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D. XIMENES BELO

PRÉMIO
NOBEL DA PAZ
NA NOSSA
ESCOLA
Entrevista exclusiva na página 5
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Editorial

Vamos fazer Gazeta
O Clube de Jornalismo colocou
junto à reprografia a caixa Va-

Nesta edição, particularmente, e
em todas, mais genericamente,
propusemo-nos a debruçar-nos
sobre os temas transversais ao
Currículo Regional do Ensino Básico, nomeadamente, o
Desenvolvimento Sustentável e a
Açorianidade.
Debatemo-nos com a premência
de contribuir para formação de
indivíduos conscientes da necessidade de construir um mundo
sustentável, onde configuram
relações e interações, cada vez
mais complexas, entre as dimensões social, cultural, ambiental e
económica.
Procuramos, os docentes, respostas curriculares sensíveis à
identidade regional. E elas aqui
estão: na ação ecológica que tem
sido promovida no espaço escolar
ou na ação de divulgação que
levamos a cabo. A valorização
da Açorianidade está patente nas
sugestões de leitura dos alunos priorizamos, nesta edição, as que
propunham autores açorianos - e
nas atividades culturais, como a
visita de Daniel de Sá.
Na grande entrevista, Dom Carlos Filipe Ximenes Belo, Prémio
Nobel da Paz em 1996, é o brinde
que sonhávamos conseguir.
Oportunamente, a sua generosidade deu-nos a atenção que não
esperávamos e o mimo que vos
deixamos.
Para finalizar, resolvemos diminuir o tamanho da letra, dada a
participação que, nesta edição,
foi intensa. Procuramos também
atender às solicitações daqueles
que responderam ao inquérito,
realizado após a última publicação. Incluímos as respostas da
nossa Presidente à caixa “Vamos
Fazer Gazeta”, aumentámos as
imagens e esforçámo-nos por insistir com grupos diversificados,
de forma a integrar colaboradores
e “fotos” diferentes dos habituais.
Da parte do Clube de Jornalismo,
uma boa Páscoa para todos.
O Clube de Jornalismo
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mos Fazer Gazeta, com o objetivo
de promover uma participação
mais ativa da comunidade educativa no nosso jornal.
Os alunos colocam na referida cai-

As propostas de uniforme foram realizadas
nas aulas de Inglês
pelos alunos Alex Couto, Catarina Raposo,
Vanessa Moniz, Micaela Lourenço, Mariana
Melo, Jéssica Moniz e
João Sousa.

ATENÇÃO

xa ilustrações (rabiscos, desenhos,
fotos), artigos de opinião (queixas/
elogios) ou outros textos, como poemas ou trabalhos que gostassem
de ver publicados.

É nosso desejo criar um espaço, com o qual os alunos se
identifiquem, e onde possam
exprimir-se, pelo que apelamos à
participação de todos.

“Diana, a princesa bailarina”
Para efetuar a minha leitura recreativa, eu escolhi o livro
“Diana, a princesa bailarina”. É um livro ótimo e está à
nossa disposição na Biblioteca da nossa Escola. Sabem, a
história demonstra o que uma menina de 8 anos apenas
faz para se tornar uma bailarina: o empenho, o esforço
que ela gasta para ser mais flexível e mais virtuosa. Na
protagonista, vi um belo exemplo de vida, de determinação
e de coragem. Eu recomendo seriamente este livro a todos
as alunas da nossa escola. A todos, boas leituras!
Luzia Mota, 6.ºC

Calendário das Provas Nacionais

1º Ciclo (8h:30m)

2º Ciclo (8h:30m)

3º ciclo (13:00 horas)

1.ª Fase (obrigatória):
Português (41)-> 7 de maio
(terça-feira)
Matemática (42) -> 10 de maio
(sexta-feira)

1ª Chamada (obrigatória):
Português (61) ->20 de junho
(quinta-feira)
Matemática (62) -> 27 de junho
(quinta-feira)

1ª Chamada (obrigatória):
Português (91)-> 20 de junho
(quinta-feira)
Matemática (92) -> 27 de junho
(quinta-feira)

2.ª Fase:
Português (41)-> 9 de julho
(terça-feira)
Matemática (42) -> 12 de julho
(sexta-feira)

2ª Chamada (situações excecionais devidamente comprovadas):
Português (61) ->2 de julho
(terça-feira)
Matemática (62) -> 5 de julho
(sexta-feira)

2ª Chamada (situações excecionais devidamente comprovadas):
Português (91) ->2 de julho
(terça-feira)
Matemática (92) -> 5 de julho
(sexta-feira)

A Gazeta da EBI da Maia agradece o patrocínio de:
JUNTA DE FREGUESIA DA
LOMBA DA MAIA

Calendário das Provas de Equivalência à Frequência
1ª Fase: 17 a 28 de junho de
2013;
2ª Fase: 2 a 6 de setembro de
2013.

Radar escolar

VAMOS FAZER GAZETA
A resposta aos participantes

O Regime da Criação, Autonomia e Gestão das Unidades
Orgânicas (Escolas) do Sistema
Educativo Regional, tal como
outros regimes e regulamentos
relativamente aos alunos, docentes e não docentes são aprovados
pelo Governo Regional ou pela
Assembleia Legislativa Regional. Assim, cabe à comunidade
escolar cumprir com o que está
legislado e usar da sua autonomia
no que respeita à promoção do
sucesso educativo dos alunos, à
melhoria dos resultados escolares
e prevenção do abandono escolar.

Pelo que já referi, passo a responder às questões que alguns
alunos colocaram, no jornal, na
rubrica “Vamos fazer Gazeta”:
*Férias e Provas Finais: o período de férias e as provas finais dos
alunos não são da competência
da escola mas sim da Secretaria
Regional da Educação;
*Toque de campanha para
entradas e saídas: tempos houve
em que a legislação previa que se
devia acabar com os toques, para
que todos se responsabilizassem
pelo cumprimento dos horários,
não se esquecendo que estão na
escola para terem aulas e evitando que um atraso esporádico
tivesse como consequência uma
aula não dada ou não assistida
pelos alunos.
O alerta é para que se cumpra os
horários de entrada e saída da
sala de aula, tirando-se o máximo
proveito do trabalho letivo;
*Feiras, clubes ou outras
atividades: os alunos podem
sempre propô-las. Sugerimos que
o façam junto do seu diretor de
turma. Mas, também, sabemos
não ser viável fazer atividades

STOP DE LEITURA

com 3 ou 4 alunos. Há clubes que
deixaram de funcionar por falta
de alunos a inscreverem-se nos
mesmos;
*Higiene e limpeza: a nossa escola pode considerar-se em boas
condições de higiene e ficará melhor se todos os alunos contribuírem para tal, isto é, mantiverem
os espaços nas devidas condições
e o material;
*Embelezamento da Escola: então, no Natal a nossa escola não
estava linda, toda enfeitada com
os trabalhos alusivos à época e
feitos pelos alunos? É uma prática
digna de registo e para continuar,
sendo os alunos os participantes
ativos;
*Bons professores: ainda bem
que vocês reconhecem que a professora Maria José Róia é “muito
boa” e sabem que há muitos mais;
*Paz e Saúde: Fazemos votos
para que todos vivam em paz e
com saúde.
O Nosso Bem Haja!
A Presidente do
Conselho Executivo
Suzete Câmara

EBI da Maia visitada pela Tutela

Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura e Diretora Regional da Educação

12 do 12 de 2012 – O Dia em que
a E.B. 2, 3 da Maia parou!
Sem qualquer dúvida, uma atividade a repetir!
No âmbito da atividade “Parar a
Ler”, promovida pelo Plano Regional de Leitura e adotada pela
Escola, procedeu-se no passado
dia 12 de dezembro de 2012 ao
“STOP DE LEITURA”.
Esta actividade, dinamizada pela
Biblioteca Escolar, teve como
objetivos principais o desenvolvimento do gosto pela “leitura
gratuita”, assim como contribuir

para a literacia da comunidade
escolar.
A equipa dinamizadora da
actividade reconheceu o empenho e entusiasmo demonstrados
por todos os envolvidos: alunos,
pessoal docente e não docente.
Consequentemente, numa fase
posterior, conta ir um pouco
além das “próprias paredes” e
envolver TODOS os núcleos da
EBI da Maia, abrangendo, desta
forma, toda a comunidade escolar da Unidade Orgânica.

Alunos da nossa escola
participam no
Concurso Nacional de Leitura
A nossa Escola vai ser representada na fase distrital do
Concurso Nacional de Leitura
pelos alunos do 3º ciclo, Lucília
Conceição Melo Costa, Henrique Bulhões e Pedro Henrique
Viana Silva, a par de 7 escolas
regionais, das quais 3 de S.
Miguel. Estes alunos têm, nesta
fase do concurso, que ler os
livros “Permanências” de Judite
Jorge e “Os do meu bairro” de
Ondjaki.

O Sr. Secretário Regional da
Educação, Luíz Fagundes Duarte, e a Sra. Diretora Regional
da Educação visitaram a EB2,
3 da Maia e a EB1/JI Prof. Manuel Jacinto da Ponte, no dia 22
de janeiro. Contactaram com
a realidade escolar, visitando
espaços e conversando com
pessoal docente e não docente e
com discentes.
Na sala dos docentes da EB
2, 3, o Sr. Secretário respondeu a algumas questões que
lhe foram colocadas e ouviu
algumas preocupações e desabafos. Deixou claro que era
seu objetivo desburocratizar o
ensino, para que os docentes
desempenhassem as suas reais
funções, centralizando-se no
processo ensino-aprendizagem
para que se eleve o sucesso dos

alunos. Manifestou a sua intenção de dar mais autonomia à
escola para definir o seu plano de
ação de melhoria dos resultados
escolares.
O lema é trabalhar melhor com
as mesmas pessoas, já que a nível
financeiro a situação é precária,
como é do conhecimento de
todos.

No estabelecimento do 1.º
ciclo, presenciou o tipo de
instalações e esteve com os alunos em espaço de sala de aula,
interagindo com os mesmos.
Antes da referida visita, reuniu
com a Comissão Científica
do Plano Regional de Leitura,
que se deslocou até à EB2, 3 da
Maia para o efeito.

Encontro com o escritor Daniel de Sá
No dia 6 de março, a nossa escola recebeu a visita do escritor/
professor Daniel de Sá. Autor
de diversas obras consagradas
e natural da freguesia da Maia,
reuniu-se com os alunos de algumas turmas, com vista a responder a certas questões não apenas
acerca da sua vida, mas também,

e essencialmente, sobre a sua já
vasta obra.
Foram momentos de enorme
interação, de empatia com os alunos: contou histórias, respondeu
a perguntas, deixou desafios…
wwFindo o período de debate,
foi realizada, por um conjunto
de alunos pertencentes ao Clube

dos Amigos da Biblioteca, em
parceria com o Clube de Leitura,
uma dramatização de um excerto
da sua obra “Ilha Grande Fechada”, nomeadamente, o episódio
da “Arrematação”. Foi um dos
momentos altos do dia!
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Preparação da exposição, que
decorrerá na última semana do
2.ºperíodo, de técnicas de pintura
artísticas com materiais riscadores feitos pelos alunos do Clube
das Artes.
Filipa Alves, Rute Peixoto
e Sérgio Rocha

da Biblioteca: uns dramatizaram
o texto de Mariana Magalhães
e Cristina Quental, intitulado
“Oficina do Pai Natal”, enquanto
outros ficaram encarregues da
decoração do espaço. Diga-se, em
abono da verdade, que esta foi
uma ótima parceria que resultou
num espetáculo digno de registo
e, até, de repetição para os alunos
do 5º ano de escolaridade.
Foi um momento de gáudio, de
aprendizagem e de bem-estar, por
parte de todos!

A Preve
nção co
meça em

SI!
Os alun
os do C
lube da
Civil da
Proteçã
EBI da
o
Maia re
durante
a
lizaram
duas tar
,
des, a d
buição
istr
de
sobre a folhetos inform iProteçã
ativos
o Civil,
pela

Gazeta da EBI da Maia

fregues
ia da M
aia
nhecer
às pesso , dando a coas da fr
cuidado
egue
sq
de temp ue devem ter, sia os
em
es
dios ent tade, sismos, in dias
re outro
c
s. As pe ênssoas

viram
em e ou s. Enb
s
o
n
am
mo
atender os que lhes de devem
elh
os
os cons que nesses cas
,
ra o 112
m
tendera alma e ligar pa .
ac
teceu
manter
ue acon
q
o
o
d
explican

Radar Escolar

Grande Entrevista
D. Ximenes Belo

Dados biográficos

Alunos da nossa escola, na disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, formularam algumas questões, para colocar a D. Ximenes Belo, às quais, o Prémio Nobel da Paz gentilmente respondeu, através do
correio eletrónico.
pelos indonésios. Aqueles que se
opunham ao regime eram presos,
torturados… e alguns desapareciam. Havia funcionários timorenses, mas esses deviam aceitar
a ideologia do Estado indonésio e
obedecer às autoridades indonésias.

Alunos - Como era a vida quotidiana em Timor-Leste quando
o povo timorense era vítima de
massacres e genocídio?
D. Ximenes Belo - A vida
quotidiana em Timor-Leste, no
tempo da ocupação indonésia
(1976-1999), era uma vida fora
do normal. O regime era de
ocupação militar. O povo, maioritariamente, vivia nas aldeias e
a ocupação ordinária era a vida
agrícola. Havia, por isso, muita
pobreza material. Além disso,
os timorenses eram controlados

Solidaridade

O departamento de Ciências
Humanas e Sociais, através
das docentes responsáveis pela
atividade “Praticar a solidariedade”, agradece à comunidade educativa a colaboração
prestada aquando da recolha de
roupas, brinquedos e calçado
para o Instituto de Apoio à
Criança.
O referido instituto agradece
reconhecidamente a solidariedade manifestada por
esta comunidade educativa,
que transformou o Natal de
algumas crianças, num Sonho
Concretizado.
As responsáveis:
Catarina Agostinho
Fátima Rocha

Alunos - O que o levou a apoiar
o povo timorense e onde foi buscar coragem para o ajudar?
D. Ximenes Belo - Comecei a
apoiar o povo timorense quando
vi não tinham liberdade de movimento, de reunião e de expressar
livremente a sua opinião, mesmo
a política. Sabia que eles sofriam
e, por isso, comecei a intensificar as minhas visitas às missões,
paróquias, escolas e aldeias, para
manifestar a minha solidariedade
e mostrar ao povo que eu estava
com eles.
Alunos - Que significado teve
para si ter sido agraciado com o
Prémio Nobel da Paz?
D. Ximenes Belo - A concessão
do Prémio Nobel da Paz significa
que havia solidariedade inter-

nacional para com o povo de
Timor-Leste. Significa o reconhecimento internacional pelo
esforço que nós fazíamos para
resolver, por meios pacíficos, os
problemas de Timor.
Alunos - Que mensagem quer
transmitir às crianças, adolescentes e jovens de hoje, sobre a Paz,
como um direito de todos?
D. Ximenes Belo - As crianças,
os adolescentes e jovens de hoje
devem amar a paz. Devem ser
pessoas pacíficas e trabalhar pela
paz. Devem saber respeitar os direitos humanos, a justiça. Devem
viver em paz consigo próprios,
com os membros da família, com
os colegas na escola e com as
pessoas nos bairros, nas vilas, na
cidade. Vale a pena trabalhar pela
paz! A paz é necessária, pois com
a guerra só temos sofrimento,
doenças, fome e destruição. A
paz é um bem essencial para a
humanidade.
Porto, 6 de março de 2013
Dom Carlos Filipe Ximenes Belo
Prémio Nobel da Paz 1996

D. Carlos Ximenes Belo Bispo
nasceu em 1948, em Wallakama,
em Baucau, na ponta leste de
Timor.
Graduou-se em 1973. Em 1980,
foi ordenado padre. No ano
seguinte, regressou a Timor,
depois de uma longa ausência,
com a intenção de manter viva a
religião católica.
Em 1983, foi nomeado administrador apostólico da diocese de
Díli. A nomeação de Ximenes
Belo foi do agrado do núncio
apostólico em Jacarta e dos próprios líderes indonésios pela sua
aparente submissão. No entanto,
cinco meses bastaram para que,
num sermão na Sé Catedral, D.
Ximenes Belo tecesse veementes
protestos contra as brutalidades
do massacre de Craras, em 1983,
perpetrado pela Indonésia.
Nos dias de ocupação, a igreja
era a única instituição capaz
de comunicar com o mundo
exterior, o que levou D. Ximenes
Belo a enviar sucessivas cartas
a personalidades em todo o
mundo.
Em fevereiro de 1989 D. Ximenes Belo escreveu a várias
figuras internacionais a reclamar um referendo sobre o
futuro de Timor-Leste e ajuda
internacional ao povo timorense
que estava “a morrer como povo

e como nação”. Quando a carta
dirigida à ONU se tornou pública, em abril, D. Ximenes Belo
tornou-se persona non grata
pelas autoridades indonésias.
Esta situação agravou-se quando
o Bispo deu abrigo a jovens que
tinham escapado ao massacre de
Santa Cruz, em 1991, e denunciou os números das vítimas
mortais.
Em 1 de outubro de 1996, foi
galardoado com o Prémio
Nobel da Paz, a mais prestigiada
distinção política mundial, juntamente com José Ramos-Horta.
Em 1999, a situação política em
Timor Leste agravou-se, após
a realização de um referendo
sobre a autodeterminação dos
timorenses, cujo resultado foi
favorável à independência do
território. Entretanto, a casa de
D. Ximenes Belo foi alvo de um
dos sucessivos ataques, pelo que
o bispo se viu forçado a abandonar Timor Leste.
Em 2001, recebeu, juntamente com Alexandre (Xanana)
Gusmão e José Ramos-Horta,
o título de Doutor “Honoris
Causa” pela faculdade de Letras
da Universidade do Porto. Desde então, tem-se mantido uma
voz ativa na defesa dos direitos
humanos.

“Recordar é não esquecer”
inconscientemente, esquecendo
os seus anciãos, últimos redutos
da verdadeira sabedoria, adquirida pelas experiências vividas,
o departamento de Ciências
Humanas e Sociais levou a efeito
a atividade “Recordar é não esquecer”, realizada com os idosos
da Santa Casa da Misericórdia da
Maia, no âmbito do Ano Europeu
do Envelhecimento Ativo e da
Solidariedade entre Gerações,
que consistiu na oferta de um
lanche convívio, que contou com
a organização e participação de
alunos e professores da EBI da
Maia. A atividade desenvolveu-se
de forma bastante satisfatória, na
Com o intuito de revalorizar
medida em que as partes envolo papel fulcral do idoso, num
vidas usufruíram dos saberes,
tempo e numa sociedade que
paulatinamente foi, consciente ou experiências e afetos partilhados

de forma intensa, permitindo,
assim, uma maior consciencialização da proficuidade do idoso
na sociedade atual.
Permanece agora a marca de um
momento diferente, em vidas
marcadas por excessivos momentos de costumeira solidão,
interrompida pela efusiva alegria
de quem participou na atividade
supramencionada.
O departamento agradece a co-

laboração e dedicação de todos,
particularmente dos docentes
de Educação Musical, António
Pedro Teixeira e Paulo Peixoto,
pela composição da música,
pelos ensaios e participação na
atividade.
As professoras responsáveis:
Ana Bela Terceira
Catarina Agostinho
Fátima Rocha

Em foco
Em que área se formou?
Relações Públicas e Comunicação.
Qual o seu ídolo?
Jesus Cristo.
De que tipo de música é que
gosta?
Todo tipo de música.
Qual é a sua banda ou cantor
preferido?
U2.
Qual a sua viagem de sonho?
Correr a Europa de mochila às
costas.

Diga-nos um momento da
adolescência que tenha sido
marcante.
A viajem de finalistas ao Porto.
Um sonho por realizar?
Ir em missão para África.
Algo, sem o qual, seria incapaz
de viver?
Viver até vivia, mas a vida não
seria a mesma coisa sem o Amor.

Diga a primeira ideia que lhe
surge com:
Alegria - Crianças.
Amizade - Sinceridade.
Livros - Imaginação e Viagem.
Cor - Vida.
Comida - Para todos.
Sexta-feira - yéeeeeeeeee ;)
Trabalho - Que nunca falte…
Dinheiro - Euromilhões.

(Descubra quem é através da decifração de um código dissimulado nesta
edição da GAZETA.)
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Desenvolvimento sustentável
Sementes à terra
Distribuição do KIT da Biodiversidade
entre todos os organismos vivos
e, claro está, a relação entre o
Homem e a Natureza.
Pretende-se através desta ferramenta lançar as “sementes”
para criar cidadãos responsáveis
sendo, por isso, um importante
recurso para a educação ambiental na Região Autónoma dos
Açores.
A distribuição gratuita dos Kits
da Biodiversidade dos Açores
pelas escolas do 1.º ciclo da ilha
de São Miguel, teve início no pas-

Ação ecológica na nossa escola
A Eco-Escolas levou a cabo também uma actividade que consistiu na elaboração e distribuição
de ninhos pelas árvores da nossa
escola, com a colaboração dos
docentes Juan Pacheco e Paulo
Pereira e das suas turmas SPP A
SPP B e OPIII A.

Já temos também uma horta
biológica e um compostor, e far-se-á um pomar e um jardim de
plantas endémicas, sobre os quais
falaremos no próximo número.
Adiantamos apenas que os alunos
já têm estado a trabalhar para a
concretização destes projetos.

ZONAS HÚMIDAS
Em colaboração com o Parque
Natural da Ilha de São Miguel, o
projeto Eco-Escolas promoveu
a dinamização de uma palestra
sobre a importância das plantas
nativas e endémicas dos Açores,
dirigida a algumas turmas da EB
2,3 da Maia. A iniciativa destinou-se a preparar os alunos para
a construção de um jardim de
endémicas na Escola e decorreu
no dia 28 de fevereiro passado.
Os objetivos gerais da atividade
foram:
- Envolver a comunidade educativa na preservação de espécies
endémicas e nativas;
- Aumentar a sensibilidade da
comunidade educativa para a
necessidade de preservar a flora
endémica local.
Atendendo ao caráter transversal
e interdisciplinar da atividade e
ao enquadramento pedagógico
definido para a área curricular
de Cidadania, pretendeu-se,
também, fazer com que os alu-

6

Gazeta da EBI da Maia

nos sejam cada vez mais capazes
de:
- Participar em projetos coletivos;
- Adaptar-se a situações comunicacionais diversas;
- Relacionar-se corretamente
com os seus pares e com os
adultos.
Como parte integrante da palestra, foi apresentado um PowerPoint como forma de divulgação
das principais espécies da flora
nativa e endémica regional.
A recetividade e o índice de participação dos alunos na palestra
foram elevados. Os objetivos
traçados foram alcançados de
forma bastante satisfatória.
A palestrante convidada foi a
Dr.ª Catarina Mourato, Técnica
Superior do Parque Natural da
Ilha de São Miguel, que se fez
acompanhar a mestre Mafalda
Moniz, responsável pela Ecoteca
de São Miguel.

sado dia 10 de janeiro, através da
Ecoteca do Parque Natural de São
Miguel que integra a equipa do
PRESAA da Secretaria Regional
dos Recursos Naturais.
Do Kit fazem parte diversos
componentes, acompanhados por
propostas letivas, com principal
destaque para um filme sobre a
natureza dos Açores, um conto
infantil, três sacos de sementes
de espécies nativas, posters de
ecossistemas dos Açores, puzzles
de espécies protegidas e paisa-

Sabias
que?
A uma crescente preocupação
ambiental e de desenvolvimento sustentável junta-se um
novo movimento de consumo
que em Portugal se designa por
“localvoro”.
Um “localvoro” poderá ser
definido como um “herbívoro
e carnívoro local”. Isto significa
que os “localvoros” vão buscar
os alimentos que colocam na
sua mesa aos produtores locais,
assegurando assim a sua qualidade e frescura.
Estudos demonstram que os
alimentos que viajam mais de

Já todos ouvimos falar do Aquecimento Global, do Buraco do Ozono, da Desflorestação e da falta
de recursos hídricos. Sabemos que
temos que fazer algo para preservar o planeta, mas parece tudo
muito complicado. Por certo, já
deste por ti a pensar que deveriam
ser os adultos a resolver os problemas que criaram. Tens alguma
razão! Mas os adultos, como tão
bem sabes, também precisam de
aprender…. e muito!
Pois bem, este é o teu espaço de
ação, na tua luta por um planeta
à tua medida e sem os problemas
que os adultos continuam sem
saber resolver! Chegou a hora

gens da Região, um avental de
histórias, entre outros.
A distribuição deste recurso
pedagógico na ilha de São Miguel
decorreu durante todo o mês
de janeiro, abrangendo as 71
escolas públicas e 6758 alunos
do 1º ciclo, bem como as escolas
privadas.
A distribuição às escolas do 1.º
ciclo da Maia realizou-se durante
a reunião do Conselho Pedagógico de janeiro que, para o efeito,
contou com a presença da Mestre

?

?

Mafalda Moniz, Técnica Superior
do Parque Natural da Ilha de São
Miguel.
A colaboração entre a Escola e o
Parque Natural tem-se revelado
cada vez mais estreita, numa
perfeita simbiose de esforços
em prol da causa ambiental e do
desenvolvimento sustentável que
tanto se anseia.
A coordenação do
Projeto Eco-Escolas

?

O Kit da Biodiversidade dos Açores foi produzido no âmbito da
Estratégia Regional para a Conservação da Biodiversidade dos
Açores – Mais Endémicas como
contributo para o Plano Regional
de Educação e Sensibilização
Ambiental dos Açores - PRESAA
e tem como principais objetivos
sensibilizar os alunos para a preservação e conservação da natureza, bem como compreenderem
a complexidade do ambiente, dos
ecossistemas e as interligações

1500 quilómetros, desde o seu
local de produção até ao consumidor final, perdem ou alteram
o seu sabor e, mais importante,
o seu valor nutricional. Além
disso, o transporte por longas
distâncias implica o recurso a
grandes quantidades de combustíveis fósseis que enviam
toneladas de dióxido de carbono
para a atmosfera. Assim, quanto
mais perto do local de origem
comprarmos os nossos alimentos,
maior é a garantia de qualidade e
durabilidade dos alimentos que
ingerimos e maior é a certeza de

que estamos a contribuir para
um ambiente limpo.
Ao elegermos produtos locais
que, em S. Miguel, podemos
encontrar, por exemplo, nos
mercados municipais da Ribeira Grande e de Ponta Delgada,
estamos a fazer uma escolha
saudável e a promover o rendimento dos nossos agricultores,
diminuindo as importações,
aumentando a produção e o
desenvolvimento da economia
local.

de te tornares num EcokidMaia
e não há lugar melhor do que a
escola Básica Integrada da Maia
para começar.
Juntos vamos aprender a cuidar
do nosso mundo, que começa em
casa, e ensinar a família, amigos e
vizinhos!
Seguem em baixo algumas dicas
e queremos, também, aprender
contigo e, por isso, desafiamos-te
a colocar as tuas ideias e dicas na
caixa de sugestões da Gazeta.

novo. O conceito de “Pegada
Hídrica”. Sabes do que se trata? A
“Pegada Hídrica” é um indicador
que expressa o consumo de água
envolvido na produção dos bens
e serviços de consumo. E Portugal ocupa o 6º lugar do ranking
mundial, entre 151 países.
É simples, se parares um pouco
para pensar, perceberás que tudo
o que produzimos e embalamos:
comida, bebida, roupa, calçado,
electrodomésticos, etc., gasta
água. Não, não é só na rega
dos vegetais, legumes ou frutas
que nos vêm parar à mesa, mas
também em tudo o que passa por
uma fábrica e é metido em embalagens; tudo o que produzimos
gasta água.

O que é a sustentabilidade?
É poder fornecer as necessidades,
a nível de recursos à geração atual sem afetar as gerações futuras.
A Água é um desses recursos
e, talvez, o mais precioso, tanto
que se reinventou num conceito

Dicas ecológicas
1. Evita comer alimentos processados (lembra-te que, no fabrico
das embalagens de plástico,
se consomem muitos litros de
água);
2. Quando fores às compras
com a tua mãe, alerta-a para
substituir as embalagens de
plástico por embalagens de
vidro (o vidro degrada-se muito
mais depressa que o plástico na
natureza);

3. Faz mais refeições em casa
(poupas combustível e os recipientes que utilizas são de vidro e
não de plástico);
4. Compra artigos em segunda
mão como roupa ou brinquedos
(hoje em dia, são muito populares
em muitos sites da especialidade
e se comprares o que já está feito,
poupas o ambiente);
5. Faz questão de doar roupas,
calçado ou brinquedos que já não

utilizes a uma
instituição
que possa
precisar.
Queres saber mais sobre o ambiente e o que podes fazer para
ajudar?
Aqui vão duas sugestões de sites
a não perder:
http://www.wwf.pt/
http://www.quercus.pt/

Tudo em dia

Crescimento saudável
Gabinete para a Promoção da Saúde Escolar
O Gabinete para a Promoção da
Saúde Escolar (GPSE) da EBI da
Maia propôs-se, no ano lectivo
transato, obter um traçado do
IMC / Percentil dos alunos da
Escola. Para a Equipa de Saúde
Escolar (ESE) é importante saber
a prevalência de casos de alunos
com o peso fora do normal, para,
deste modo, e com a ajuda dos
técnicos de saúde, se minimizarem os riscos inerentes a um
crescimento/desenvolvimento
infantojuvenil anormal ou deficiente.

A recolha de dados relativos ao
IMC foi efetuada a 1051 alunos participantes, 587 do sexo
masculino e 464 do sexo feminino, distribuídos pelas escolas
do pré-escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos.
Os alunos que revelaram um
percentil abaixo dos 3% ou acima
dos 97% foram identificados,
listados e encaminhados para a
Nutricionista do Centro de Saúde
da Ribeira Grande.
Foram estes os resultados dos
alunos:

II Caminhada pela Saúde
No passado dia 15 de fevereiro,
várias turmas da EBI2,3 da
Maia realizaram a “II Caminhada pela Saúde” à Lagoa de
São Brás, no âmbito do Projeto
da Saúde incluído no Plano
Anual de Atividades.
Este passeio pedestre contou
com a boa vontade de todos os
alunos e professores participantes, boa disposição e condições
climatéricas favoráveis, embora
sentíssemos algum frio ao
chegar à lagoa.
Ao longo desta caminhada
pudemos respirar ar puro,
exercitar a nossa mente e corpo
e beneficiar de uma vista espectacular, como só as nossas ilhas
podem oferecer. A caminhada
durou cerca de duas horas e
trinta minutos e no regresso à

Escola levámos mais uma hora
e trinta minutos, mas o esforço
valeu a pena.
Apesar do cansaço visível de
alguns, o entusiasmo de chegar à
Lagoa, e puder desfrutar de um
bom lanche em pleno contacto
com a natureza, era enorme.
No regresso, usufruímos de um

merecido descanso na fábrica
do chá da Gorreana e saboreámos um chá, para revigorar a
alma e o corpo. Esperemos que
iniciativas como esta surjam
mais vezes. Os nossos parabéns
à equipa responsável por esta
atividade.
A turma de TVA

O Tabagismo
Pretendeu-se submeter também à medição de IMC todos os funcionários
da escola, mas poucos a efetuaram. Assim, não houve seguimento de
nenhum destes para consulta de nutrição.

?

A Gazeta quis saber, então,
quantos alunos estão inscritos
no Clube Desportivo Escolar e
apurou que:
- nas atividades de treino e
competição (Badminton e
Atletismo) estão inscritos 34
alunos; na atividades de promo-

?

?

Sabias
que?

ção, 45 alunos estão em Xadrez
e 15 em Ténis de Campo;
- nas atividades de desporto
adaptado, 16 frequentam a
Natação e 8 o Futsal;
- por último, para os alunos do
1º ciclo, as Escolinhas do Desporto contam com 50 alunos.

A carta… das cartas
Lomba da Maia, 22 de fevereiro de 2013
Caros leitores…
Cada vez mais, as crianças aprendem a lidar com as suas emoções
sem qualquer apoio, orientação
e autoconsciência das mesmas.
A nós, professores e educadores,
foi-nos tirada a liberdade de
intervirmos quando uma criança
está triste, eufórica, desanimada…., pois a nossa maior tarefa é
cumprir O Programa e explorar
todos os conteúdos (assim o
Sistema o exige), esquecendo que
temos à nossa frente seres com
emoções e com a necessidade de
as expor e de as compreender.
Não é necessário, apenas, formar
seres com sucesso académico, é
essencial e indissociável, formar
seres que pensem sobre o que
lhes é mais íntimo- as emoções- e
que possam adquirir a inteligência emocional, desenvolvendo as
respetivas competências pessoais
e sociais, para que consigam
viver em harmonia consigo
próprios e com a sociedade que

os rodeia, de modo a promover o
desenvolvimento de uma personalidade socialmente equilibrada.
Um dos maiores problemas da
nossa sociedade não é, apenas, a
crise financeira, mas sim a crise
de valores. Falamos tanto na
indisciplina nas escolas; dos pais
que têm dificuldades em educar
os seus filhos; dos professores que
se sentem impotentes perante
tanta exigência
e mudança na
sociedade…
Como professora, também
sinto o mesmo.
A minha maior
preocupação é
saber:
- Como educar
os meus meninos e meninas para
a sociedade em que vivemos?
- Como, simultaneamente, ajudar
os meus alunos a desenvolver as
competências tão exigidas pelo
Sistema Educativo?

A minha turma, 5º A, foi convidada a participar numa sessão
de esclarecimento sobre “O
Tabagismo” do Tretapi , no âmbito da Educação para a Saúde.
As cientistas Lurdes e Cândida
demostraram a composição de
um cigarro (nicotina, naftalina,
alcatrão, amoníaco, arsénio,
monóxido de carbono e muitos
mais) e as consequências do
vício do tabaco. Para além de
alguns vídeos e exposições,
também fizeram experiências
muito curiosas, como uma
simulação que nos mostrou,
através de garrafas de água,

o efeito do fumo nos pulmões.
Fiquei muito chocado com a informação dada sobre as doenças
que o tabaco provoca (cancro de
pele, dos lábios, da garganta, dos
pulmões, necrose, impotência sexual… ). Foi-nos dada a missão
de alertar os nossos familiares
para o impacto do cigarro sob o
fumador passivo. Quis aproveitar
para deixar também aqui o aviso:
o fumador passivo fuma três dos
vinte cigarros que vê fumar.

Assim sendo, sinto que é meu
dever recorrer a todos os recursos
possíveis e imaginários para atender a quem me pede “socorro”
todos os dias. Nem sempre temos
força para o fazer, pois, para além
de professora, também sou mãe,
e o dia tem sempre 24 horas.
Como todos os dias, na vida de
um professor, preparei uma aula
que fosse ao encontro do estipulado nos Programas Curriculares.
Contudo, como lidamos com
pessoas, nem sempre é possível
cumprir com o planificado. Este
dia foi um deles!
Não só porque
quis, mas, e acima
de tudo, porque
estas pessoas- as
crianças- assim o
exigiram.
Uma aula de Português, em que a
competência foco
a desenvolver seria a Escrita, mais
propriamente “A carta”; em que
os recursos humanos envolvidos
seriam apenas os necessários
(alunos e professora), e em que,
segundo o horário da turma, du-

raria 90 minutos, dei por mim e
já estavam envolvidos, para além
dos alunos e professora titular,
assistentes operacionais, alunos e
docentes de outras turmas e encarregadas de educação. Esta aula
não durou 90 minutos, mas sim
210 minutos (4 blocos de 45 min.
+30 minutos, para quem não tem
tempo para pensar em tudo).
Certamente, caros leitores, estão
a perguntar “Porquê?”. Esta
pergunta não me cabe a mim

O repórter do
Clube de Jornalismo
Ricardo Freitas Melo nº 14 5º A
responder, mas sim, a quem
me motivou para a escrita deste
desabafo a que todos batizaram
de carta.
Será que estas crianças irão obter
resposta às suas perguntas? Cabe
a todos nós decidir e procurar
dentro de nós o “tal tesouro”
que se encontra em todos os que
querem educar.
Um abraço esperançoso
A amiga dos meus
meninos e meninas
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PROJETO MEGAS

“CONCURSO DESFILE – MÁSCARAS DE
CARNAVAL” e EXPOSIÇÂO DAS MÀSCARAS

(Salto em Comprimento e Corrida de Velocidade em 40 metros)
Esta atividade foi realizada no
dia 23 de janeiro, na nova pista
de corrida e pista de saltos
da E.B. 2,3 da Maia e contou
com a participação de cento
e cinco alunos, sendo vinte
alunos da EB1/JI da Maia. Na
sua grande maioria, os participantes demonstraram interesse
e empenho, salientando-se os
bons resultados obtidos pelos
vencedores.

Este projeto visa, entre outros objetivos, a deteção de jovens com
capacidade ao nível da Velocidade e do Salto. A responsabilidade
pela sua organização e execução
coube ao Grupo de Educação Física da E.B. 2,3 da Maia, nomeadamente aos professores Rodrigo
Macedo, Pedro Teixeira e Ivo
Gomes, que tiveram a salutar
colaboração de todo grupo de
Educação Física.

Todos os docentes envolvidos
consideram estas atividades extracurriculares muito
importantes pois, além de
complementarem o processo
de aprendizagem dos alunos,
auxiliam no combate a um
grande problema verificado na
atualidade, o sedentarismo em
crianças e adolescentes.

O Departamento de Expressão
Artística e Tecnológica promoveu, pelo 2.º ano consecutivo, o
“Concurso Desfile – Máscaras de
Carnaval”. Todo o processo para
a realização do mesmo foi um
grande desafio, que só foi alcançado com sucesso pelo empenho,

interesse e dedicação demonstrados por todos os alunos dos diversos ciclos, inclusive os do Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino
Básico da Escola Manuel Jacinto
da Ponte, que este ano aderiram e
participaram no concurso.

Dia Internacional da Língua Materna
Comemorou-se, no dia 21 de
fevereiro, o Dia Internacional
da Língua Materna. Para assinalar esta data, alguns alunos de

Português do 3º ciclo dramatizaram, para os do 2º ciclo, contos
escritos por eles. A atividade foi
organizada pelo Departamento

de Línguas, em parceria com a
Biblioteca da Escola.

SuperTmatik
O 2º campeonato do SuperTmatik de Matemática realizou-se, na EB 2,3 da Maia, no dia
28 de fevereiro. Esta atividade
visa fomentar o interesse pela
prática do cálculo mental;
desenvolver destrezas numéricas e de cálculo; reforçar a
componente lúdica na aprendizagem da Matemática e detetar
e divulgar talentos na área do
cálculo mental.
Na final, contavam-se 72 alu-

nos. Os vencedores, por cada
ano escolar, foram: OPII C –
Diana Furtado; 5º B – Orlando
Dutra; 6º C – Luzia Mota; 7º
B – Raquel Bulhões; 8º B – João
Costa e 9º B – Fábio Costa.
A equipa organizadora salienta
que se denotou um espírito
de camaradagem, apesar da
disputa pelo primeiro lugar,
e agradece a colaboração de
todos os docentes.
A equipa organizadora

Ação de Sensibilização sobre Suporte Básico de Vida
No dia 16 de janeiro, realizou-se
no auditório da EBI da Maia uma
ação de sensibilização sobre Suporte Básico de Vida para pessoal
docente e não docente, orientada
pelo docente e formador Ivo
Gomes.
Foram apresentadas as manobras
do Suporte Básico de Vida e saiu,
sobretudo, reforçada a importância do domínio destes conhecimentos pelos participantes, tanto
na prevenção de acidentes, como
na atuação em presença. “Pequenos gestos podem salvar vidas.”
Gazeta da EBI da Maia
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Dia do pijama

Comemorações
nos Fenais da Ajuda
Na última semana de janeiro,
os alunos da Turma de Projeto
Curricular Adaptado da EB1 de
Fenais da Ajuda fizeram máscaras de gesso para participarem
no Baile de Carnaval/Comemoração do Dia dos Amigos,

No passado dia 20 de novembro,
a turma B da Educação Pré-escolar da EB1/JI dos Fenais d’Ajuda
comemorou o Dia Nacional do
Pijama, uma iniciativa da instituição “Mundos de Vida”.
O principal objetivo foi o de
sensibilizar a população para o
direito de toda a criança crescer
numa família. Trata-se de um
tema explorado nas salas do
jardim-de-infância e tem uma
vertente solidária. Este foi um
projeto realizado a nível nacional, com o apoio da RTP e da

que decorreu na Escola Básica
da Maia, no dia 1 de fevereiro,
atividade organizada pelo Núcleo
de Educação Especial. Todos os
alunos revelaram bastante entusiasmo nos diferentes momentos
da elaboração das máscaras,

pois para além de ser uma nova
experiência para eles, tiveram a
oportunidade de trabalhar com
outro tipo de materiais e verem
decoradas a seu gosto as suas
reais feições.

Fundação EDP, que contribuiu
com um euro por cada criança
participante.
A preparação decorreu com
muito entusiasmo nas semanas
anteriores, com a leitura do livro
”Todos de Pijama”, a partilha do
projeto com as famílias e a recolha de donativos no mealheiro
“Casa dos Pijamas”.
Já no próprio dia, com todos de
pijama e, com grande animação,
realizaram-se atividades de caráter lúdico-pedagógico, e até uma
sessão de cinema com pipocas.

Carnaval em São Brás
No âmbito da disciplina de Língua Estrangeira – Inglês do 1º ciclo e, como forma de
concluir a unidade My Body, os alunos do
4º ano, turma E, da Escola EB1/JI Professor Manuel Jacinto da Ponte, realizaram a
tarefa “Monster’s Face”. Os alunos usaram a
sua imaginação e criatividade e recriaram
um rosto para um monstro. Esta atividade
transformou-se num concurso de monstros e, no painel à entrada da Escola, foram
afixados os trabalhos dos alunos, que vale a
pena serem vistos e apreciados por todos os
membros da comunidade escolar.

Monster’s Face

Mais uma vez, a Escola de São Brás deu cumprimento ao tradicional
corso carnavalesco pelas ruas da freguesia, sendo este incorporado
por muitos habitantes locais. Foi um dia de folia, marcado pela alegria e amizade que se fizeram sentir entre crianças e adultos.

A docente de Inglês: Carla Furtado

S. Valentim

O Carnaval da nossa escola
A turma T.V.A. da EBI da Maia,
desde o início do segundo período, começou a realizar trabalhos
alusivos ao Carnaval. Começámos por colocar alguns palhaços
(em acetato) no retroprojetor e
projetar para o papel de cenário
onde procedemos ao decalque.
Depois desta primeira etapa,
recorremos a várias técnicas: a

As nossas máscaras
Logo após a realização dos
painéis, foi a vez de realizarmos as nossas máscaras, feitas
a partir da técnica do balão.
Levámos muitos dias, porque
é um processo moroso desde o
rasgar tiras de jornais até ficar
totalmente coberto (de várias
camadas de papel) e bem seco.
De igual forma, estamos a apostar na reciclagem!
Depois de secas, idealizámos
um pré-projeto, para ver se seria
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bem executado ou não, e depois colocámos mãos à obra, ou
melhor, nas máscaras até ficarem
finalizadas e bonitas. Ficaram
prontas, mesmo na véspera da
festa do Carnaval, para serem
apresentadas a toda a escola no
dia oito de fevereiro, dia da festa
de Carnaval da nossa escola.
Turma T.V.A.
Carnaval de 2013

do recorte e a da pintura em
que recorremos à utilização de
várias texturas e padrões.
No final deste trabalho moroso,
é preciso ver como ficaram os
nossos painéis que se encontram no Pavilhão Desportivo da
nossa escola! Pois, uma imagem
vale mais do que mil palavras!

A atividade de S. Valentim foi
celebrada pelas turmas de Língua
Inglesa do 1º ciclo, orientada
pela professora Fátima Cabral,
nas Escolas EBI de São Brás, EBI
Professor Amâncio da Câmara
Leite e EBI Padre Laudalino da
Câmara Moniz de Sá, respetivamente a 05, 06 e 14 de Fevereiro.
No âmbito desta celebração, os
alunos colocaram mensagens

alusivas à data, para os seus
colegas e professores, num marco
de correio construído para essa
finalidade.
Como já é habitual, os alunos
envolveram-se entusiasticamente
nesta atividade, elaborando os
postais com as mensagens, sendo
depois eles próprios a distribuir
os postais aos colegas e professores a quem se destinavam.

Fica por dentro

Dia dos Amigos e do Dia das Amigas Preparação do
Aquando do “Dia dos Amigos”
e do “Dia das Amigas”, as três
salas do Jardim-de-Infância da
EB1/JI Prof. Manuel Jacinto da
Ponte celebraram com os alunos,
que trouxeram laços e colares
elaborados pelos pais, a partir de

materiais de desperdício. A amizade, a partilha, o respeito pelo
outro mereceram um destaque
especial no trabalho da sala através de histórias, canções, jogos e
trabalho em grupo.

desfile de Carnaval
As profissões foram o tema escolhido para o desfile temático
deste ano da EB1/JI Professor
Manuel Jacinto da Ponte.
Inserido na Área de Conhecimento do Mundo/Estudo do
Meio, o tema foi explorado nas
salas em todas as suas vertentes.
Os pais foram inquiridos sobre
a profissão que exercem, os
utensílios que mais utilizam, o
uso de uniformes...
Foram ainda efetuadas algumas visitas de estudo, que
possibilitaram a observação do
local de trabalho e os afazeres
dos profissionais escolhidos
pela(s) turma(s).
Foi um trabalho gratificante
que envolveu pais e restante
comunidade educativa.

Carnaval de Porto Formoso
Os alunos de Porto Formoso tiveram um Carnaval muito animado
com diversas atividades realizadas na escola.
Na 5ª feira, dia 7 de fevereiro,
todos os alunos assistiram a
pequenos sketches realizados por
três elementos da comunidade,
o Paulo, a Diana e o Márcio,
onde puderam rir e aprender ao
mesmo tempo! Acompanharam
o menino Joãozinho na consulta
com a Sra. Enfermeira, onde
aprenderam a importância das
vacinas e de lavar os dentinhos,
com músicas conhecidas por todos. Depois, tiveram oportunidade de criar uma banda de música
com maestro, dançarinas e músicos, finalizando com uma alegre
e agitada música de Carnaval. Foi
muito divertido e a participação
das crianças riquíssima, uma vez
que se organizaram pequenos
grupos, o que permitiu uma
maior dinâmica entre todos. Os
alunos do 4º ano presentearam o

Sudoku

jardim-de-infância e alguns elementos da comunidade com uma
pequena peça de teatro, intitulada
“É um livro”.

que nos aquecia! Cada turma teve
um vencedor, que levou para casa
um certificado, para mais tarde
recordar este momento. Seguiu-se o desfile de Carnaval pelas
ruas da freguesia com muita cor
e “palhaçadas”, cantando “É Carnaval, já estamos aqui… chegou a
hora, é mesmo agora, nós somos
da escola e vamos cantar…”.
Regressámos à escola cansados,
mas alegres e com sentimento de
dever cumprido, pois conseguimos animar as pessoas e as ruas
da freguesia.

Tive um tempito livre e
resolvi escrever um pouco
sobre várias situações com
que nos deparamos no nosso
quotidiano na actividade
docente. Eis que me vêm à
memória algumas pérolas de
sabedoria:
Aluno: - Ó professor, para
que é que a escola serve?
Professor: – Serve para te
cultivares e apreenderes conhecimentos que, mais tarde,
poderás empregar no teu
dia-a-dia e na tua profissão.
Aluno (a pensar): – O que
é apreender conhecimentos? Será que é prender o
conhecimento na cabeça
com fita-cola ou outra “cena”
qualquer?!
-1

-2

12 de abril 2ª fase do concurso de Dança
17 de abril Limpeza da orla marítima
19 de abril “Conhecer o passado para viver o presente”
23 e 24 de abril Torneio de futsal
2 de maio Comemoração do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre
Gerações
22 de maio Dia Mundial para a Diversidade Biológica
23 de maio Demonstração de Técnicas Artísticas de Expressão Plástica (1.º Ciclo)
24 de maio Almoço tradicional de Espírito Santo e
Arraial (E.B.1/JI Pe. Laudalino da Câmara
Moniz de Sá)
3 de junho Comemoração do “Dia da Saúde Escolar da
EBI da Maia” e do “Dia Mundial da Criança”
12 de junho Feira de Minerais

TIC no 1.º Ciclo
A minha sala tem um espaço
de computadores. Nesse espaço
há seis computadores e em cada
um trabalham três alunos, à
vez, às quartas, quintas e sextas-feiras.
Resolvemos decorar o espaço
de informática e estivemos a
fazer pinturas em folhas pequenas e num painel grande. A
minha professora pôs, no projetor da sala, imagens de pinturas

com formas geométricas para
nos inspirar e todos fizemos
pinturas bonitas.
Nós sabemos ir para o “chat”,
sabemos jogar e ler histórias.
Visitamos sítios educativos. Os
meus sítios preferidos são: a
Ciência Divertida, as histórias
do Plano Nacional de Leitura e
o Sítio dos Miúdos.
Mateus Ponte – 7 anos
2º Ano B

Professor: – Também serve
para poderes concorrer a um
emprego melhor em que poderás ter uma melhor remuneração.
Aluno (a pensar): – O que é
essa “cena” de remuneração?
O prof. deve pensar que sou
doutor para o perceber! De
qualquer maneira, eu já sei
o que vou fazer quando for
grande, ter uma “fêma” e depois concorrer ao rendimento.
Aluno 2: – Ó Professor,
porque é que eu tenho de me
esforçar?
Professor: – Se te esforçares,
terás melhores notas e assim a
possibilidade de prosseguires
estudos e, talvez, entrares na
faculdade, tendo assim, no
futuro, a hipótese de teres um

melhor emprego.
Aluno (a pensar): – Mas,
para trabalhar na Prosseguir,
só é preciso ter a escolaridade obrigatória!!! Esses professores são muito mentirosos.
Professor: – Além disso, se
te esforçares, poderás ter
melhor aproveitamento e
sentires o orgulho de conseguir alcançar o objectivo a
que te propuseste.
Aluno (a pensar): – O professor deve acreditar que eu
quero saber disso para alguma coisa, eu tenho é orgulho
de ter a maior quantidade de
participações.
Conclusão: O professor e
o aluno falam “línguas”
diferentes.
Pelo docente Rui Dias

No dia 8 de fevereiro, todos os
alunos, professores e funcionárias
se mascararam para uma manhã
diferente… Iniciámos com o
concurso “Melhor pintura facial”,
onde todos desfilaram animadamente pela passerelle montada
no campo, usufruindo da música
que nos alegrava e do belo sol

“O pressor fala pelítico”
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Lazer

Sugestões
de Cinema
7.º ano
– “História Trágica com Final
Feliz”, de Regina Pessoa (Portugal, 2005)
– “A Noiva Cadáver”, de Tim
Burton (EUA, 2005)
– “Saída de Pessoal Operário da
Camisaria Confiança”, de Aurélio

Sugestões
de Leitura

Do Plano Nacional de Cinema

da Paz dos Reis (Portugal, 1896)
– “A Invenção de Hugo”, de Martin Scorsese (EUA, 2011)
– “Serenata à Chuva”, de Stanley
Donen (EUA, 1852)
– “Shane”, de George Stevens
(EUA, 1953)

8.º ano
– “Adeus, Pai”, de Luís Filipe
Rocha (Portugal, 1996)
– “Eduardo, Mãos de Tesoura”, de
Tim Burton (EUA, 1990)

Autores açorianos /
Plano Regional da Leitura

Livro: “(Sapa)teia Americana”
Autor: Onésimo Teotónio Almeida
Tempo de leitura: Duas semanas
Crítica: Recomendo este livro, pois conta como
era antigamente viajar para a América ou como os
açorianos pronunciavam as palavras em Inglês…
É um livro engraçado.
Raquel Melo, 8º B

Sugestão
Musical
Brilha intensamente como um diamante (2x)
Encontra luz no mar belo
Eu escolho ser feliz
Tu e eu, tu e eu
Somos como diamantes no céu
És uma estrela cadente, eu vejo
Uma visão de êxtase
Quando que abraças, estou viva
Somos como diamantes no céu
Soube que seríamos só um num instante
Oh, num instante
Senti, à primeira vista, a energia dos raios de sol
Vi a vida nos teus olhos

9.º ano
– “A Suspeita”, de José Miguel
Ribeiro (Portugal, 1999)
– “O Barão”, de Edgar Pêra (Portugal, 2011)
– “Um Outro País”, de Sérgio
Tréfaut (Portugal, 1999)

Livro: “Lugar de Massacre”
Autor: José Martins Garcia
Tempo de Leitura: 1 mês
Crítica: Eu gostei muito do livro. Revelou-se muito interessante, apesar de falar sobre
guerra.
Gonçalo Melo, 8º B

Livro: “A ilha de Nunca Mais”
Autor: Fernando Aires
Tempo de leitura: 1 semana
Crítica: Eu gostei bastante do livro porque descreve a fase que estamos a passar, a adolescência.
Nesta fase da vida, é comum andarem de mãos
dadas os amores e desamores, os encontros e
desencontros.
Também nos diz muita coisa sobre o amor, um
sentimento profundo que muita gente já sentiu e
que dá sentido à vida.
João Costa, 8.ºB
Livro: “O Terceiro Servo”
Autor: Joel Neto
Tempo de leitura: 1 semana
Crítica: O livro é muito interessante, apesar de ter
algumas partes um pouco confusas. Mas, de resto,
pareceu-me um bom romance literário e aconselho-os a lerem-no.
Milene Moniz, 8º B

Fora de horas
A vida social da comunidade
educativa da EBI da Maia tem
sido muito agitada. Começámos este ano lectivo com a
receção aos novos professores
num agradável jantar em Ponta
Delgada, um convívio salutar
que proporcionou momentos
bem divertidos.

Mas a festa estava ainda no
início. Pouco tempo depois,
a comunidade educativa foi
presenteada com um repasto natalício e prémios bem
sugestivos, em jeito de noite de
óscares, que reuniu um grupo
bem animado e teve momentos hilariantes.

Livro: “Lendas dos Açores”
Autora: Sónia Terra
Editora: SREC

Reconto de uma das lendas:
VAI-TE COM O DIABO (GRACIOSA)
Vivia na ilha da Graciosa um casal, que tinha uma filha. Ela estava
apaixonada e ia casar-se. Os pais estavam fazendo os preparativos
para o casamento. Só que para fazer os preparativos, estavam a
gastar muito dinheiro. A certa altura a mãe, já farta de gastar tanto
dinheiro, disse à filha:
- Vai-te com o diabo, que me levas tudo o que tenho.
Depois, a rapariga desapareceu, todos andaram à sua procura por
tantos sítios, mas não a encontraram. Até que foram para a serra,
procurar no lugar que chamavam de Caldeirinha e ficaram aflitos
quando viram as galochas dela lá. Então, o noivo amarrou uma
corda a si e desceu por um buraco e, lá no fundo, bem no escuro,
encontrou a sua noiva.
Amarrou-lhe a corda e subiram os dois. Ela não sabia como tinha
ido lá parar. Então, a mãe lembrou-se de que tinha dito, quando
estava com raiva, que o diabo a levasse. E ele, realmente, levou-a até
à Caldeirinha.
A mãe arrependeu-se do que tinha feito e nunca mais desejou mal a
ninguém!
Gil Soares, 5º D

Rihanna- Diamonds
Brilha intensamente, esta noite tu e eu
Somos belos como diamantes no céu
Olhos nos olhos, tão vivos
Somos belos como diamantes no céu

A tradução mais pedida na caixa “Vamos fazer Gazeta”
És uma estrela cadente, eu vejo
Uma visão de êxtase
Quando que abraças, estou viva
Somos como diamantes no céu

Brilha intensamente como um diamante (3x) Senti, à primeira vista, a energia dos raios de sol
Vi a vida nos teus olhos
Somos belos como diamantes no céu
Palmas viradas para o universo
Como nós, luar e ecstasy
Sentimos o calor, nunca morreremos
Somos como diamantes no céu

Então brilha intensamente, esta noite, tu e eu
Somos belos como diamnates no céu,
Olhos nos olhos, tão vivos
Somos como diamantes no céu
Brilha intensamente como um diamante (…)

Como não queríamos “perder a embalagem”, no Dia
dos Amigos, a comunidade
escolar feminina presenteou
os colegas com um pequeno-almoço na sala de professores
e surpreendeu-os com a melodia dos Queen, Friends will be
Friends e uma bigodaça.

A festa culminou no “Assalto
de Carnaval”, onde fomos
surpreendidos pelos dotes
culinários de todos os participantes e pelo talento artístico
dos bailarinos que nos brindaram com uma bela marcha.
Contagiados pelo ambiente
festivo, seguiu-se um bailarico
pela tarde fora.

