numa lista e 
elaboraram uma medida: “lega-
lização da eutanásia em Portu-
gal, como proposta de alteração 
do artigo 240 da Constituição 
da República”. 
As eleições foram realizadas 
no dia 9 de janeiro depois da 
campanha eleitoral, e seguiu-
-se a Sessão Escolar, onde os 
alunos Filipe Medeiros e Rúben 
Maurício foram eleitos, bem 
como foi definido e aprovado 
o projeto de recomendação da 
escola que se apresentou na 
Sessão Regional, realizada na 
Assembleia Legislativa Regio-
nal, na cidade da Horta, no dia 
20 de fevereiro. Nesta campa-
nha eleitoral contamos com a 

Parlamento dos Jovens
presença do deputado, Dr. Carlos 
Silva, que em muito contribuiu 
para elucidar vários aspetos da 
nossa Constituição da República, 
bem como, sobre o funciona-
mento da Assembleia Legislativa 
Regional dos Açores. 
A Sessão Regional dividiu-se em 
duas grandes partes: durante a 
manhã, foram apresentadas e 
discutidas as medidas das 26 es-
colas participantes, seguindo-se a 
votação para eleger o projeto-ba-
se a ser representado na Sessão 
Nacional. É de referir que as 
medidas eleitas para representar 
a Região Autónoma dos Açores, 
em Lisboa pertencem à Esco-
la Básica e Secundária de São 
Roque do Pico. Durante a tarde, 
todas as escolas foram organiza-
das em grupos, os quais podiam 
aditar, eliminar ou alterar as me-
didas do projeto base escolhido 
durante a manhã, sendo que estas 
propostas iriam ser, depois, apre-
sentadas aos restantes deputados, 

os quais iriam votar nas altera-
ções que mais lhes agradavam. 
Finalizada esta tarefa, foi a vez 
de eleger as 4 escolas que iriam 
representar os Açores na Sessão 
Nacional, bem como o seu repre-
sentante. As escolas eleitas foram, 
então, a Escola Secundária da 
Ribeira Grande, em São Miguel, 
a Escola Secundária Vitorino 
Nemésio, na Terceira, a Escola 
Secundária Manuel de Arriaga, 
no Faial, a Escola Básica e Secun-
dária Bento Rodrigues, de Santa 
Maria. Depois disto, foi a vez de 
se eleger o tema para ser debatido 
no próximo ano. O tema eleito foi 
“As alterações climáticas”. 
O balanço retirado desta expe-
riência, para os alunos, é muito 
positivo, uma vez que ficaram a 
conhecer uma nova ilha, ficaram 
a entender como funciona a 
Assembleia Legislativa Regional 
e, para além disso, conheceram 
novas pessoas.

Professora Sónia Franco

“escrita criativa”. 
Foi uma atividade divertida que 
despertou o interesse de todos 
os envolvidos. 
Este encontro foi promovido 
pelo Clube de Leitura, em 
colaboração com a Biblioteca 
Escolar da nossa escola.

Projeto Megas

A pista de atletismo do Com-
plexo Desportivo das Laran-
jeiras recebeu, no passado dia 
25 de janeiro, a fase de ilha do 
Megasprinter e Megasalto. Esta 
fase contou com a participação 
de 434 alunos, em representa-
ção de 14 escolas. 
A Escola Básica e Integrada da 
Maia, foi uma das participantes, 
sendo representada por 15 alu-
nos, a saber: Rafaela Rodrigues, 
Letícia Pacheco, Lucas Lindo, 
Alex Raposo, Rodrigo Louren-
ço, Miguel Moniz, Henrique 
Rodrigues, Bernardo Amaral, 
Rodrigo Resendes, Luís Sousa, 
Carlos Barata, Mário Pache-
co, José Melo, Nelson Ponte e 
Luís Câmara. Os alunos foram 
acompanhados pela professora 
Carolina Matos, pelo professor 
estagiário Ricardo Rodrigues e 
pelo técnico Hélder Medeiros.
O espírito de camaradagem, a 

experiência de várias discipli-
nas de atletismo com alunos 
de outras escolas, bem como a 
competição interescolas foram 
pontos positivos nesta partici-
pação, pelo que os participantes 

são da opinião que, no futuro, a 
escola deve continuar a partici-
par neste evento.

Departamento de Educação Físi-
ca e Musical

pação de alunos dos escalões de 
Infantis A, Infantis B, Iniciados e 
Juvenis de ambos os géneros.
Os organizadores desta prova, a 
Direção Regional do Desporto 
em cooperação com Associa-
ção de Atletismo da Ilha de São 
Miguel, salientam o empenho 
dos(as) alunos(as) e reforçam a 
importância destas iniciativas 
para fomentar o gosto pela prá-
tica desportiva junto dos alunos. 
Parabenizam, ainda, os vencedo-
res, cujos nomes serão divulgados 
brevemente na escola.
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JUNTA DE FREGUESIA DA 
LOMBA DA MAIA

A Gazeta da 
EBI da Maia 
agradece o 
patrocínio de:

JUNTA DE FREGUESIA DA 
MAIA

Cartaxo, 7 de março de 2017

Olá amigos,
Está tudo bem convosco? Connosco está tudo! Agradecemos 
imenso as lembranças que nos mandaram: na aula de Português, 
lemos a vosso jornal “A Gazeta”, que achámos muito interessante e 
educativo e que deve ter dado imenso trabalho a realizar! Ficámos 
radiantes, quando a nossa professora nos disse que estavam a pen-
sar publicar a nossa carta na próxima edição do jornal; gostámos 
da ideia que os outros alunos da vossa escola ficassem a saber desta 
vossa correspondência com uma escola do continente. Também fo-
lheámos, com muito interesse, os folhetos sobre São Miguel (É um 
autêntico paraíso na Terra, têm muita sorte por viverem num sítio 
assim tão bonito, onde a poluição e a confusão ainda não chega-
ram)! Esperamos que tenham gostado tanto das nossas fotografias 
como nós das vossas. 
Agradecemos-lhes, especialmente, pelo livro de textos dramáticos 
de autores açorianos que nos mandaram e pela dedicatória das 
autoras, sendo uma delas a vossa professora! Em breve, iremos 
entregá-lo, assim como os exemplares da vossa Gazeta, à nossa 
Biblioteca Escolar: estamos à espera da próxima atividade da BE 
para os oferecer oficialmente: será (A) Braços com a Leitura, uma 
atividade em que vamos participar com uma pequena dramatiza-
ção, recebendo os alunos da nossa professora do 1.º Ciclo e outras 
turmas da nossa escola.
Uma vez que temos tido muito trabalho e o tempo é curto, o pri-
meiro esboço desta carta foi elaborado por quatro alunas da turma 
do 6ºB: a Sara, nº21; a Cátia nº4; a Maria Beatriz, nº12 e a Matilde, 
nº15, sendo esta a nossa delegada de turma, e depois corrigido pela 
professora e a versão final foi posta à aprovação da turma.
Para a São Valentim, aproveitámos uma tradição do Norte de 
Portugal e elaborámos “Lenços dos Namorados”, em papel e não em 
pano de linho ou algodão, como os originais. Todos os alunos do 2º 
Ciclo participaram e a nossa escola ficou toda enfeitada e colori-
da! Assim, como prova da nossa amizade, juntamos à nossa carta 
fotografias dos lenços e das mensagens por nós elaborados e uma 
pesquisa, feita pela colega margarida Mourão, para que fiquem a 
conhecer melhor esse nosso costume tão bonito e que está bastante 
na moda: encontramos de tudo um pouco, enfeitado com esses 
motivos! Os colegas que aparecem nas fotografias não são da nossa 
turma, mas os lenços são os nossos!
Esperamos que gostem da nossa 
“prenda” e que nos respon-
dam em breve!
Cumprimentos e abraços dos 
alunos do 6ºB e da nossa pro-
fessora de Português Ana Paula 
Santos.

“Para os amigos da Maia, 
enviamos um grande abraço
para que nunca se esqueçam
dos colegas do Cartaxo!”

Carta para o 6ºB da Maia - Açores

De forma a assinalar o dia de 
São Valentim, vulgo “Dia dos 
Namorados”, o Departamento 
de Línguas, rememorando uma 
atividade que ficara “em repouso 
durante alguns anos”, promoveu 
uma exibição de trabalhos dedi-
cada ao sentimento do AMOR e 
aos afetos, de uma forma geral.
Muitos foram os alunos que 
“abraçaram” o desafio lançado 
pelos seus professores da área 
curricular disciplinar de Inglês, e 
o resultado foi um espaço rechea-
do de decorações lindíssimas! 
Houve corações bem grandes, 
outros mais pequenos, houve 
cupidos e flores. Não faltou o 

“Love is back to school!”

No âmbito da disciplina de Inglês do 1.º 
Ciclo, e à semelhança dos anos anterio-
res, realizou-se (de 07 a 14 de fevereiro) a 
comemoração do dia de São Valentim, tal 
como consta no Plano Anual de Ativi-
dades do Departamento Curricular de 
Línguas.
Como é hábito, os discentes aderiram 
com muito empenho e entusiasmo a esta 
tradição anglo-saxónica, elaborando, para 
o efeito, postais alusivos ao tema que colo-
caram num marco de correio construído 
especificamente para a atividade. Poste-
riormente, os mesmos foram distribuídos 
pelos alunos destinatários.

A docente de Inglês, Fátima Cabral

São Valentim

Os alunos do 7.º C, no dia 3 de 
fevereiro, comemoraram o dia 
de “La Chandeleur”. Atividade 
inserida no Plano Anual de Ativi-
dades da escola.
A atividade iniciou-se em 
contexto de sala de aula com o 
registo da receita dos crepes e 
preparação da massa. Seguida-
mente, transformados em chefes 
de cozinha, os alunos ocuparam 
a cantina escolar e confeciona-
ram os crepes. Momento onde 
reinou a boa disposição, partilha 
e companheirismo, mas, também, 
mãos hábeis que faziam saltar os 
crepes da crepeira virando-os ao 
contrário. Todos experimentaram 
a técnica e alguns pareciam ser 
muito experientes. Para pro-
var os dotes culinários destes 

La Chandeleur

marco de correio, que serviu de 
base à troca de correspondência 
entre os discentes, nem as frases 
alegóricas à data! Leram-se men-
sagens carinhosas e declarações 
de amor eterno…
 Enfim, houve um sem núme-
ro de enfeites e atividades que 
procuraram relembrar toda a co-
munidade escolar que o amor, o 
carinho, o companheirismo e os 
afetos na sua generalidade devem 
estar sempre presentes no nosso 
quotidiano escolar.
A todos os alunos e docentes 
intervenientes, as nossas felicita-
ções!

Clube de Jornalismo

artistas sem nome foi necessário 
o momento da degustação. Os 
crepes preparados a preceito com 
recheios variados foram sabo-
reados e aprovados por quem de 
olho ali andava. 
Segundo as professoras respon-
sáveis, Alexandra Macieira e 

Maria Gonçalves, a recetivida-
de, colaboração e entusiasmo 
foram cruciais para o sucesso da 
atividade.

As professoras responsáveis,
Alexandra Macieira e Maria 

Gonçalves
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Mais uma vez se viveu, na EB2, 
3 da Maia, a magia dos “7 gestos 
invisíveis”. 
E perguntam vocês: O que é isso 
dos “7 gestos invisíveis”?
Falo de uma atividade em que 
docentes e não docentes da 
EB2, 3 da Maia viveram durante 
sete dias, desde o “Dia das Ami-
gas” ao “Dia dos Compadres”, 
algo muito especial…
Receber algo sem contarmos 
parece ter um gosto diferente, 
não é verdade? Pois, foi isso que 
aconteceu! Quem participou viu 
traduzido em gestos o valor da 
amizade. Foram “serenatas”, “pra-
tos de fruta”, “chocolates”, “bolos”, 
“flores”, “postais”, “fotografias”, 
enfim, tudo valeu para fazer 
correr escadas acima, escadas 
abaixo um número significativo 
de pessoas que tentaram escon-
der a sua identidade durante sete 
dias, junto daquele ou daquela a 

7 gestos invisíveis

As quatro quintas-feiras que 
antecedem o Carnaval vivem-se 
de forma diferente nos Açores. 
Inicia-se com o “Dia das Ami-
gos”, segue-se o “Dia das Amigas”, 
depois o “Dia dos Compadres” e, 
por fim, o “Dia das Comadres”. 
Diz a tradição que no “Dia dos 

quem a sorte lhe atribuiu como 
“AMIGA(O)”. 
Uns escondiam-se e esquivavam-
-se, outros arranjavam alguém 
que lhes servisse de “pombo-cor-
reio”, outros, ainda, chegavam 
mais cedo à escola para deixar 
o seu gesto de amizade sem o 
amigo dar conta e outros mobili-
zavam quem estava mais perto de 
si para instigar a curiosidade de 
quem se encontrava à sua volta.
Foram dadas boas gargalhadas, 
foram dados minutos de atenção 
àquele ou àquela que, na correria 
da escola, passa muitas vezes, 
sem ser notado(a) e, acima de 
tudo, foram vividos momentos 
de descontração, conquistas, 
criatividade ou simplesmente de 
AMIZADE.
Parabéns a todos quantos parti-
ciparam.

A Equipa das 
Atividades Extracurriculares

O “Cantar às Estrelas” é uma tra-
dição muito antiga que a Escola 
Básica Integrada da Maia não 
quer deixar cair no esquecimento.
Este ano, as turmas do Profij 
“Acompanhante de Crianças” e 
alguns alunos do 9º ano de esco-
laridade começaram a preparar-

“Cantar às Estrelas”
-se para cantar a Nossa Senhora 
da Estrela, com alguns dias de 
antecedência.
A noite, que prometia ser fria e 
ventosa, não passou disso mes-
mo. Houve uma ligeira brisa, mas 
que não nos impediu de entoar 
“Oh, Senhora da Estrela, nesta 
noite de alegria, a escola lá da 
Maia, é a vossa companhia”.
Com uma cesta cheia de malassa-
das, com muita vontade, uns ins-
trumentos de acompanhamento 
e com uns casacos bem quen-
tinhos, lá subimos rua Direita 
acima. Uns afinados, outros nem 
por isso, mas todos com alegria e 
boa disposição.

A turma do Profij 2A “
Acompanhante de Crianças”

Dia dos amigos
Amigos”, os homens juntam-se 
para comer, beber e divertirem-se 
sem as mulheres, mas eis que 
chega a quinta-feira seguinte, e aí 
são as mulheres a fazer o mesmo, 
mas sem os homens, que ficam 
em casa…
A E.B. 2, 3 da Maia não deixa 
passar em branco esses dias… 
“Dia dos Amigos” – As “amigas” 
juntaram-se e decidiram exaltar 
a amizade preparando-lhes uma 
pequena e singela surpresa. Mas, 
como já alguém dizia, “uma 
imagem vale mais do que mil 
palavras”, não vamos estar a des-
crever o que poderemos traduzir 
numa imagem. 

No dia 27 de janeiro, as turmas 
do Profij 1A e 2A “Acompanhan-
te de Crianças” participaram, no 
âmbito do domínio de Forma-
ção de Tecnologias Específicas 
(Prática), numa visita de estudo 
ao complexo lúdico/pedagógico e 
Atelier de Tempos Livres “Kairos 
- Coriscolândia”, situado na Fajã 
de Baixo, concelho de Ponta 
Delgada. A escolha recaiu nesta 
instituição uma vez que reunia 
condições de preferência excecio-
nais, entre elas a de possuir várias 
valências desportivas e sociais e 
serem objeto de grande inte-
resse para a nossa prática como 
futuros profissionais nesta área. 
A visita de estudo teve como 
principais objetivos “vivenciar 
a oportunidade que um ATL 
tem na construção da identida-
de e autonomia das crianças”; 
“Compreender algumas normas 
de funcionamento de uma IPSS, 
com vista a uma atuação pautada 
por princípios de rigor, de segu-
rança e de qualidade” e “Partilhar 
o ambiente acolhedor e seguro 
de uma instituição, proporcio-
nando à criança a oportunidade 

Visita de estudo à Coriscolândia

de interagir e desenvolver as suas 
habilidades e competências de 
forma lúdica e prazerosa”. 
 Queremos, desde já, salientar 
o excecional acolhimento que 
nos foi prestado pelo seu diretor 
pedagógico que mostrou e expli-
cou com bastante clareza toda a 
dinâmica da instituição desde a 
chegada das crianças, o lanche, 
o funcionamento de cada uma 
das valências, abrindo mesmo as 
portas à valência da creche e às 
instalações que usam para forma-
ção. A par disto, ainda nos exibiu 
vários trabalhos realizados pelas 
crianças, refletiu connosco o que 
se espera de alguém com este 

curso e desafiou-nos a colocar em 
prática alguns jogos de movimen-
to, para além de promover um 
espaço de partilha de materiais 
elaborados pelo próprio e outros 
elementos da instituição.
Foi uma tarde de fortes aprendi-
zagens onde sentimos que cada 
um de nós é responsável pelo seu 
futuro papel junto das crianças, e 
que só com interesse e dedicação 
seremos capazes de fazer um tra-
balho de qualidade, empenhado e 
reconhecido.
Apesar de este ter sido o princi-
pal objetivo da visita de estudo 
e tendo em conta que a mesma 
só teria início pelas 15h, as duas 
turmas aproveitaram a manhã 
para contactar com obras de arte 
originais e o nosso património 
histórico e cultural. Neste âmbito, 
a turma do Profij 1A visitou 
todo o acervo que os Museus do 
Arcano e da Emigração oferecem, 
e o Profij 2A desfrutou de uma 
visita guiada ao Centro de Artes 
Contemporâneas “Arquipélago”.

Turma do Profij 2A 
“Acompanhante de Crianças”

No passado dia 7 de março, e no 
âmbito do projeto “Uma Biblio-
teca para todos”, promovido pela 
Biblioteca Municipal Daniel de 
Sá, realizámos uma visita àquele 
espaço cultural, bem no centro da 
nossa cidade da Ribeira Grande. 
Fomos 4 turmas: o 6.º B e 6.º D, 
no turno da manhã, e o 5.º B e o 
5.º C da parte da tarde.
Enquanto uma das turmas des-
frutava das atividades de pro-
moção de leitura, das sessões de 
cinema, e outras atividades que 
visaram dar a conhecer o patrono 
daquela biblioteca, o professor e 
escritor, Daniel de Sá, os alu-
nos da outra turma visitavam 
o espólio do riquíssimo Museu 

Municipal.
Houve muita alegria e entusias-
mo quanto baste! Tivemos tempo 
para conhecer todo aquele belís-
simo espaço, para lancharmos, 
para lermos um pouco e, quase 
no fim, ainda nos ofereceram um 
desdobrável com muitas infor-
mações sobre a vida e obra do 
professor Daniel. 
Mesmo antes de regressarmos 
à escola, uma das senhoras 
responsáveis pela nossa visita 
lançou-nos um desfio: já que es-
tivéramos a completar um poema 
escrito pelo professor Daniel de 
Sá, por que não escrever um da 
nossa própria autoria? Ficámos 
entusiasmados e aceitámos na 

hora! 
Chegados à escola, na aula de 
português, o nosso professor 
sugeriu que o nosso poema fosse 
em homenagem ao próprio pro-
fessor Daniel. 
Adorámos a ideia, colocámos as 
cabeças a funcionar e o resultado 
foi exposto num expositor da 
nossa escola, devidamente parti-
lhado com todos!
Oxalá tenham gostado, porque 
nós adorámos!
Ah, e não deixem de ir à Bibliote-
ca Municipal! É que vale mesmo 
a pena!

Os alunos do 6.º D

Visita de estudo à Biblioteca Daniel de Sá
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1. Qual o teu nome completo?
Paulo Rui Medeiros Vidinha.

2. Que idade tens?
Eu tenho 15 anos de idade.

3. Em quantas romarias já par-
ticipaste?
Já participei em 3 romarias. Este 
ano farei a 4.ª. 

4. Que rancho de romeiros 
integras?
Integro o Rancho da Maia.

5. Que significado tem para ti 
uma romaria?
Para mim, uma romaria é um 
convívio entre irmãos. É um tem-
po de me encontrar com Deus, 
através da oração e do esforço.

6. O que te levou a participar 
pela primeira vez numa roma-
ria?
Senti curiosidade ao vê-los pas-
sar. Depois ouvia os meus amigos 
a falarem com entusiasmo sobre 
esta caminhada e quis experi-
mentar. Depois da primeira em 
2014, nunca mais deixei de ir.

7. O que mais aprecias nesta 
tradição secular?
Gosto muito do convívio com os 
meus Irmãos, conheço novas pes-
soas e novos locais, assim como 
aprofundo a minha Fé. 

Recomendações Para Uma Boa Romaria 
– Objetos Essenciais

Xaile e lenço
Ambos de cores escuras como a reza a tradi-
ção, e de lã, para manter o romeiro bem pro-
tegido. Uma boa impermeabilização antes da 
partida para a Romaria garante que a chuva 
não penetre e escorra diretamente para fora. 
O xaile deverá ficar preso por tiras de abotoar 
ou de velcro reguláveis à medida. Arranje um 
alfinete de dama para aconchegar melhor o 
lenço na cabeça.

Bordão
Escolha um bordão proporcional à sua altura 
(deve dar, aproximadamente, pelo nariz) 
e não hesite em fazer uso dele sempre que 
necessário, nomeadamente nas subidas e des-
cidas mais íngremes. O bordão não foi feito 
para enfeitar!

Cevadeira
As melhores cevadeiras são as dotadas de 
bolsos exteriores para colocar tudo o que 
deve estar mais à mão durante a Romaria: 
pomadas e cremes para os pés, pensos rápi-
dos, água, sumos, bolachas, etc. A cevadeira 
tem o inconveniente de não se adaptar ao 
corpo como as modernas mochilas anatómi-
cas. Lá dentro deverá transportar o vestuário 
necessário para os primeiros dias da Romaria, 
a bolsa de higiene e de medicamentos, um 
canivete suíço, um relógio-despertador, uma 
lanterna, com pilhas sobresselentes, um rolo 
de papel higiénico e lenços de papel. Tudo 
isto deverá ser inserido em sacos de plástico 
para garantir uma melhor proteção em caso 
de chuva.

Calçado
É, provavelmente, o aspeto primordial para 
garantir uma boa romaria. Umas sapatilhas 
desportivas já usadas e perfeitamente «feitas 
ao pé» são o ideal para este tipo de caminha-
da, quase toda ela feita por estrada de asfalto. 
Também poderão ser usados sapatos despor-
tivos próprios para percurso a pé. Escolha os 
mais flexíveis. Devemos vigiar os pés e estar 
atentos ao mais pequeno incómodo, para que 
este não se transforme num desconforto a 
valer e, depois, em bolha.

Meias
Depois de encontrar o calçado ideal, há que 
descobrir as melhores meias, a sua espessura 
e o número de pares necessários. As melho-
res são as meias usadas para o desporto, sem 
costuras à frente. Em alternativa, vire a meia 
ao contrário, com a costura para fora. Uma 
boa ideia é andar com dois pares de meias ao 
mesmo tempo.

Colete com bolsos
Nos últimos anos, popularizou-se entre os ro-
meiros o uso de coletes com bolsos idênticos 
aos usados pelos caçadores, pescadores, re-
pórteres fotográficos e exploradores. Os seus 
bolsos são muito úteis para distribuir o que 
de mais essencial é preciso para a caminhada: 
garrafa de água, livro de orações (plastifica-
do), caneta, bloco de notas, barras energéti-
cas, pastilhas para a garganta, etc.

in A Irmandade dos Romeiros (adaptado),
Alexandre Coutinho, Luís Filipe Mota Ma-

chado, Pedro Mota Machado Lucena

8. Que tipo de preparação faz 
um Romeiro antes de iniciar a 
sua caminhada?
Temos várias reuniões com o 
Mestre e o Contramestre do 
rancho. Nelas somos informados 
sobre tudo o que necessitamos 
de saber para realizar a nossa 
romaria.

9. Durante a semana de roma-
ria, quais as maiores dificulda-
des sentidas?
As maiores dificuldades sentidas 
são as dores nas pernas, as bolhas 
nos pés e as as dolorosas “assa-
duras”…

10. Quantos quilómetros 
percorrem os romeiros durante 
essa semana?
O nosso rancho percorre cerca de 
30 a 40 quilómetros, por cada dia 
de Romaria.

11. O que te faz regressar ao 
rancho ano após ano?
Gosto de tudo. Do convívio, da 
oração, dos cânticos…

12. Que conselhos darias aos 
teus colegas que estejam a pon-
derar participar neste ritual?
Dir-lhes-ia que é uma óptima 
experiência. Todos deviam par-
ticipar.

Chegados à Quaresma – período de 40 dias que antecede a Páscoa 
cristã – iniciam-se as caminhadas dos romeiros, uma manifestação re-
ligiosa abrangente e que mobiliza homens de todas as idades e classes 
sociais.
Como será do conhecimento de todos, também alguns dos alunos da 
EBI da Maia são “espiritualmente convocados” a integrar este fenóme-
no religioso, tão característico da ilha de São Miguel.
A “Gazeta da EBI da Maia” quis conversar com um desses alunos, 
e perceber o que motiva um jovem para participar nesta, já secular, 
prática religiosa.
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… as romarias de São Miguel são manifestações únicas no mundo? 
… são caminhadas ao redor da ilha de São Miguel, sempre no sentido dos ponteiros do 
relógio, ou seja, caminhadas sempre com o mar à esquerda do romeiro?
… a romaria começa e termina na mesma igreja?
… todos os romeiros se tratam por Irmãos?
… ao contrário de outras peregrinações, a romaria de São Miguel apenas aceita homens?
… num rancho, o elemento mais novo é geralmente o escolhido para “Irmão Cruzada”, 
que transporta a cruz de Cristo?
… quando a romaria de São Miguel está interrompida (para refeições ou descanso), e  os 
romeiros não estão em oração, o crucifixo transportado pelo Irmão Cruzada fico virado 
para dentro?
… segundo alguns autores, as romarias em São Miguel terão começado a partir do terra-
moto que, a 22 de junho de 1522, destruiu praticamente Vila Franca do Campo?
… segundo os mesmos autores, o primeiro rancho de romeiros saiu do lugar da Ribeiri-
nha?
… os primeiros romeiros eram lavradores e jornaleiros que caminhavam descalços?
… o Governo Provisório e, mais tarde, Salazar, tentaram pôr fim às romarias?
… tal como o professor Daniel de Sá escreveu na sua obra «Ilha Grande Fechada», um 
romeiro percorre, mais ou menos, 250 quilómetros numa semana?
…recentemente, o realizador português Pedro Magano realizou um documentário, intitu-
lado “Irmãos”, sobre a romaria quaresmal?
… não existe um limite de idade para a participação numa romaria?
… os romeiros caminham aos pares, cada um na sua ala, levando o bordão sempre do 
lado de dentro do rancho?
… cada romeiro deve manter uma distância de cerca de um passo em relação ao irmão da 
frente?
… cada rancho visita diariamente cerca de quinze templos/igrejas?

Sabias que...Romeiros de São Miguel

As Romarias de São Miguel, que antes se conheciam por Visita 
às Casinhas de Nossa Senhora, têm a sua origem nos terramo-
tos e erupções vulcânicas do século XVI e XVII.
Os Romeiros de São Miguel são grupos ou ranchos de ho-
mens penitentes que, durante uma das semanas da Quaresma, 
percorrem a pé a ilha de São Miguel e visitam todas as igrejas 
e ermidas onde esteja exposta a imagem da Virgem Maria, ou 
seja, cerca de 100 templos. Os ranchos de Romeiros formam-se 
por freguesia e podem ter de 30 até aos 200 romeiros.
Cada Romeiro apresenta-se vestido com o traje comum, mas 
este traje é coberto por acessórios que nada têm a ver com o 
modo de vestir do quotidiano: um xaile pelos ombros, um len-
ço ao pescoço; uma cevadeira às costas; um terço e um bordão 
na mão.
O rancho, quando em marcha, adota uma formação normal-
mente constituída por três alas de romeiros. As alas dos lados 
são compostas pelos romeiros, estando à frente de cada ala os 
Guias. A ala do meio integra o Mestre, o Contramestre, o Lem-
brador das Almas, o Procurador das Almas e o Cruzado.
Um pouco de História…
Em 1522, no dia 22 de outubro, um forte tremor de terra aba-
lou Vila Franca do Campo, então capital da ilha de São Miguel, 
provocando a morte de alguns milhares de pessoas e grandes 
danos, na Vila e em muitos outros lugares da ilha.
Este tremor de terra de 1522, deu origem a procissões realiza-
das todas as quartas-feiras, à noite ou de madrugada na ermida 
de Nossa Senhora do Rosário construída em memória da 
catástrofe. A devoção à Nossa Senhora do Rosário é o principal 
fundamento destas procissões. 
No ano de 1563, a 25 de junho, de novo um tremor de terra 
que causou muitas mortes e enorme destruição na ilha de 
São Miguel. Durante toda essa crise 
sísmica foram realizadas um número 
considerável de procissões em toda a 
ilha de São Miguel.
Já no século XVII, o ano de 1630 
ficaria conhecido como o «Ano 
da Cinza», depois dos tremores de 
terra e da erupção das Furnas, pois 
a nuvem de cinzas era tão densa que 
eram necessárias tochas durante o 
dia e por todas as ilhas a vegetação 
ficou coberta de cinza. Durante toda 
esta crise de tremores de terra, todo o 
mês de setembro e início de outubro, 
foram realizadas várias procissões em 
toda a ilha.
Será em 1650 que começa a devoção 
dos micaelenses em visitar as Casas de 
Nossa Senhora pedindo-lhe proteção 
ou em agradecimento por alguma 
graça e é esta tradição que se mantém 
todos os anos pela quaresma na ilha 
do arcanjo.

Curiosidade:
No início, as procissões contavam 
com a participação de homens, 
mulheres e até crianças mas, a 30 
de junho de 1707, as hierarquias 
eclesiásticas proíbem várias práticas 
nas romarias nomeadamente: bailes, 
utilização de instrumentos musicais e 
a participação feminina.

Trabalho realizado no âmbito da disci-
plina de C. M. A. 

pelos alunos do curso de “Operadores 
de Jardinagem” 

do 2º ano do Profij 2B

Ronaldo Catunto

Prof.  Paulo Ferreira
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CANTINHO DAS LÍNGUAS

Garrinchas, após ter passado a consoada com a Nossa Senhora, no dia seguinte, levantou-se e foi devolver a 
Santa à ermida.
Passados uns dias de caminhada, Garrinchas voltou ao mesmo, a ser o pobre mendigo de sempre... 
Passou por Feitais, freguesia vizinha da sua Terra Natal, para pedir esmola e dizer as mesmas ladainhas. 
Mantinha setenta e cinco anos e o corpo já lhe respondia mal, mas seguia com dores nas costas. 
Quando chegou a Feitais, regressou ao tal café de Beirais. Tinha apenas algumas moedas e não sabia se o 
montante seria suficiente para pagar qualquer despesa. Entrou. O dono do café saudou-o com boa vontade 
e desejou-lhe um “Bom Ano!”. Garrinchas agradeceu-lhe e pediu-lhe um café.
Uns minutos depois, querendo ser simpático, Miguel Coxo, o dono do café, perguntou a Garrinchas:
– Então, como passou a consoada? Por aqui…?!
– Ah…obrigado! Não, passei-a numa ermida aqui perto, a caminho de Lourosa. Olhe, com a companhia de 
Nossa Senhora e ao ar livre!... 
– Ah…muito bem, e agora… para onde vai?!
– Não sei ainda…, depois vê-se – respondeu Garrinchas, cansado e com uma certa expressão de desconfor-
to. Alegou cansaço da viagem. Era duro o caminho da serra.
Miguel Coxo percebera. Aquela alma continuava desamparada.
– Ah… sim, entendo. Olhe, sendo assim, convido-o a pernoitar por cá… na minha casa ou, se quiser, pode 
até passar cá uns dias. O que lhe parece? 
A voz era de quem depositara confiança nas suas próprias palavras. E rematou:
– E não aceito um “Não” como resposta, Sr. Garrinchas! Faço questão!
Garrinchas fitava Miguel Coxo em silêncio, com uns olhos cansados e distantes. Parecia, por momentos, 
que o tempo parara ali, no café. Só a voz de Garrinchas quebraria essa paragem. Garrinchas foi esboçando 
um leve sorriso. Por fim, disse:
– Pois… está bem… sendo assim, aceito, sim senhor, muito obrigado!
– Certo. Conto consigo para o jantar. O café é por conta da casa. Pelas vinte horas passe pela minha 
casa.
Já era de noite. A caminho da casa de Miguel Coxo, Garrinchas confessou a si pró-
prio que, se tivesse uma vida melhor, abriria uma casa para os sem-abri-
go. 

Tamára Calouro, 8ºB

Narrativa de continuidade 
do conto “Natal” de Miguel Torga

Ainda me lembro daquela casa 
grande, repleta de gente. E lá 
estava ela sentada no seu banco. 
Ficava feliz quando a sua família 
ia toda lá a casa.
A minha avó, Maria Angelina 
Elias Soares, de 71 anos, hoje, é 
ainda uma mulher muito feliz. 
É uma guerreira, mesmo tendo 
uma doença que nunca ninguém 
quereria ter. A princípio não sa-
bíamos, mas uns anos mais tarde 
percebemos que a sua doença 
era Alzheimer. Fiquei chocada 
quando soube e a única coisa 
que queria naquele momen-
to era estar ao pé dela, para a 
proteger, para ajudar naquilo em 
que pudesse ser útil.
Quando ia a sua casa, ela, que 
vivia num mundo que para mim 
um mistério, contava-me muitas 

Memórias da minha avó

histórias; ia ao seu quarto e chei-
rava os seus perfumes; mexia 
nas suas jóias, no guarda-roupa 
e até no seu calçado. Eram tem-
pos únicos, mesmo quando ela 
ralhava comigo.
Antevendo o futuro, tenho 
medo de que ela, daqui a uns 
anos, me esqueça, se esqueça 
que tem uma família, que tem 
um marido e um filho, que tem 
netos e um bisneto.
Já tenho saudades dos tem-
pos em que brincava com ela, 
quando fazíamos as caminhadas 
naquelas tardes de verão, dos 
seus cozinhados que convi-
davam pelo cheiro que vinha 
da cozinha, daquela sua sopa 
quente que fazia no inverno. Era 
tão bom…

Tamára Calouro, 8ºB

Ainda me lembro bem do dia 
em que decidi ter a triste ideia 
de colocar um pão com ham-
búrguer dentro do tubo de es-
cape de uma carrinha daquelas 
que transportam a comida que 
os alunos comem na cantina.
Foi no segundo ano cá na esco-
la, tínhamos acabado de sair do 
refeitório, e eu estava a comer o 
hambúrguer com pão. Os meus 
amigos, como eram muito cria-
tivos, desafiaram-me a enfiar, se 
tivesse coragem, o pão no tubo 
de escape. E eu, como era um 
cabeça de vento e queria provar 
que era corajoso, fiz o que eles 
sugeriram. Mas, depressa me 
arrependi e resolvi tirá-lo de lá, 
não fosse alguém ter-me visto e 
ter ido denunciar o sucedido. 
No entanto, quando tirei o 
pão, ele estava todo preto e não 
havia sinal de hambúrguer por 
mais que eu sacudisse; é que o 
maldito enfiou-se mais dentro 
do tubo, quando fiz força para 
o pão sair. Ainda tentei enfiar 
a mão lá dentro para ver se o 
alcançava, mas apenas enfarrus-
quei a mão toda. 

Memória
No âmbito do estudo dos textos memoralísticos, os alunos do 8.º C 
foram convidados, pela sua professora de Português, a realizar uma 
produção escrita. Aqui fica a do Dinis Duarte, n.º 10

Então, decidi ir para a sala com 
os meus colegas e prometemos 
não falar daquilo a ninguém, 
porque quem se ia “lixar” era eu. 
Fomos para a porta da sala espe-
rar o professor, mas houve umas 
alminhas, que até hoje não sei 
quem foram, que divulgaram a 
notícia pela turma, provocando a 
gargalhada geral. Quando entra-
mos na sala os meus colegas es-
tavam então a rir-se. O professor 
estranhou e perguntou o motivo 
da alegria. Como uma colega não 
sabia guardar segredos e “chiba-
va” quem quer que fosse, contou 
a história do princípio ao fim ao 
professor, que não achou piada 
nenhuma, antes pelo contrário, 
pois deu-me tamanho raspanete 
que parecia que os meus ouvidos 
iam rebentar.
Não me lembro de quase nada 
do que ele disse, porque estava a 
pensar noutras coisas enquanto 
gritava comigo, mas o sermão 
demorou uns vinte minutos. 
Hoje, quando me lembro deste 
episódio, rio à gargalhada do 
susto que apanhei.

A história que vamos contar passa-se em cenários diferentes e tem personagens diferentes.
No dia de Natal, numa tarde invernosa, na casa da Inês viviam dois grandes amigos: o gato e o rato. Eles 
costumavam conversar muito e nesse dia após o almoço chegaram à conclusão que nunca tinham recebido 
um presente de Natal. Então, decidiram fazer troca de presentes. Durante a tarde procuraram, procuraram 
até que finalmente encontraram os presentes ideais.
Entusiasmados, foram jantar, para no final fazerem a troca de presentes. O gato trouxe um embrulho muito 
grande, mas o embrulho do rato era muito pequeno.
Quando abriram os presentes ficaram muito felizes, pois eram esses os presentes que eles queriam, ou seja, 
o rato sempre quis ter uma motorizada e o gato sempre quis ter um anel. 
Os dois amigos abraçaram-se e decidiram que todos os anos pelo Natal iriam trocar presentes. 
Do outro lado do mundo, num sítio muito distante, encontraram-se dois amigos, o pinguim e o hipopóta-
mo. Eles já não se viam há muito tempo, pois algum tempo atrás houvera uma briga entre eles, mas conse-
guiram ultrapassar os seus problemas e ficaram amigos para toda a eternidade. Para celebrar a sua amizade 
decidiram oferecer presentes um ao outro. 
O tempo foi passando, e num dia quente de verão, resolveram fazer um piquenique, então acenderam uma 
fogueira para fazer um churrasco. Não se lembraram que estava tudo muito seco e a floresta começou a 
arder! Assustados e preocupados pediram ajuda. Então, veio um carro de bombeiros para combater o fogo. 
Finalmente, com uma explosão de água, o incêndio apagou-se. Os dois amigos aprenderam a lição e nunca 
mais fizeram fogo na floresta. 
Nos dois cantos do mundo, os quatro amigos continuaram as suas aventuras. 

Hugo Medeiros e Inês Costa
EB1/JI Professor Amâncio da Câmara Leite, 4.º ano 

Num dia de Natal

Numa 
sessão 
de apoio 
da docente 
do Núcleo de 
Educação Especial 
foram distribuídos aos 
alunos cinco cartões, onde 
cada aluno teve que inventar 
uma história! No fim, juntamos 
as duas e surgiu este texto. Espera-
mos que gostem!
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A Gazeta da 
EBI da Maia 
agradece o 
patrocínio de:

CANTINHO DAS LÍNGUAS

I love you deeply
I love you true
My heart beats only
For you

My heart is faithful
Full of love
You’re my angel
Sent from above

I love you

No âmbito da comemoração do dia de São Valentim, a 
Selena do 6.º D decidiu oferecer à turma em belo poema…

Hoje em dia, o consumo é exces-
sivo. Considero que o consumis-
mo é um problema que tem de 
ser resolvido o mais rapidamen-
te possível.
A minha opinião é fundamenta-
da pelos seguintes argumentos: o 
facto de as famílias comprarem 
objetos caros sem ter dinheiro 
para o que é essencial como, por 
exemplo, a compra de roupas e 
sapatilhas de marca, só porque 
os amigos e amigas também 
têm ou porque está na moda, 
ficando sem dinheiro para o que 
é realmente necessário como as 
contas da luz, água, escolaridade 

Consumismo

UMA PESSOA INCRÍVEL

Professor Daniel de Sá, 
Pessoa culta e estudiosa. 
No país é respeitado,
E por Alice foi muito amado

Incrível homem e escritor,
Seus livros causam furor.
Foi na Maia que nasceu
E por lá todos engrandeceu
Em todos os livros que escreveu.

Margarida Cruz

e renda da casa. A compra de 
objetos desnecessários como 
videojogos ou brinquedos que 
não são essenciais, porque essas 
crianças já têm meios para 
entretenimento suficientes. A 
compra de objetos que não têm 
utilidade nenhuma como figu-
ras colecionáveis e outro tipo 
de objetos que só servem para 
ficarem expostos numa pratelei-
ra ou numa estante.
Concluindo, o consumismo 
abrange muita gente e de muitas 
formas.

Leandro Furtado 8º C 

Escrevo esta carta do futuro, hoje dia 01/04/2116. O mundo está arrasado devido a vários graves erros 
da HUMANIDADE. Somos um pequeno grupo de 72 sobreviventes e vivemos no subsolo; a superfície 
terrestre está completamente contaminada e a vida é quase inexistente. 
Um dos maiores erros do Homem foi a desflorestação. As energias não renováveis estão esgotadas. 
Aconselhamos vivamente a que troquem as energias não renováveis pelas renováveis e que construam 
maior número de casas biossustentáveis. É urgente proteger as áreas florestais; criar sistemas mais efi-
cazes para a purificação do ar e da água e desenvolver uma ideia para a criação de energias renováveis, 
como a criação de plataformas aquáticas capazes de produzir energia através das ondas do mar, da luz 
solar e do vento. Resumidamente, nós temos de evoluir de uma forma sustentável.
Os avanços tecnológicos também podem ser desenvolvidos sem prejudicar a natureza começando por, 
como referido acima, usar as energias renováveis. O mais importante é desenvolver a tecnologia para o 
benefício da Humanidade!
Em relação à saúde, devem investir mais nessa área e aumentar a quantidade de médicos. Proibir o con-
sumo de tabaco e de qualquer tipo de droga é extremamente importante. Devem criar mais hospitais, 
com melhores condições e proibir o consumo de álcool em excesso.
Já, quanto às finanças, resolver os principais problemas desta área torna-se difícil, devido ao egoísmo do 
ser humano. Os políticos deviam ser mais justos e deviam ser criados novos postos de trabalho, provo-
cando assim uma maior circulação do dinheiro.
Por fim, o principal ponto a ser melhorado tem a ver com as relações entre as pessoas. Só vivemos uma 
vez e é totalmente desnecessário viver a vida com stress e conflitos. Devemos passar mais tempo com 
a família e respeitar o outro para que não haja conflitos. É necessário resolver primeiro este problema 
e só depois se conseguirão resolver os outros. Se há uma resolução para este problema? Só a confiança, 
respeito, afeto e amizade o poderão resolver, pois são estes os únicos fatores que podem salvar o mundo.

Rudi e Leandro 8.º C

Carta do Futuro

A propósito de uma visita de estudo à Biblioteca Municipal Daniel de 
Sá, os alunos da turma D do 6.º ano foram convidados a redigir uma 
pequena composição poética sobre o patrono daquela instituição cultural 
do nosso concelho da Ribeira Grande.

Daniel de Sá

ESCRITOR DO POVO

Daniel de Sá é o seu nome,
Açores sua terra.
Na sua criação
Presente está ela.

Ensino era a sua profissão,
Dos pequeninos se ocupou.
Escrita sua paixão,
Vasta obra nos deixou.

Francisca Cordeiro

UM GRANDE ESCRITOR

Um grande escritor 
Na Maia nasceu,
De seu nome Daniel de Sá,
Aquele que o mundo não esqueceu.

Nas suas mãos
As palavras fazem sentido,
Dava-lhes um significado profundo
Tornava tudo mais bonito.

A uma biblioteca, 
Uma visita fui fazer.
Daniel de Sá era seu nome,
Nunca mais o vou esquecer

Henrique Rodrigues



Gazeta da EBI da Maia10

BIBLIOTECA

“3,2,1…lançar sonda na Biblioteca”, 
é o título do segundo módulo do 
Projeto “Newton Gostava de Ler”. As 
turmas abrangidas por este projeto 
foram as do 7.º ano de escolaridade.
As sessões decorreram ao longo 
do mês de fevereiro e início do de 
março, no anfiteatro da escola e as 
obras analisadas foram: “Na berma 
de nenhuma estrada”, de Mia Couto 
e “Pó de estrelas”, de Jorge Sousa 
Braga.
Uma das sessões (7.ºE) contou com 
a presença de alguns dos patrocina-
dores do Projeto e ainda com a Sr.ª 
Coordenadora da Rede Regional de 
Bibliotecas Escolares, Dr.ª Ana Isa-
bel Serpa. Estiveram ainda presentes 
a Dr.ª Raquel Félix, a Sra. Coordena-
dora da Biblioteca Escolar da EBI de 
Rabo de Peixe, os Srs. Presidentes do 
Conselho Executivo e da Assembleia 
da nossa escola entre outros coorde-
nadores que se juntaram a nós.

Nos passados dias 26 e 27 de janeiro foi dinamizada a segunda sessão 
do “Projeto Hora do Conto - Uma biblioteca inclusiva” dedicado aos 
alunos das turmas: TVA-A; TPCA-B; TPCA-A e TPCA-5.º E.
 A obra analisada foi “Histórias às Cores” mais especificamente o conto 
“Vermelhinha, madurinha, redondinha”, de António Mota, e contou 
com a participação especial de alguns alunos das turmas 5.º D e 7.º D 
que fazem parte do Clube dos Amigos da Biblioteca Escolar.
Esta sessão fez parte de um conjunto de ações que a equipa de coorde-
nação da biblioteca escolar dinamizou de forma a preparar os alunos 
desta Unidade Orgânica para o encontro com o escritor António Mota 
no dia 9 de fevereiro.

No passado mês de fevereiro, a 
equipa de coordenação da Biblio-
teca Escolar dinamizou a 2.ª sessão 
do “Projeto Ler Mais no 1.º ciclo”, 
em diversas turmas do 1.º Ciclo. 
Foi trabalhada a obra: “Histórias 
às Cores”, mais especificamente o 
conto, “Vermelhinha, madurinha, 
redondinha”, de António Mota, 
visto que o escritor António Mota 
vinha à nossa escola no dia 9 de 
fevereiro de 2017.

“3,2,1…lançar sonda na Biblioteca”

Hora do Conto

“Projeto Ler Mais no 1.º ciclo”
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Sugestão de cinema

Sugestão de leitura

Ficha Técnica
Número do jornal – 22
Abril  2017
gazetadamaia@ebimaia.net

Coordenação: 
Prof.ª Helena Chrystello, Prof. Telmo Nunes e Prof. Óscar Ferreira.
Com a participação de alunos do Clube de Jornalismo da EBI da Maia: 
Orlando Dutra, 9.ºC; Rafaela Rodrigues, 5.ºD; e Xavier Pacheco, 9.ºA.

Impressão Coingra
Tiragem: 300 exemplares

O Jogo do Anjo

Na turbulenta Barcelona dos anos de 1920, um jovem escritor obcecado 
com um amor impossível recebe a proposta de um misterioso editor para 
escrever um livro como nunca existiu, em troca de uma fortuna e, talvez, 
de muito mais.

Com um estilo deslumbrante e impecável precisão narrativa, o autor de 
“A Sombra do Vento” transporta-nos de novo à Barcelona de o Cemitério 
dos Livros Esquecidos para nos oferecer uma aventura de intriga, romance 
e tragédia, através de um labirinto de segredos, onde o encantamento dos 
livros, a paixão e a amizade se conjugam num romance magistral.
Autor: Carlos Ruiz Zafón
Edição: 2014
Editorial Planeta

SINOPSE
Inferno é um filme recente que nos conta a 
história de Robert Langdon (interpretado por 
Tom Hanks) um amante da simbologia.
Este filme é a sequência de O Código Da Vinci e 
de Anjos e Demónios. Neste filme, Tom acorda 
num hospital sem memória do que poderá ter 
acontecido nos últimos dias e, enquanto tenta 
recuperá-la, tem de resolver um dos maiores 
enigmas da sua vida. 

A origem do Carnaval

O Carnaval é atualmente uma das festividades mais populares em 
todo o mundo. Mas como, onde e porquê terá nascido o Carnaval?
Não existem certezas sobre a origem do Carnaval. Se há historiado-
res que associam esta festividade a cultos antigos, com início 10.000 
anos a.C., feitos para agradecer as boas colheitas agrícolas, já outros 
argumentam que a origem do Carnaval terá ocorrido bem mais 
tarde, no Egito, como homenagem à deusa Isis e ao Touro Apis. Há 
ainda historiadores que atribuem o nascimento do Carnaval aos 
gregos, que tinham o costume de celebrar o início da primavera 
agradecendo aos deuses.
A própria palavra “Carnaval” divide os historiadores quanto à sua 
origem etimológica. Uns defendem que a palavra deriva de “carne 
vale” que significa “adeus carne”, sendo assim uma forma de nos 
remeter para o início do período da Quaresma que era, no Cristia-
nismo, um período de reflexão espiritual e também uma época de 
privação da carne como alimento.
Outros acham que a palavra Carnaval poderá ter origem em “currus 
navalis” que significa “carro naval” e é uma expressão anterior ao 
Cristianismo. Esta interpretação tem por base  os costumes dos Gre-
gos e dos Romanos de festejarem a chegada da primavera através de 
desfiles com carros alegóricos em forma de barco e trajes marítimos.
Atualmente os festejos de Carnaval não têm dia certo para ocorrer e 
as datas da sua celebração variam conforme o país.
Nos Estados Unidos e na Alemanha festeja-se no dia 6 de janeiro, na 
Colômbia no dia 11 de novembro, em França na terça-feira “gorda” 
e no Brasil os festejos começam cinco dias antes da quarta-feira de 
cinzas.
Mesmo sem sabermos a origem exata desta celebração, a verdade 
é que, quer tenha tido origem num festival religioso e primitivo ou 
numa simples celebração pagã, o Carnaval é uma festa que celebra a 
vida e a alegria.

in http://origemdascoisas.com (texto adaptado)

Numa sessão de apoio da docente do Núcleo de Educação Especial, 
estes alunos produziram um texto alusivo ao Carnaval.

Um Carnaval perfeito
Este ano o Carnaval será no dia 28 de fevereiro. Como é sabido, este 
dia é sempre à terça-feira. Gostaríamos que fosse um dia diferente 
de todos os outros.
O que nós gostávamos mesmo era ir ao desfile da Ribeira Grande. 
Gostávamos de escutar músicas alegres pela rua fora.
Os nossos disfarces seriam de lobo, diabinho e bruxinha. 
Após muita diversão e partidas regressávamos casa, com a vontade 
de voltar a ser dia de Carnaval.
É Carnaval ninguém leva a mal. 

Nuno Ponte, Lucas Costa e Júlia Moniz
EB1/JI Professor Amâncio da Câmara Leite, 4.º ano 

Carnaval
A formiga no carreiro
vinha em sentido contrário
Caiu ao Tejo
ao pé de um septuagenário

Lerpou trepou às tábuas (bis)
que flutuavam nas águas (bis)
e do cimo de uma delas
virou-se para o formigueiro
mudem de rumo (bis)
já lá vem outro carreiro 

Sabias que...

FICHA TÉCNICA
Realizador: Ron Howard
Género: Suspense
Ano: 2016
Data da estreia:  13 de outubro

Carlos Ruiz Zafón
Carlos Ruiz Zafón nasceu em Barcelona em 1964. Inicia a sua 
carreira literária em 1993 com El Príncipe de la Niebla (Pré-
mio Edebé), a que se seguem El Palacio de la Medianoche, Las 
Luces de Septiembre (reunidos no volume La Trilogía de la 
Niebla) e Marina. Em 2001, publica A Sombra do Vento, que 
rapidamente se transforma num fenómeno literário interna-
cional. Com O Jogo de Anjo (2008) regressa ao Cemitério dos 
Livros Esquecidos. As suas obras foram traduzidas em mais de 
quarenta línguas e conquistaram numerosos prémios e mi-
lhões de leitores nos cinco continentes. Em 2016 lançou o seu 
mais recente trabalho O Labirinto do Espíritos.
Atualmente, Carlos Ruiz Zafón reside em Los Angeles, onde 
trabalha nos seus romances, e colabora habitualmente com 
diversas publicações periódicas.

A formiga No Carreiro, 
por Zeca Afonso

Sugestão musical

A formiga no carreiro
vinha em sentido diferente
caiu à rua
no meio de toda a gente

buliu abriu as gâmbeas
para trepar às varandas
e do cimo de uma delas
...

Na verdade, o que significa patinagem artística?   
É muito mais do que aparenta ser… É uma sensação de liberdade e 
alegria que só o patinador sente. É quase mágico! São necessários meses 
de treino e muita prática. Necessitas de treinar não só em espaço de 
treino, como também ao ar livre. Para um verdadeiro patinador o facto 
de calçar os patins já é motivo para ficar com um sorriso no rosto. Para 
além dos exercícios de preparação física e flexibilidade, temos de treinar 
também a nossa mente.

Daniela Lima, 6º B

A formiga no carreiro
andava à roda da vida
caiu em cima
de uma espinhela caída

furou furou à brava
numa cova que ali estava
e do cimo de uma delas

Patinagem artística



Carnaval 2017

De todos os livros que escreveu, qual foi o mais mar-
cante até hoje? Porquê?
Um livro é um pedaço de mim. Um livro dá muito tra-
balho a escrever, por isso, depois de estar escrito é difícil 
dizer: “Não gosto dele”. Gosto de todos os que escrevi. 
Cada livro é uma parte importante da minha casa e nós 
não podemos viver sem uma das partes da nossa casa. 
Precisamos delas todas. Embora não possa dizer que te-
nho um preferido, “A Casa das Bengalas”, por exemplo, 
terminei-o com as lágrimas nos olhos, muito comovido. 
Cada livro é diferente do outro, e todos eles têm uma 
história.

Já alguma vez se deparou com alguém numa praia, 
num transporte público a ler um livro seu? O que 
sentiu?
Já. Sinto-me muito incomodado, é esquisito!

Quando está a escrever um livro, partilha a história 
com alguém para se aconselhar, por exemplo, um 
amigo ou familiar?
Nunca! É um trabalho extremamente solitário. Temos 
de estar sozinhos. Escrever um livro é como cozer um 
pão. Primeiro amassas, leveda, e vai ao forno. A meio da 
cozedura não se abre o forno para ver se está bom. Dei-
xas cozer, arrefecer e só depois se come. É um trabalho 
solitário mas de que eu gosto.

Como é que tem tantas ideias para escrever histórias?
Não tenho muitas! Apenas uma de cada vez... Não são 
ideias são palavras. As palavras são extraordinárias, têm 
energia. As palavras têm vida!

Há alguma razão especial que o tenha levado a dedi-
car-se à Literatura infantojuvenil? Qual?
Essa é a resposta que eu não sei dar. Já ensaiei diversas 
respostas bonitas, mas nenhuma me agrada. Toda a 
gente gosta de crianças e jovens, mas a verdade é que há 
coisas que não se sabem explicar. São inatas. Saiu assim, 
ficou assim.

Visita do escritor António Mota
por Orlando Dutra
Gazeta da EBI da Maia

A Escola Básica Integrada da 
Maia recebeu, no passado dia 9 
de fevereiro, o escritor António 
Mota, um dos expoentes mais 
brilhantes da nossa riquíssima 
Literatura infantojuvenil.
Esta foi uma grande atividade 
onde estiveram envolvidos mais 
de 180 alunos da nossa Unidade 
Orgânica. A Gazeta da EBI da 
Maia teve a honra de entrevistar 
este ilustre escritor.

Em foco

Por Rafaela Rodrigues, Clube de Jornalismo

Descobre quem é.

Qual é a sua área de formação?
Educação Física.

Qual é a sua opinião sobre esta escola?
Muito boa.

Gosta de algum desportista em especial? 
Se sim, qual?

Gosto. Manuel Neuer.
Tem ou teve algum ídolo?

Vítor Baía.
Em criança, qual era a sua 

profissão de sonho?
Jogador de futebol profissional ou bombeiro.

Há algum momento que tenha 
sido marcante na sua vida?

Há. O nascimento dos meus filhos.
Qual foi o último livro que leu?

Como ganhar usando a cabeça – Um guia de 
treino mental para o desporto, de Jorge Silvério 

e Rafi Srebo

Palhaços e cabeçudos, carros alegóricos e muita música não falta-
ram no corso de Carnaval dinamizado pelo Departamento de Ex-
pressão Plástica e Tecnológica, da Escola Básica Integrada da Maia.
No passado dia 24 de fevereiro, pessoal docente e não docente, 
alunos e até alguns encarregados de educação vestiram-se a rigor 
e percorreram as ruas da Maia, integrando a comemoração desta 
festividade, que é já um marco obrigatório no Plano Anual de Ativi-
dades da nossa escola. 
Comemorou-se a alegria, o espírito de camaradagem e, não menos 
importante, exibiram-se com orgulho os trabalhos realizados pelos 
alunos nas áreas de EVT, ET e EV, ao longo de vários meses.

Clube de Jornalismo


