Visita da Escritora
Susana Margarido

Pág. 7

Pág. 4

Atividades

Saúde

Pág. 2

Atividades

Chegou o calor. Apetece ir à praia e
cheira a mar. A escola está no fim e
agora há que descomprimir. Foi um
ano trabalhoso, reconhecidamente
árduo, mas consensualmente compensatório.
No que se refere ao Clube de Jornalismo, de onde nasce a “Gazeta
da EBI da Maia”, congratulámo-nos
pelo regresso ao formato de papel.
Sabemos que desta forma chegamos
mais facilmente a toda a comunidade
educativa, e isso é manifestamente
positivo. No que se refere ao trabalho
semanal do Clube, começamos por
agradecer a colaboração de todos os
agentes da Unidade Orgânica. Com
efeito, participaram massivamente,
e isso em muito nos facilitou a nossa
tarefa. Ainda a propósito do Clube,
há a lamentar o reduzido número
de alunos inscritos. Ainda assim, os
corajosos trabalharam afincadamente,
e, enquanto docentes responsáveis,
devemos reconhecer-lhes o esforço
despendido semanalmente.
Tal como nas anteriores, nesta edição
procuramos colocar o foco nos trabalhos realizados pelos alunos. Há uma
enorme riqueza literária a descobrir
na secção “Cantinho da Línguas”. Não
podemos deixar de realçar os excelentes trabalhos poéticos realizados pelos
discentes, a propósito da atividade
“Estendal da Poesia”. Efetivamente, há
verdadeiros poetas entre nós!
Ainda com o objetivo de desenvolver
o gosto pela leitura, a criação de hábitos de escrita, assim como tentando
sensibilizar os alunos para os fenómenos do Bullying e da discriminação,
damos conta da visita à nossa escola
da escritora e socióloga Susana Teles
Margarido. Foi uma sessão muito participada, com apresentação
do livro “Sahar, a rapariga do véu”,
acompanhada por uma brilhante
dramatização de um trecho da obra,
pelos alunos do 8.º C, encenados pela
docente Lucília Roxo.
A propósito destas temáticas e da
violência em contexto escolar, realçamos também o artigo redigido pela
Dra. Cristina Melo, coordenadora do
Serviço de Psicologia e Orientação da
nossa Unidade Orgânica.
Uma vez mais a olhar pela saúde de
todos nós, e depois da excelente “Semana da Saúde”, os responsáveis pelo
Gabinete de Apoio à Promoção da
Saúde, deixam-nos alguns conselhos
que são sempre úteis e que devemos
seguir à risca!
A não perder ainda neste número, as
valorosas iniciativas levadas a cabo
pelos docentes de EMRC, pelas professoras de Geografia, entre outros.
A terminar, os docentes responsáveis
pelo Clube de Jornalismo desejam a
todos umas boas férias e um descanso
que seja bem retemperador!
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Balanço das atividades desenvolvidas ao longo do
mandato do atual Conselho Executivo
No próximo dia 22 de junho
termina o mandato do atual
Conselho Executivo, eleito para
o triénio 2014/2017. Em jeito de
balanço, apraz-nos dizer que consideramos o resultado positivo,
em virtude dos objetivos traçados
por este Conselho Executivo
terem sido atingidos.
O Sucesso Educativo dos nossos
alunos e o combate ao abandono
foi a nossa prioridade, conseguindo-se nos dois últimos anos
(ainda não possuímos os resultados finais, do atual ano letivo):
- aumentar a frequência da educação pré-escolar;
- melhorar a taxa de Transição/
Aprovação no 1.º Ciclo em 4,8%;
- melhorar a taxa de Transição/
Aprovação no 2.º Ciclo em 33,8%;
- melhorar a taxa de Transição/
Aprovação no 3.º Ciclo em 18,2%.
Cremos, com base nos resultados
do 2.º período, que no atual ano
letivo, os resultados continuarão
a melhorar relativamente ao ano
letivo anterior, em todos os ciclos
à exceção do 3.º Ciclo.
A aposta nos cursos de Profij –
Acompanhamento de Crianças
com a formação de mais uma
turma e a abertura de um novo –
Operador(a) de Jardinagem, fez
com que aumentasse a oferta aos
alunos que pretendem enveredar por uma área profissional.
Criou-se, também, um Projeto de
Formação em contexto de trabalho para alunos do TVA.
A inclusão, determinação e
empenho de todos os intervenientes: alunos, encarregados de
educação e suas famílias, docentes, não docentes e instituições
que habitualmente trabalham
connosco, contribuíram para o
sucesso dos nossos alunos. Assim
sendo, é com satisfação que já
em 2016/2017 ultrapassámos
a meta definida pela DRE para
2020/2021 no âmbito do ProSucesso.
Houve um esforço acrescido deste órgão executivo em proporcionar aos nossos alunos mais meios
de combate ao insucesso escolar:
- o reforço do número de docentes;
- o reforço de horas de apoio
paralelo e em mais áreas disciplinares;
- o reforço de horas de oficinas e
de áreas disciplinares;
- o reforço de horas de tutorias,
com possibilidade de maior número de alunos abrangidos;
- o combate à indisciplina de
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forma célere;
- a contratação de uma terapeuta
da fala e de uma psicomotricista;
- a integração da Biblioteca Escolar no projeto piloto da RRBE,
sendo uma das quatro escolas
escolhidas pela DRE a nível
regional;
- o Gabinete da Saúde Escolar
promovendo o acesso de um
crescente número de alunos a
cuidados de saúde. O desenvolvimento de atividades motivadoras
para os alunos e com sessões de
esclarecimento para toda a comunidade educativa.
Outro dos objetivos foi dignificar
a Unidade Orgânica e todo o seu
património, com a criação de
condições de trabalho condignas
e motivadoras para toda a comunidade educativa, dentro das
limitações legais, nomeadamente:
- mantendo o interior da escola
limpo e cuidado;
- criando condições nas EB1/
JI para melhorar o equipamento
informático;
- equipando todas as salas da EB
2,3 com computador e projetor
de vídeo;
- equipando o anfiteatro com
projetores de vídeo de curta e
longa distância;
- promovendo a abertura do
“Barum”, para o pessoal docente e
não docente.
Foi também nosso propósito
apostar na imagem e promoção
da escola através:
- do embelezamento exterior da
EB 2, 3;
- da substituição do degradado
gradeamento exterior e portões,
após vários anos de “luta”;
- da 1.ª fase da pintura exterior da
escola e as condições, já existentes, para a sua conclusão na
interrupção do próximo verão;
- da substituição do piso sintético
do campo de futebol, oferecido
pela CMRG;
- do compromisso da DRE em
iniciar as obras da vedação do
campo de jogos e de basquetebol.
3 anos passados… estará tudo
feito? Claro que não!
As solicitações e necessidades foram muitas, tentámos dentro do
possível, dar a melhor resposta…
Queremos endereçar um agradecimento especial a todas as
instituições nossas parceiras,
nomeadamente:

- à Câmara Municipal, pela
disponibilidade que sempre
demonstrou em acatar as nossas
preocupações, com o contributo
de recursos materiais informáticos e outros para as EB1/JI,
material de construção para a EB
2, 3 e levantamento de necessidades aos alunos dos 3.º e 4.º anos,
no âmbito da saúde oral;
- à Junta de Freguesia da Maia,
por toda a colaboração desde o
início das nossas funções, com
funcionários colocados na EB1/
JI Manuel Jacinto da Ponte e na
EB 2, 3 a tempo inteiro, oferta de
materiais de construção civil e
mão de obra;
- às juntas de freguesia de Porto
Formoso, São Brás, Maia, Lomba
da Maia e Fenais da Ajuda pelo
apoio ao Projeto Newton, oferta
de livros para as Bibliotecas,
pessoal de apoio aos Assistentes
Operacionais das EB1/JI, entre
outros;
- à firma João Medeiros Serpa,
Chá Gorreana, Casa do Povo da
Maia, Rotários de Ponta Delgada
e Lions Club pelo apoio ao Projeto Newton e à nossa Biblioteca;
- à empresa Carreiro e Faria, pela
oferta de materiais de construção
civil e empréstimo de máquinas
para a construção do anexo do
Profij “Operador de Jardinagem”;
- a todas as instituições que
contribuíram para o estágio dos
nossos alunos do Profij;
- aos particulares que se disponibilizaram para receber os alunos
do TVA - Projeto de Formação
em contexto de trabalho;
- à Santa Casa da Misericórdia do
Divino Espírito Santo da Maia,
por todas as parcerias mantidas
com a EBI e pelo prémio pecuniário que oferece anualmente
ao melhor aluno que termina o
Ensino Básico.
Estamos certos que a criação
de condições de aprendizagem
para os nossos alunos depende
não só do que está estipulado em
letra de lei, mas também destas
parcerias e das forças vivas da
comunidade educativa.
Finalmente, a todos os que vão de
férias com a consciência do dever
cumprido, desfrutem de um
bom lazer e descanso. A todos
os leitores votos de umas férias
descansadas.
O Presidente do
Conselho Executivo
Manuel Simão

Decorreu de 26 a 28 de abril do presente ano letivo, na EBS de Vila
Franca do Campo, a 28ª edição dos Jogos Desportivos Escolares
que contou, entre outras escolas, com a participação de uma comitiva EBI Maia.
Os nossos alunos, durante 3 dias, competiram em modalidades como Futebol, Basquetebol, Atletismo ou Ginástica. O mais
importante a reter é que dignificaram a nossa escola com um
honroso 3º lugar e com o prémio de “Melhor Camarata”.
É de salientar a atitude e espirito fair-play dos nossos representantes ao longo dos dias mostrando que, à parte da vertente competitiva, existem valores mais importantes a demonstrar.
Este é o verdadeiro espírito dos JDE e não há dúvidas que a nossa
comitiva experienciou momentos inesquecíveis, facto comprovado
pelas lágrimas, entre participantes, no momento da despedida.
Professor Pedro Teixeira

Dia da Europa
No âmbito da comemoração de mais um “Dia da Europa”, 9 de
maio, foram expostos, no espaço Culturarte, trabalhos elaborados
pelos alunos das turmas A, B, C, D e E do 7.º ano de escolaridade.
Os trabalhos consistiam na construção das bandeiras de todos os
estados membros, desde 1957 até 2013. Na mesma semana, foi
realizado o “Peddy-papper Euroquestionário”, com os objetivos
de desenvolver a prática da utilização/manuseamento de mapas
e localizar os países e capitais da União Europeia. Também permitiu promover o desenvolvimento de competências geográficas,
através da análise e interpretação de textos e mapas, desenvolver
o saber geográfico no mundo atual e desenvolver o espírito de
cooperação e entreajuda entre os participantes.
Nesta atividade os alunos percorreram vários espaços do recinto
escolar, de forma a obterem pistas para a resposta às questões
propostas no questionário.
Professora Sónia Franco

Mostra de Cinema de Animação
A I Mostra de Cinema de Animação resulta de uma parceria
entre o 9500 Cineclube e o Departamento de Expressão Plástica e
Tecnológica da E.B.I. da Maia.
Pretende-se com esta mostra
divulgar as inúmeras técnicas utilizadas no cinema de animação (o
desenho, a animação de volumes,
a computação gráfica 2 e 3 D...),
através de histórias curtas e com
argumentos simples e estimular o
gosto por esta forma de as contar.
Esta I Mostra contém treze curtas
de animação, utilizando várias
técnicas animadas em 2 e 3D, na
sua maioria premiadas em vários
festivais internacionais.
Paulo Cândido Tomé
9500 Cineclube

Oração

B1/JI de Fenais da Ajuda

A turma B do Pré escolar da EB1/JI de Fenais
da Ajuda, fez uma oração junto da igreja, com
o rancho de romeiros das Sete Cidades, quando estes passaram na rua da escola.

B1/JI de Fenais da Ajuda

Horta

A turma B do Pré escolar da EB1/JI de Fenais
da Ajuda, no âmbito do tema da alimentação
saudável, construiu uma horta num terreno
que existe anexo ao recreio da escola. Um
funcionário da junta de freguesia preparou a
terra, as crianças trouxeram sementes e plantas de casa, semeámos e plantámos ervas aromáticas, leguminosas, hortaliças, morangos e
dois araçaleiros. Assim as crianças aprendem
a cuidar das plantas, podem observar diretamente o seu crescimento e as necessidades das mesmas. Desenvolveram ainda a literacia através dos cartões com imagem e palavra para
identificar as sementes e plantas, nos canteiros da horta.

Jogo da Baleia Azul

No âmbito do recente fenómeno intitulado “Baleia Azul”, a nossa
escola, em parceria com a PSP da Maia, promoveu, no passado
mês de maio, um conjunto de sessões de esclarecimento, com o
intuito de elucidar todos os alunos sobre esta temática tão perigosa
quanto atual.
Ficámos a saber, exatamente, o que é este jogo da “Baleia Azul”,
percebemos como é divulgado e disseminado junto das crianças
e adolescentes, ficámos a saber como proceder em caso de nos
vermos envolvidos nele, ou em algo semelhante, assim como nos
foram dadas a conhecer formas de atuação no caso de percebermos alguém envolvido nestas situações.
Dada a curiosidade que o tema encerra, os alunos quiseram
participar ativamente na temática e, para tal, colocaram muitas
questões, lançaram hipóteses e argumentaram criticamente com os
agentes da autoridade, no sentido de verem esclarecidas todas as
dúvidas que tinham sobre a temática.
No final de cada sessão, os discentes eram unânimes ao afirmarem
que saíam esclarecidos, que fora uma conversa muito enriquecedora e que, a partir daquela altura, dispunham de mais meios para se
defenderem daquele tipo de “ataques informáticos”.
Alunos do Clube de Jornalismo

Juntos no combate à Violência!

Por Cristina Melo, Coordenadora do SPO
No âmbito do programa ProSucesso, ao longo do presente
ano letivo e segundo as diretrizes da Direção Regional da
Educação em parceria com
a EPIS (Empresários para a
Inclusão Social), a escola EB 2,3
da Maia tem vindo a implementar, no 3º ciclo do Ensino
Básico, um novo Programa com
foco na prevenção da violência
e promoção da cidadania.
Este programa, implementado em 23 escolas, nas ilhas
Terceira e São Miguel, pretende
diminuir os índices de violência e promover a cidadania em
meio escolar, incrementando
valores de segurança, solidariedade, amabilidade, respeito ao

próximo e altruísmo nos alunos.
Assim, foi criado o Gabinete de
Combate à Violência e Promoção
da Cidadania e foi desenvolvido
um Plano Estratégico de Ação
pela equipa responsável pela
implementação do Programa;
este abrange toda a comunidade
escolar, apresentando diversas
parcerias quer dentro quer fora
da Unidade Orgânica, num eixo
preventivo. Num eixo remediativo, a equipa procura agir de
acordo com as sinalizações que
pode receber por via de toda a
comunidade escolar, através do
preenchimento de uma ficha
de encaminhamento disponível
junto dos Diretores de Turma,
Conselho Executivo e Serviço

de Psicologia e Orientação. O
referido Gabinete articula ainda
com uma Rede Externa, ou seja,
com as entidades exteriores à
Unidade Orgânica que atuam junto de crianças e jovens
(Saúde, Segurança, Justiça…).
Só alunos envolvidos em
episódios de violência física,
verbal ou psicológica poderão
ser encaminhados para o Gabinete. Não devem ser encaminhados alunos envolvidos em
incidentes de indisciplina.
A violência é uma assunto sério
que pode causar danos físicos e/
ou emocionais! A RESPONSABILIDADE NA SUA PREVENÇÃO É DE TODOS!

No âmbito de diferentes programas de emprego, de
desenvolvimento de competências ou até de estágios
curriculares, têm chegado à nossa Unidade Orgânica muitos colaboradores que têm vindo a desenvolver as suas ações em prol dos nossos alunos. Por se
tratarem de pessoas que em muito enriquecem a
nossa comunidade educativa, a “Gazeta da EBI da
Maia” decidiu ir conhecer alguns.

Estagiários na nossa escola

O meu nome é André Costa, e tirei o curso de
cozinha/pastelaria na Escola de Formação Turística Hoteleira, situada em Ponta Delgada.
Neste momento, estou a fazer estágio na Escola
Básica Integrada da Maia.
Cheguei cá com o objetivo de colocar em prática
todos os conhecimentos que adquiri ao longo
do meu curso. Para tal, colaboro com o bar da
escola, e devo acrescentar que lá também aprendi
diversas técnicas com a responsável pelo referido
espaço.
Para além desta responsabilidade, colaboro
também com os técnicos de informática, sendo
responsável pelos quiosques, pela confirmação
do estado de funcionamento dos routers que
emitem sinal para as salas de aula, entre outros.
No anfiteatro da E.B. 2, 3 estive também encarregue do som, da luz e da projeção de imagens
sempre que houve eventos.
André Costa

O meu nome é Beatriz Teixeira Borges. Completei o Curso de Animação Sociocultural na Escola
Secundária da Ribeira Grande, no ano letivo de
2015/2016.
No início de janeiro de 2017, integrei o Programa
Estagiar T, na Escola Básica Integrada da Maia,
com o objetivo de ajudar na receção e acolhimento dos alunos; colaborar com a educação e
formação das crianças; desenvolver atividades
lúdico-pedagógicas com os alunos durante os
intervalos; ajudar na aquisição de regras sociais
e acompanhar as diferentes rotinas diárias dos
discentes, tais como o almoço e hora de recreio.
No que respeita às atividades lúdico-pedagógicas,
destacam-se a projeção de filmes no anfiteatro da
E.B. 2, 3 da Maia, à hora de almoço, às segundas,
quartas e sextas-feiras; sessões de karaoke às terças e quintas-feiras, também na hora de almoço
dos alunos e no anfiteatro. É ainda minha função,
a animação na sala de jogos durante os intervalos dos alunos, promovendo atividades como,
pingue-pongue e realização de jogos didáticos
(cartas, damas, jogos de computador, entre outros), sendo estas levadas ao exterior sempre que
o clima o permita.
É de salientar que as atividades de projeção de
filmes e sessões de karaoke inserem-se no âmbito
do plano estratégico de ação do PROGRAMA DE
PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO
DA CIDADANIA EM MEIO ESCOLAR, da qual
sou colaboradora.
Beatriz Borges

A Gazeta da
EBI da Maia
agradece o
patrocínio de:
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Concurso Spelling Bee 2017
No passado dia 27 de abril, teve
lugar na Biblioteca Escolar a 2ª
edição da fase final do Concurso
de soletração em língua inglesa
da EBI da Maia - Spelling Bee
2017.
No âmbito do Plano Anual
de Atividades da Escola, este
concurso foi organizado pelo
grupo disciplinar de Inglês do
Departamento de Línguas, com
a preciosa colaboração das duas
turmas do curso “Acompanhante
de Crianças”, do Profij II, em interdisciplinaridade com o domínio de formação de Tecnologias
Específicas, a cargo das respetivas
diretoras de turma.
A atividade teve como público-alvo os alunos do 4.º ano de todas
as escolas do 1.º ciclo que constituem a EBI da Maia e os alunos
do 5.º ano da EB 2,3 da Maia. Foi
antecedida de uma primeira fase
implementada sob orientação dos
docentes de Inglês, para apuramento dos dois melhores spellers
de cada turma.
No geral, o concurso teve como
objetivos fomentar o interesse
pela aprendizagem da língua
inglesa; reforçar a componente lúdica na aprendizagem do
Inglês; contribuir para a aquisição, consolidação e ampliação de
vocabulário e das competências
associadas à soletração em língua
inglesa; promover a articulação
entre as metas curriculares do
Inglês no 1.ºciclo e as metas
curriculares de Inglês no 2.º ciclo
e no 3.º ciclo; motivar os alunos
do 4.º ano na sua transição para
o 2.º ciclo e para um novo espaço
escolar; desenvolver competências inerentes ao Inglês, enquanto
domínio de formação do curso
de Acompanhante de Crianças,
do Profij II; promover o convívio
entre alunos, professores, auxiliares de educação, encarregados de
educação e restantes elementos
da comunidade educativa.
Para a fase final do Concurso, a
organização contou com o trabalho incansável do Profij IIA na
elaboração do cenário, das lembranças e dos troféus, bem como

com o imprescindível apoio da
equipa da Biblioteca Escolar, no
que diz respeito à cedência, preparação e decoração do espaço,
Esta fase do concurso teve como
jurados, a vice-presidente do
Conselho Executivo, professora
Neli Costa (presidente do Júri) e
as professoras Delta Fernandes e
Kalliopi Reka (vogais).
Apurados os três primeiros
classificados de cada ano, a
presidente do Júri entregou os
respetivos prémios e certificados
de participação e lembranças a
todos os concorrentes.
Os dezasseis alunos participantes na fase final estiveram de
parabéns pela forma responsável
e construtiva como viveram a
atividade e por terem tão dignamente representado a sua turma e
a sua escola.
No fim do concurso, os alunos do
Profij IA ofereceram um lanche-convívio a todos os intervenientes, no bar dos alunos.
Salienta-se que os concorrentes,
alunos acompanhantes, assistentes educativos e encarregados de
educação estiveram ativamente
envolvidos em todo o evento,
colaborando construtivamente
em todas as fases que o caracterizaram.
A equipa organizadora da atividade:
Grupo disciplinar de Inglês do
Departamento de Línguas da EBI
da Maia
Vencedores do 4º ano:
1.º classificado: José Ferreira - EB1
/ JI Prof. Amâncio da Câmara Leite
2.º classificado: Francisco Furtado- EB1 / JI Dr Padre Laudalino da
Câmara Moniz
3.ª classificada: Matilde Melo - EB1
/ JI de São Brás
Vencedores do 5º ano:
1.ª classificada: Rafaela Rodrigues
– 5.ºD
2.ª classificada: Letícia Bulhões
– 5.ºC
3.º classificado: Tomás Marçal
– 5.º B

“The Very Hungry Caterpillar”,
by Eric Carle.

Os alunos do 1.º ano da EB 1/JI de Fenais d’ Ajuda desenvolveram um trabalho de consolidação alusivo ao tema “Food”, com a
elaboração de uma “caterpillar” (lagarta) esfomeada, personagem
da estória “The Very Hungry Caterpillar” e dos alimentos que vão
sendo narrados. O resultado foi este! Estão todos de parabéns!

Trabalho desenvolvido no âmbito do Inglês no 1.º ciclo, pelos alunos
do 1.º ano.
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Poemas elaborados no âmbito da comemoração do Dia da Poesia

Sem inspiração
estou agora.
Tento atiçar a imaginação
mas ela demora.
Não consigo pensar em algo
que faça rimas.
É como querer acertar o alvo
com a flecha apontada para cima.
Não acho um bom assunto
que se organize bem em versos.
Mesmo sabendo que no mundo
há mil assuntos diversos.
Que coisa chata,
não consigo imaginar.
Isso quase me mata,
porque é horrível não poder pensar!
Leandro Amaral, 7º B

Tu para mim és
o solo de uma canção
e eu para ti sou
uma flor em botão.
Raquel Pacheco, 7º E

Leandro Amaral,
Rapaz muito corajoso,
Com 14 anos de idade,
Queria ser famoso!

Amor
Minha querida,
Este amor que sinto por ti
É puro como o meu coração,
Que doidamente arde em paixão.
Meu bem precioso,
Por mais que te queira dizer
Não me consigo encorajar.
Mesmo que tudo tentasse
Para dizer-te o que sentia
Sem coragem, não conseguiria.

Mãe
Mãe, és uma flor
e eu sou um botão,
criado com muito
amor
no teu coração.

Autorretrato

Henrique, 8.º B

Amigo
Um amigo é …
Aquele que está sempre ao nosso lado
E nunca nos deixa ir abaixo.
É a pessoa em quem podes confiar
E com ele podes desabafar.
É uma pessoa que carregamos no coração,
É aquele com quem podes contar.
Um amigo é mais do que um irmão,
Pois com ele estamos em união.

Tinha cabelo castanho
E os olhos também o eram,
Mas a boca e o nariz
Parecia que os comeram!
Era um rapaz meigo
E muito delicado,
Mas o seu maior defeito
Era ser desastrado!
Gostava de jogar futebol,
Adorava ver televisão,
Mas não gostava nada
De lavar o chão!
Se fosse um animal,
Seria um gato,
Porque dormia o dia todo
E não gastava sola de sapato!
Se fosse uma paisagem,
Seria a Lagoa das Sete Cidades,
Pois era admirado
Por pessoas de todas as idades!
Se fosse uma cor,
Seria o amarelo,
Porque é a cor do ouro
E assim compraria um castelo!
Leandro Amaral, 7º B

Um amigo é tudo de melhor,
Com ele não acontece o pior.
Um amigo é tudo na vida
E ele torna-a divertida.

Meu amor, quando estamos,
Sente como a nossa vontade muda
Todo este querer,
E esta vontade de enlouquecer…
Assim, enlaçados um no outro,
Sente como tudo em nós vibra…
Sentimentos confusos e perdidos …
Que de noite parecem bailar ao luar…
Sofia Arruda, 8.º B

Quando estamos a chorar,
Ele vai lá perguntar,
Ele faz-nos rir
E sei que nunca vai partir.

Gosto de ti meu amor
És a minha paixão
E tens o gravado nome
No meu coração.

Como diz o ditado “Não há comida sem sal!”,
Assim sendo, um amigo é essencial!

Gosto de ti porque gosto
Gosto porque sim
E foi de amigo para amigo
Que começou este amor sem fim.

Poema elaborado pelo 7º E

E só queria saber se também tu
sentes
O que escrevo neste papel
Para poder gravar
O teu nome no oiro do meu anel.
André Silva, 8.º B
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Gabinete de Apoio à Promoção da Saúde Escolar

III Semana da Saúde
da EBI da Maia

Saúde com sol
O Sol é teu Amigo!
Mas… Proteção Solar!
Por que é tão importante aplicar
protetor solar todos os dias?
Não é só na praia ou na piscina
que estamos expostos à radiação
ultravioleta (UV) e aos danos
cutâneos, que pode provocar:
- Queimaduras solares (escaldões);
- Envelhecimento precoce da pele
e cancro da pele;
- A radiação UV também provoca outro tipo de malefícios, como
lesões oculares e o enfraquecimento do sistema imunitário.
Qual o protetor solar que devemos escolher e como aplicar?
- Devemos optar por um protetor
solar que assegure a proteção
contra a radiação UVA e UVB.
Quanto mais clara for a pele,
mais elevado deve ser o fator de
proteção solar, embora o FPS
nunca deva ser inferior a 30,
mesmo em pessoas com pele
morena. Idealmente, todos nós
deveríamos usar protetor solar
com FPS 50+.
- Um adulto deve aplicar uma
dose de protetor solar correspondente a uma bola de golfe e
renová-la de 2 em 2 horas.
- Nas crianças o protetor solar
nunca deve ser inferior a 50, e a
dose é cerca de metade, embora
necessite de renovar a aplicação
com mais frequência.
- Devem estar atentos ao prazo
de validade do protetor solar.
Caso o prazo expire não protege
da radiação U.V.

Além da proteção solar
diária que outras medidas devemos adotar?
- Evitar a exposição solar
entre as 11h30 e as 17h.
Sempre que se esteja ao
sol:
- Usar chapéu;
- Usar óculos de sol;
- Usar t-shirt.
- Estar atento à luz refletida – a luz do sol que se
reflete na areia, mesmo à
sombra.
- Beber bastante água
para prevenir a desidratação.
- Consulte um médico
sempre que verificar alguma alteração num sinal
ou verruga que tenha
surgido há pouco tempo
ou que se alterou recentemente no tamanho, forma
ou cor.
Gabinete de Apoio à Promoção da Saúde Escolar
6

Gazeta da EBI da Maia

Visita da escritora Susana Margarido
No que se refere à atividade
“Sahar, a rapariga do véu”, organizada pelo Clube de Leitura
com a colaboração da Biblioteca,
os docentes responsáveis pelo
acompanhamento das turmas
convidadas congratularam-se
com o entusiasmo, alegria e

empenho manifestados pelos
alunos. Houve o aprofundamento, explicitação e dramatização
de temáticas muito atuais, como
sejam o bullying, a discriminação
ou a xenofobia, que, por estarem na ordem do dia, em muito
interessaram os alunos. Ainda a

este propósito, os docentes enalteceram o bom comportamento
de todos os alunos que assistiram
às diversas atividades que foram
acontecendo ao longo do evento.
De enaltecer, também, a intervenção da autora da obra
apresentada que soube cativar a

atenção dos discentes presentes
no anfiteatro.
Foi feita uma parceria com a Escola Gaspar Frutuoso da Ribeira
Grande que muito contribuiu
para o sucesso e realização do
mesma.
Em suma, foi uma atividade que

resultou, sem dúvida, em aprendizagens significativas, por parte
de todos os envolvidos.
A terminar, uma palavra de
apreço aos alunos e docentes
envolvidos na dramatização de
um trecho da obra citada.
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À semelhança do ano transato, o Clube de Leitura, com a colaboração da Biblioteca Escolar, promoveu, de 8 a
12 de maio, o concurso “Estendal de Poesia”. A atividade visou estimular a criatividade e a “veia poética” de
todos os alunos do 2º e 3ºciclos.
Uma vez mais, o espaço “Culturarte” ganhou vida com trabalhos dos nossos “jovens poetas”. Muitos foram os
que fizeram da imaginação o limite.
Após avaliação dos poemas a concurso, o júri decidiu premiar os alunos João Pacheco, do 6º C e Angélica
Melo, do 7.º C. A entrega dos respetivos prémios ocorreu no dia 1 de junho, durante o intervalo das 10:10, no
espaço “Culturarte”.
O Clube de Leitura agradece a todos que contribuíram para o sucesso desta atividade.

Concurso “Estendal da Poesia”

2.º
(Vencedor –
l
o
b
e
t
u
OF

Ciclo)

Poema (Vencedor – 3.º Ciclo
)

bola jogar
Nasci para a
minha vida!
O futebol é a
.
nho sonhado
Um lindo so
.
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Tal como qualquer
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Tento rir em vez de
chorar…
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nervos de aço
Para poder apenas
continuar.
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Devo sempre
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Mas devo se
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Tenho de ter
n.º 7
João Pacheco

Angélica Melo 7.º C
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O Meu Poema
Este poema estou
a escrever
Para ver se posso ve
ncer.
Não me consigo in
spirar,
Quem me dera lá ga
nhar.
Espero não ser o pi
or,
O meu jeito não é
o melhor.
Eu gosto de poesia
ler,
Mas não de a fazer!
Leonardo Sousa, 6.º
D
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No âmbito da área curricular disciplinar de Português, foi sugerido aos alunos que escrevessem um pequeno comentário sobre o seu brinquedo preferido. Aqui ficam alguns dos relatos
realizados.

O meu brinquedo
preferido
por Dulce Cabral, 6.º D

Não sei o que seria da minha infância se, há nove anos, os meus
pais não me tivessem dado o meu
ursinho, fofinho e castanho como
os troncos das árvores, o meu
Bob!
Ele aconchegava-me quando tinha medo, ajudava-me a beber o
biberão. Ainda hoje está comigo.
E acho que sempre estará. É parte
de mim!
Quando olho para ele, lembro-me que ele me viu a dar os meus
primeiros passos, me ouviu a dizer as minhas primeiras palavras.
Ele, para mim, é como se estivesse vivo, é um amigo de infância
que nunca será esquecido.
Já estou crescida agora, mas
tenho duas versões minhas em
ponto pequeno. Eu ofereci o
Bob aos meus queridos irmãos
e, quando eles brincam com ele,
fazem-me lembrar a alegria que
sentia quando o tinha só para
mim.

Homem Aranha!
por Henrique Rodrigues, 6.º D

O meu brinquedo preferido é
uma figura de ação do filme
“Homem Aranha”. Não sei o que
seria da minha infância sem ele.
Recebi-o quando tinha apenas
cinco anos, era um rapazote. Foi-me oferecido pelo meu pai.
Ainda hoje, sempre que brinco
com ele, viajo até Nova Iorque,
aliás viajo até à minha infância.
Parece um sonho.

A minha
Nintendo

por Margarida Cruz, 6.º D
A minha Nintendo! O meu brinquedo favorito! Foi numa tarde
em que os meus pais me fizeram
uma proposta:
- Margarida, largas a chupeta e
damos-te uma Nintendo.
Nem pensei duas vezes, tirei a
chupeta da boca e meti-a no lixo.
Os meus pais ficaram admirados.
Nessa mesma noite, eu já tinha a
minha consola! Só para mim, só
minha! Foi a minha companheira
durante anos. Uma guerreira que
caía no chão todos os dias!
Hoje em dia está guardada na
minha “gaveta sagrada”, onde eu
ponho todas as minhas coisas
favoritas. Eu pretendo guardá-la
para sempre, quem sabe entrará
para a história com o título de
“A Nintendo mais velha de São
Miguel”. Veremos.

O melhor
presente de
sempre!

por Selena Melo, 6.º D
No dia do meu quinto aniversário, recebi o melhor presente de
sempre: uns patins!
Eram pretos, com umas florinhas
verdes e deslizavam tão rápido…
Eu adorava-os!
Foram-me oferecidos pela minha
avó, que fez uma ótima escolha.
Fiquei felicíssima quando os vi,
mas é pena que já não me sirvam.
Ofereci-os à minha irmã mais
nova, mas eles serão sempre “os
meus patins pretos”.

Os meus patins!
por Sofia Moniz, 6.º D

Nunca mais me esqueço daquele
aniversário! Foi inesquecível! O
meu irmão abria aquela mala de
viagem e eu já via aqueles patins
vermelhos e pretos. Fiquei sem
palavras. Os meus olhos brilhavam!
Era o meu sonho ter uns patins
daqueles. No dia que os recebi
beijei, abracei, saltei para o colo
do meu irmão!
Desde a manhã seguinte, patinava
para cima e para baixo, para baixo
e para cima, era uma diversão
completa. Caí várias vezes e
magoei-me algumas, mas só nos
primeiros dias, até ganhar prática.
Tenho muita pena de já não os ter
comigo, mas a culpa foi minha,
confesso. Houve um dia em que
quis andar muito depressa e
acabei por cair e por me magoar
a sério, até pontos levei. Então, o
meu pai, para me proteger, guardou-os e nunca mais os vi.
Era o meu brinquedo favorito.

Inês – a boneca!
por Sabrina Ponte, 6.º D

Quando ainda era uma bebé,
ainda nos braços da minha mãe,
alguém que me é muito especial
ofereceu-me a Inês, a minha
boneca preferida.
Ela é como uma criança verdadeira. Fiz-lhe um quartinho com
uma “muda de fraldas”, com um
berço, e outras coisas para que
“ela se sentisse bem.”
Eu trato a Inês como se fosse uma
bebé verdadeira, porque adoro
bebés. Trato-a como minha irmã
e pretendo ficar com ela o resto
da minha vida, pois ela acompanhou-me durante toda a infância.
Gostava de ter mais tempo para
brincar com ela, mas não tenho.
De qualquer forma, adoro a minha Inês, ela já é a minha “BFF”.

Dora
– a exploradora!
por Raquel Carreiro, 6.º D

Quando a recebi fiquei mesmo
muito contente! A minha boneca
“Dora Exploradora” é o máximo.
Via-a na televisão e desejava-a.
Pedi-a à minha mãe no Natal
desse mesmo ano.
Na grande noite, vi uma oferta
com o meu nome debaixo da
árvore de Natal, não esperei mais.
Abri-a e o que era? Era a boneca
que tanto queria. Era muito mais
bonita do que eu imaginara. Já a
tenho há imenso tempo, quando
a recebi eu era muito pequena,
mas ainda brinco com ela às
vezes, só para relembrar a minha
infância.
Vou guardá-la até ser adulta,
porque ela faz parte de mim.

A minha BMX!
por Henrique Bernardo, 6.º D
Sempre quis uma BMX vestida de vermelho com detalhes
pintados de preto. Foi-me oferecida pelos meus pais, no ano
passado. Depois de a ver, o meu
coração começou a bater tanto.
Não há nada que a substitua.
Mesmo quando for adulto irá
ficar sempre no meu quarto para
me recordar os meus tempos de
criança.
Muito me entretenho a andar na
minha BMX!
Adoro pedalar sem nunca me
cansar.

Adoro a
minha Evie!

por Francisca Cordeiro, 6.º D
Desde a última noite de Natal, nunca mais me esqueci da
alegria que senti ao receber a
minha boneca preferida, vinda
do meu filme favorito “Os Descendentes”.
Chama-se Evie, é filha da Rainha
Má, e foi-me dada pela minha
mãe.
Desde o dia em que vi o filme,
sempre a desejei. Hoje brinco
com ela em todo o lado, no
jardim, na sala, na cozinha, com
as minhas amigas, com a minha
irmã, sozinha…
Ela tem o cabelo azul, muito
bonito, um look muito fixe e está
sempre acompanhada pelo seu
espelho mágico, muito reluzente.
Adoro a minha Evie!

A minha
bicicleta!

por Henrique Ponte, 6.º D
Lembro-me muito bem do
último Natal, quando o meu
pai entrou pela casa com uma
espectacular bicicleta de BTT. Era
mesmo para mim!
Abri a prenda com os olhos a
brilhar, eram dois diamantes luminosos. Dia e noite, noite e dia
a andar de bicicleta, a fazer inveja
aos meus amigos e primos. Queria tanto que me servisse para o
resto da minha vida, mas quando
for maior já não a conseguirei
usar. Vou ter de a guardar como
recordação dos bons momentos
que passei com ela.
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Trabalhos Soltos, à medida da sua imaginação

O meu
livro favorito
De 4 para
0 negativas
Infelizmente, no 1.º período
tirei 4 negativas e isso não é
nada bom, pois os meus pais
ficaram desiludidos comigo…
Então, prometi–lhes, assim
como aos meus amigos, que
iria subir essas 4 negativas no
2.º período. E consegui!
Estudei imenso, e consegui
recuperar. Frequentei oficinas
todas as semanas, e com a ajuda dos professores e colegas,
recuperei mesmo.
Estou muito grata por todo o
apoio que me deram, principalmente ao meu diretor
de turma, pois, sem ele, não
conseguiria recuperar assim
tão rápido.
E foi assim que passei de 4
negativas no Natal para 0 na
Páscoa. Não foi fácil, mas
consegui de um período para
outro. Se eu consegui, tu também consegues.
Os meus pais, professores e
amigos ficaram muito felizes
comigo, e estou muito orgulhosa de mim.
Espero conseguir manter estes
resultados até ao final do ano.

Harry Potter e a pedra filosofal! Um clássico para os fãs de
Harry Potter. Adoro! É o meu
livro favorito! Escrito por J.K.
Rowling e publicado aqui em
Portugal pela Editorial Presença. É o primeiro livro de um
conjunto de sete.
É sobre o início da vida de um
pequeno feiticeiro que, pela
morte dos seus pais, tem de ir
viver com os seus tios desde
bebé, e sobre os perigos/obstáculos que vai ter de enfrentar
na casa destes.
Quando o comprei pensei:
“Ah! Vai ser só mais um livro…”
Mas estava completamente
enganada!
Eu recomendo a sua leitura,
porque, como toda a gente sabe,
os livros são sempre melhores
do que os filmes, por isso, por
favor não julguem o livro pelos
filmes. É uma mistura de ação
com magia. É encantador! Conseguimos imaginar tudo devido
à descrição pormenorizada.
Fica a dica!

Pedido de
desculpa em verso
Minha professora de Português,
Para falar a sério
É para si, Sra. Carla Valério,
Este pedido de desculpas.
Eu aqui venho declarar
Não foi feito às escuras,
Por isso pode-se acalmar.
Mesmo que esteja malfeito,
O que conta é a intenção.
Não olhe só o meu defeito,
Porque abri o meu coração.

Summer Fun
Here comes another Summer
We’re ready for the fun.
Playing on the beach
Under the warm sun.
The waves crash
As we dive in the water.
A diferent world is what we see
Everyone splashes, even me!
Selena Melo 6.º D

Esta rima é verdadeira,
Não veio pelo ar.
Vou ficar na minha cadeira
E começar a estudar.
Agora terminei,
Espero que tenha gostado.
Neste poema acertei,
No outro tinha errado!
Mateus Moreira, 7º B

Margarida Cruz, 6.º D

Neuza Soares 6.º D

A Gazeta da
EBI da Maia
agradece o
patrocínio de:

10Gazeta da EBI da Maia

JUNTA DE FREGUESIA DA
MAIA

JUNTA DE FREGUESIA DA
LOMBA DA MAIA

Sabias que...

Sugestão de cinema
The Boss Baby
REALIZAÇÃO
Tom McGrath
VOZES
Miles Christopher Bakshi, Alec Baldwin, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow, Tobey Maguire, ViviAnn Yee
SINOPSE
The Boss Baby conta-nos, de uma forma hilariante, como a chegada
de um bebé afeta toda a família, a partir da perspetiva imaginativa e
pouco confiável de Tim, uma criança de 7 anos. Com uma mensagem
astuta, mas que nos toca ao coração, sobre a importância da família,
The Boss Baby da DreamWorks é uma apelativa comédia original para
todas as idades.

Sugestão de leitura
“Entre Junho e Agosto de 1924, na companhia de outros intelectuais (entre
eles Vitorino Nemésio), Raul Brandão viajou pelos arquipélagos da Madeira e dos Açores.
Daí nasceu As Ilhas Desconhecidas – Notas e Paisagens, um dos mais importantes e belos livros de viagem da literatura portuguesa. Nele, Brandão
descreve de forma comovida e paciente a paisagem e a solidão insular, a
cor raríssima de cenários mágicos e ignorados, o exotismo perturbador e
silencioso, um retiro de melancolia e de beleza.
Quase um século depois, As Ilhas Desconhecidas permanece no nosso património literário como a mais completa das homenagens aos arquipélagos
atlânticos. (…)”

No passado dia 22 de fevereiro, a
NASA divulgou um estudo que
revela a existência de um sistema
com 7 exoplanetas semelhantes à
Terra a orbitar uma estrela.
De acordo com este estudo, a
temperatura dos 6 planetas mais
próximos da sua estrela pode
variar entre os 0ºC e os 100ºC, o
que é algo indispensável para a
existência de vida.
Sabe-se, também, que estes
descrevem uma órbita muito
estreita entre si e que estão muito
próximos da sua estrela. Sabe-se,
ainda, que esta estrela é muito
mais pequena do que “o nosso

sol”, contendo apenas cerca de 8%
da massa solar, que é mais fria
e que os planetas possuem uma
temperatura ideal para a existência de água no estado líquido.
Como é do conhecimento de todos, a vida depende da existência
de água.
Dada a proximidade destes planetas à sua estrela, o movimento
em torno dela dura em média
de 1 a 13 dias. Curiosamente, o
mesmo movimento do planeta
Terra em torno do Sol dá-se em
365 dias e 6 horas.
Orlando Melo Dutra

Procura-o na biblioteca da nossa escola e boas leituras!

Sugestão musical
Calema - A Nossa Vez
Eu quero estar
Mais próximo do teu olhar
E viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu
posso ver
Eu quero gritar
Ainda que me falte a voz
Ou te dizer bem baixinho no ouvido que agora é
a nossa vez
Vou Marcar no meu corpo a frase mais bela que
existe de amor
E prometer nos meus beijos
Que só nos teus beijos
Eu quero viver
E quando acordares
eu quero lá estar
E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu
Refrão
Eu quero estar ao teu lado pra sempre
Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir
É ao teu lado que eu me sinto diferente
É ao teu só teu
Quero te levar
A onde mais ninguém levou
Onde o ar cheira flores
E as flores são espelho de quem eu sou
Eu quero gritar
Ainda que me falte a voz
Aceita agora é a nossa vez
E quando acordares
Eu quero lá estar
E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu

Refrão
E quando eu te tocar
Vais ver
Que este sonho é real
Podes crer
E quando luz se apagar
Vais ver
Que o nosso Amor vai brilhar
E quando acordares eu quero lá estar
E vais perceber que o céu que tu procuras
sempre foi teu
Eu quero estar
ao pé de ti
Pra sempre ficar
E nunca mais fugir 4x

São gastas, a cada 7 anos, 60 toneladas de tintas para renovar a Torre
Eiffel, localizada, como sabes, em Paris, a capital de França.
Xavier Pacheco

Para acabar de vez com os pontapés na gramática!
Sim
Não
Dar-mos Darmos
Derrepente De repente
Fize-o Fi-lo
Aonde fostes? Aonde foste?
Ovelha ranhosa Ovelha ronhosa

Ficha Técnica
Número do jornal – 23
Junho 2017
gazetadamaia@ebimaia.net
Coordenação:
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Em foco

Descobre quem é o(a) professor(a).
Por Orlando Dutra, Clube de Jornalismo
Qual é a sua área de formação?
Ciências Socias.
Quem é o seu ídolo?
O meu pai.
Tem algum animal de estimação?
Sim, uma gata.
Qual é o seu filme favorito
E.T.
Qual é a sua viagem de sonho?
Itália.
Diga-nos o que pensa quando ouve as seguintes
palavras:
Dinheiro – É uma necessidade.
Ódio – Racismo.
Raiva – Falta de humildade.
Amor – Filha.
Saudade – Ser criança.
Inquisição – Intolerância.
Lentidão – Justiça portuguesa.
Vandalismo – Estupidez.
América – Caixa de Pandora.

Caminhada

Campanha de matrícula em EMRC
“Vem e vê” é o desafio proposto
a pais, professores e alunos na
sensibilização para as matrículas
nas aulas de Educação Moral e
Religiosa Católica (EMRC).
Os pais têm o direito e o dever de
escolher para os filhos a educação
que consideram relevante para o
seu futuro. A educação cristã é
assegurada, antes de mais, pela
família, mas também pela catequese paroquial e pela disciplina
de EMRC. Importa ter em conta
que catequese e EMRC não se
substituem, nem se dispensam
mutuamente. Cada uma tem
os seus conteúdos, objetivos e
metodologia próprios. Os que
frequentam a catequese paroquial
têm necessidade de EMRC tanto
para abordar e aprofundar temas
que não são tratados na catequese, como para experimentar e
desenvolver o diálogo e a partilha
com outros da sua idade, em
contexto escolar. Os que frequentam a disciplina de EMRC têm
necessidade da catequese, pois
esta disciplina não oferece nem
os conteúdos nem o ambiente
próprios de uma verdadeira
iniciação cristã.
A disciplina escolar de EMRC
faz parte do currículo escolar

do ensino básico e secundário,
sendo de oferta obrigatória e de
frequência opcional, é um espaço
de aprendizagem e de desenvolvimento dos valores, mas que
também contribui para a formação da consciência religiosa e
ética.
No passado mês de maio, os
docentes da disciplina levaram a
cabo uma campanha de matrícula em EMRC, nas suas aulas
em todos os ciclos do ensino
básico, inclusive no pré-escolar,

em especial junto das crianças
que irão integrar o 1.º ano de
escolaridade, sensibilizando-os
para a importância desta disciplina, mas também esclarecendo as diferenças entre EMRC
e a catequese. Também lhes
foram entregues pulseiras alusivas, fornecidas pelo Serviço
Diocesano de Apoio à Pastoral
Escolar.
Os docentes de EMRC

Centenário das Aparições de Fátima
Esta caminhada decorreu no dia 31 março e foi organizada pelo
grupo de EMRC. Participaram voluntariamente cerca de 40 alunos,
acompanhados por 8 professores (turmas. 5.º D; 6.º D; 7.º E; 8.º C e
9.º C).
Ao longo do percurso, os participantes percorreram o trilho pedestre
do Degredo (Maia) e visitaram a freguesia de São Brás, com paragens no jardim e Igreja dessa localidade.
Ao longo da caminhada, os alunos cumpriram o desafio lançado pelos professores de EMRC, procedendo à recolha do lixo encontrado
e participando numa prova de orientação que envolvia várias tarefas
relacionadas com o respeito pelo ambiente.
Na Igreja de São Brás realizou-se um momento de oração que foi
conduzido por dois pequenos Romeiros, os alunos Luís Pacheco (6.º
D) e Gonçalo Janeiro (7.º E).
O docente de EMRC,
Rui Macedo

A pedido do Serviço Diocesano
de Apoio à Pastoral Escolar, o
mês de maio foi dedicado a uma
das grandes religiosidades marianas portuguesas, as Aparições
de Fátima, devido, sobretudo, à
comemoração do seu centenário.
Deste modo, este acontecimento
foi abordado nas aulas de Educação Moral e Religiosa Católica,
pela docente Catarina Agostinho.
Nas turmas do 1.º ciclo foi apresentado um filme em desenhos
animados sobre as Aparições de
Fátima, consolidando esta temática com a ordenação e pintura
de imagens sobre a narrativa.

Posteriormente, alguns trabalhos
foram expostos no hall de entrada
de cada um dos núcleos.
Os alunos da turma D do quinto
ano de escolaridade demonstraram interesse e empenho ao
ser-lhes proposto a elaboração
de trabalhos de pesquisa sobre a

biografia dos três pastorinhos,
as aparições do anjo e de Nossa
Senhora de Fátima, sendo
apresentados na sala de aula e
expostos no Culturarte.
A docente de EMRC
Catarina Agostinho

