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Eis uma nova edição. Esperemos
que o que noticiamos reflita o
imenso trabalho desenvolvido na
Escola. Há ainda várias atividades
a decorrer, porém estava na hora
de sair a nossa “Gazeta”, para que
chegasse a todos os alunos, antes
de as aulas findarem.
Reportámos, aqui, a ação ecológica que se tem desenvolvido
no recinto escolar; as atividades
desportivas que decorreram
(com uma atenção especial para
a vitória conseguida pela nossa
equipa de Natação Adaptada);
as exposições e comemorações de
datas especiais (25 de Abril, Dia
da Mãe, Páscoa, Dia Mundial do
Livro…) organizadas pelos vários
ciclos; as visitas de personalidades
(D. Ximenes Belo, D. António de
Sousa Braga, Norberto Ávila,); as
ações levadas a cabo pelo Gabinete para a Promoção da Saúde
Escolar; e, por último, mas não
menos importante, o lançamento
da Antologia de Autores Açorianos, pela docente da nossa escola,
Helena Chrystello.
E, porque na escola transparecem
os problemas económico-sociais
que o país atravessa, pelo impacto
que têm nas famílias e, consequentemente nos alunos, entrevistámos
a prof. Mª João Branco, responsável pela ligação da escola ao
Serviço Social e à CPCJ. Ousámos,
também, numa linguagem que é
percetível à maioria dos alunos,
explicitar o que é a “TROIKA”,
de que tanto ouvem falar, e de
que forma estas questões politico-financeiras lhes dizem respeito
num futuro próximo.
Finalmente, com o aproximar
do final do ano letivo, ajuizámos
pertinente criar um espaço, que
fornecesse informações aos alunos
finalistas do nono ano, sobre quais
as saídas profissionais disponíveis.
Planeámos também dar a palavra
aos alunos da turma PROFIJ –
Acompanhamento de Crianças e
Jovens, que terminam o seu curso
este ano, para que fizessem um balanço sobre a opção que tomaram.
Esperando ter desenvolvido um
trabalho que tenha agradado aos
nossos leitores, contamos com uma
adesão de alunos mais numerosa,
no próximo ano letivo. Por agora,
despedimo-nos e desejámos a todos umas férias verdadeiramente
revitalizantes!
O Clube de Jornalismo

VAMOS FAZER GAZETA

Fernando Feleja

Editorial

Alguns comentários aos participantes

Como sabemos, “Vamos fazer
Gazeta” é uma secção do Jornal
da EBI da Maia que tem como
objetivo promover a participação ativa da comunidade
escolar.
Consideramos ser muito importante que a participação se
concretize com opiniões, sugestões e questões várias, que serão
atendidas sempre que possível.
Congratulamo-nos com a participação e damos os parabéns
aos que “fazem gazeta.”
Registamos algumas considerações sobre as temáticas aborda-
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das pelos alunos.
*Horário escolar – cumprimos o
estipulado por lei. Iniciamos as
aulas às 8:30 o que foi considerado cedo, uma vez que os alunos
precisam de dormir tempo suficiente. Aconselhamos a que não
prolonguem serões e durmam
pelo menos oito horas. Desliguem a televisão, o computador
e a ligação ao Facebook. Não se
prendam como por obrigação ou
por imitação.
Há um estudo que demonstra
que os jovens “veem o Facebook
como por obrigação, já estão
cansados de ver imenso drama, publicações sem interesse.
Também já se aperceberam de
que há manipulação de conteúdos de perfil e cronologia para
arrecadar o máximo de gostos e
há notícias que não são verdadeiras, mas montagens para
impressionar.”(citação)
Temos de ser cuidadosos nas
redes sociais, pois, infelizmente,
podem trazer-nos dissabores e
até problemas graves.

O que não podem esquecer é que
precisam estudar o máximo de
tempo que tiverem disponível.
*Visitas de estudo – o número de
visitas poderá aumentar, desde
que os alunos e os encarregados
de educação se comprometam a
participar, nomeadamente, pagando o transporte. Há que fazer
opções, como em tudo na vida.
*Portáteis nas aulas – acreditamos que no futuro o computador,
o portátil ou outra opção informática, será o instrumento de
trabalho de eleição. Já há alunos
que o têm, outros fazem poupanças para adquiri-lo. É importante
que assim seja. Temos que definir
prioridades na vida que contribuam para a nossa formação e
sucesso escolar.
*Jogos Desportivos Escolares e
outras atividades – a concretização das atividades depende do
empenho e motivação dos alunos
e a sua participação ativa é um
DEVER.
*Espaços desportivos, outras instalações e equipamentos – tudo

A Gazeta da
EBI da Maia
agradece o
patrocínio
de:

faremos para que se mantenham nas melhores condições.
Apelamos para que cada um
cumpra com o seu dever consagrado na lei:
“zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações
escolares, do material didático,
do mobiliário e dos espaços,
fazendo o uso correto dos mesmos” (artigo 31.º do Estatuto do
Aluno).
Se não cuidarmos do que
temos, dificilmente conseguiremos a respetiva reposição,
até porque todos sabemos que
atravessamos um período em
que o dinheiro escasseia.
Continuaremos a apostar na
formação pessoal e académica
dos alunos, que desejamos que
sejam muito responsáveis, empenhados, estudiosos e participativos.
O Nosso Bem Haja!
A Presidente do
Conselho Executivo
Suzete Câmara
JUNTA DE FREGUESIA DA
LOMBA DA MAIA

Falecimento de Daniel de Sá
“O que vale na vida não é o ponto de partida mas sim a caminhada (...)”
Cora Coralina
Foi com profundo pesar que hoje, dia 27 de maio, recebemos a triste notícia do falecimento do senhor Professor Daniel de Sá: um
vulto da cultura nacional, um escritor que marca, verdadeiramente, as letras açorianas.
Desta forma, manifestamos o nosso pesar e endereçamos à família enlutada os nossos profundos sentimentos.

Radar escolar

D. Ximenes Belo na nossa Escola

humildade de D. Ximenes Belo,
aproveitando da melhor forma este grandioso momento
de aprendizagem comunicada,
por uma singular personagem
internacional, que se predispôs a
partilhar acontecimentos vividos
na primeira pessoa.
Agradeço a colaboração de todos,
pessoal docente, não docente
e alunos, que de alguma forma
contribuíram para tornar possível
a concretização da palestra. De
modo especial a colaboração do
Conselho Executivo, nomeadamente, da presidente, Suzete
Câmara, da coordenadora do
Departamento de Línguas, Helena Chrystello, da coordenadora

do Departamento de Ciências
Humanas e Sociais, Ana Bela Terceira, da equipa de coordenação
da Biblioteca, nomeadamente, os
professores Luzia Mota e Telmo
Nunes e da assistente técnica,
Natércia Pacheco, da docente
Catarina Agostinho, do docente
do Departamento de Educação
Física e Musical, António Pedro
Teixeira, e dos alunos que constituem os Velvet Carochinha e,
por último, dos alunos do sétimo
ano, da turma B, que realizaram
os trabalhos que foram expostos,
alusivos ao tema Paz.
A docente de EMRC
Fátima Rocha

Conhecer o passado para viver o presente
O Departamento de Ciências
Humanas e Sociais levou a efeito
a atividade inserida no PAA
“Conhecer o passado para viver
o presente”.
Para este evento, foram convidadas as professoras Alexandra
Castela e Elsa Melo, autoras do
livro“ Um Lugar Chamado Açores – Descobrimento e Povoamento”, o primeiro de uma série
temática sobre aspetos particulares da História das várias ilhas
açorianas.
Foi, através da sua experiência,
como professoras de História e
Língua Portuguesa (5º e 6º anos
de escolaridade), que concluíram pela quase inexistência, no
mercado livreiro local, de obras
relativas à História dos Açores,
destinadas aos jovens.
As autoras neste primeiro livro
dão vida a um adolescente, com
a mesma idade dos possíveis
leitores de “Um Lugar Chamado Açores”, em texto narrativo,

que é acompanhado e valorizado
por desenhos, da autoria de Elsa
Gouveia.
Na sequência deste projeto
iniciado com a obra “Um Lugar
chamado Açores – Descobrimento e Povoamento”, as autoras
realizaram um segundo volume
intitulado - “Terra de Baleeiros”
e pretendem, com este novo
trabalho, divulgar a um público
infanto-juvenil um pouco da
História da caça à baleia e dos

baleeiros, para que estes comecem a valorizar e proteger o seu
património material e imaterial.
A equipa responsável agradece o
envolvimento de todos aqueles
que participaram nas atividades
realizadas no anfiteatro da nossa
escola, no dia 8 de maio. Acreditamos que todos tenham recebido a mensagem transmitida - A
HISTÓRIA É INTERESSANTE!
Ana Bela Terceira e
Maria José Róia

Foto de Luís Torres

Foto de Luís Torres
Foto de Luís Torres

D. Ximenes Belo, Nobel da Paz
de 1996, proferiu no dia 15 de
março uma pequena palestra,
alusiva ao tema “Paz, um direito
de todos”, no Anfiteatro da E.B.I.
da Maia.
Após a chegada de D. Ximenes
Belo à E.B. 2, 3 da Maia, houve
o acolhimento pelos elementos
do Conselho Executivo e demais
docentes ligados à organização da
atividade. De seguida, o Prémio
Nobel visitou a exposição de
trabalhos realizados, pelos alunos
da turma B, do sétimo ano, subordinada ao tema da Paz, onde
constava, também, a biografia do
ilustre convidado.
No Anfiteatro da EBI da Maia,
após a apresentação da mesa e
o visionamento de uma apresentação sobre a vida em Timor
Leste, D. Ximenes Belo proferiu
uma palestra intitulada “Paz, um
direito de todos”. Alertou para
a necessidade de toda a cultura
de paz começar no seio familiar,
alargar-se e alicerçar-se na escola
e, posteriormente, desenvolver-se na sociedade onde cada um
se insere.
Dentro da mesma temática, o
Nobel da Paz fez uma abordagem
sumária à vida timorense, aquando das invasões perpetradas pela
Indonésia, onde a inexistência
de paz social levou a que muitas
vidas fossem ceifadas. Ainda,
na mesma linha, referiu-se à
humanidade vivida e transmitida
pelo povo timorense que, apesar
dos fracos recursos económicos,
procura viver feliz com as parcas
condições disponíveis, valorizando sobremaneira o pouco que
tem.
A atividade foi muito bem-sucedida; discentes, docentes e
demais participantes deixaram-se contagiar pela simpatia e

Antologia de Autores
Açorianos Contemporâneos

O Departamento de Línguas,
em colaboração com a Biblioteca da Escola, organizou o lançamento oficial da Antologia de
Autores Açorianos Contemporâneos, no dia 15 de março, no
anfiteatro da EB 2, 3 da Maia.
Esta obra, editada pela Calendário de Letras, teve o apoio do
Governo Regional e da AICL,
e foi apresentada por uma das

autoras, a docente desta escola,
professora Helena Chrystello.
Esta colectânea, que se pode
encontrar nas estantes da nossa
biblioteca, pretende dar a conhecer obras de grandes vultos
açorianos da literatura e, dada a
sua pertinência e qualidade, já
está integrada no Plano Regional de Leitura.

Visita de Norberto Ávila

No dia 18 de março, por iniciativa da docente Helena Chrystello, a nossa escola recebeu
Norberto Ávila, um dramaturgo
internacionalmente reconhecido, natural da ilha Terceira.
O consagrado escritor reuniu-se com alunos do 3º Ciclo e, a
partir da sua própria biografia,
tentou motivá-los quer para a
escrita, quer para a leitura.
A terminar, os alunos da turma
B do 8º ano, com a colaboração da docente Lucília Roxo,
fizeram a apresentação de
uma peça, adaptada por estes,
a partir do texto “O Rosto

No passado dia 6 de Maio, os Velvet Carochinha festejaram dois
anos da apresentação da música
“Areias”, no programa “Caderneta
de Cromos” de Nuno Markl na
Rádio Comercial. Para celebrar
este momento, foi apresentado
ao público cibernauta a primeira
música original do grupo intitulada de “Quixote” no canal do
Youtube - www.youtube.com/stravinskyteixeira e na página oficial
no Facebook - www.facebook.com/
velvetcarochinha.

Levantado” do próprio autor. Participaram também na
atividade os docentes António
Pedro Teixeira, na sonoplastia,
e os docentes Paulo Peixoto e
Odilardo Rodrigues, com um
momento musical.

Depois da aventura de adaptar
hits do rock e disco, estes jovens
iniciaram agora uma “viagem”,
onde procuram encontrar novas
sonoridades para a música
infanto-juvenil portuguesa.
O grupo espera que a comunidade educativa e cibernauta apoie
este projeto, disseminando-o
ao máximo, partilhando a nova
música nas páginas pessoais do
Facebook e realizando várias visualizações no Youtube, para que a
mesma atinja proporções virais e
o grupo continue a dar que falar!
O docente responsável
António Pedro Teixeira
Gazeta da EBI da Maia

3

Tudo em dia

Eco-Escolas

No passado dia 24 de abril,
comemorou-se na EB 2,3 da Maia
o Dia Eco-Escolas e Dia Mundial
da Árvore e das Florestas.
Pelas 10h30m, alunos e professores começaram por participar na
cerimónia do hastear da bandeira
Verde Eco-escolas.

Ecoteca do Parque Natural da
Ilha de São Miguel e Vigilantes
da Natureza. Usaram da palavra
vários preletores, tendo a Dr.ª
Mafalda Moniz, da Ecoteca,
proferido um pequeno discurso
sobre a importância das boas
práticas ambientais.

Este galardão foi, mais uma vez,
atribuído à Escola, pela associação Bandeira Azul da Europa
(ABAE), pelo trabalho de qualidade desenvolvido no âmbito da
educação ambiental, no ano letivo
2011/12.
A cerimónia contou com a presença dos membros do Conselho
Executivo, representantes da

Um grupo coral de alunos,
dirigido pelo professor Odilardo
Rodrigues, solenizou ainda mais
o momento com a entoação do
hino da EBI da Maia, ao que se
seguiu uma atuação musical das
alunas Nicole Rodrigues e Sara
Medeiros, orientadas pelo professor António Pedro Teixeira.
No mesmo dia foram inaugu-

rados o Pomar, a Horta Biológica, e o Jardim de Endémicas,
projetos de grande relevância
para a escola, cujo desenvolvimento contou com o empenho de
muitos alunos e, em especial, dos
professores Juan Pacheco e Paulo
Pereira.
Ao longo do dia e nos seguintes,
estiveram patentes trabalhos
sobre Plantas Endémicas, da autoria de um grupo de alunos com
necessidades educativas especiais.
Também se pôde assistir, no hall
de entrada da escola, a um videograma alusivo ao ambiente, realizado pelos alunos da turma B do
9.º ano, na disciplina de Francês.
O dia foi ainda aproveitado para
distribuir pequenos brindes e
material de sensibilização para a
proteção e conservação da Natureza e da Biodiversidade.
Os professores coordenadores do
projeto Eco-Escolas, Luís Melo e
José Eduardo Medeiros, salientaram que a maioria das atividades
desenvolvidas não teria sido possível sem o grande empenho da
comunidade educativa e dos parceiros do projeto, com particular
ênfase para os técnicos do Parque
Natural da Ilha de São Miguel e
dos Vigilantes da Natureza, bem
como para os Serviços Florestais
de Nordeste.
Foi um dia diferente, que nos levou a refletir sobre a urgência de
respeitarmos a Natureza e sermos
mais amigos do planeta Terra,
que é a casa de todos nós.

Feira das Plantas
Com o chegar da primavera, é
necessário perfumar, dar cor e
alegria à nossa escola. E porque
não às nossas casas? Porque
não adquirir uma plantinha
nova para oferecer à nossa
mãezinha ou a outra pessoa
especial? Porque não renovar
ou criar um cantinho verde
personalizado lá em casa?
Foi nesse sentido que o Departamento de Ciências realizou a
Feira de Plantas que decorreu
no dia 11 de abril, no hall da
Biblioteca da nossa escola,
durante a manhã. A exposição
contou com exemplares de
diversas espécies, que pude-

ram ser adquiridos por toda a
comunidade escolar.
Esta atividade possibilitou a
continuidade do trabalho desenvolvido em contexto de sala
de aula, bem como a sensibilização de toda a comunidade
para a valorização e conhecimento das plantas e da natureza. Superou as expetativas, não
só pela curiosidade demonstrada pelos alunos, como também
pela oportunidade que lhes foi
disponibilizada de contactarem
de perto com espécies estudadas, permitindo-lhes também
adquirir uma planta a um preço
mais acessível.

Nesta edição da Gazeta continuamos a debruçar-nos sobre
o tema da sustentabilidade
ambiental e da preservação dos
recursos hídricos. Crescemos
a pensar na água como um recurso inesgotável. “Só pode ser
interminável, tendo em conta
o que chove há meses”, deves
estar a pensar tu. Mas, sabes
bem que a realidade nos mostra
que as reservas de água potável
estão a desaparecer. Por isso,
está na hora de participares na
mudança. Aqui vão algumas
curiosidades acerca dos recursos hídricos gastos na produção
das coisas que mais utilizas
no dia-a-dia. Se diminuíres o
consumo de alguns alimentos e
reutilizares outros, vais estar a
contribuir indiretamente para
a poupança de água já hoje e,
assim, crescer num mundo
com um futuro sustentável para
todos!

para 200 litros;
- Um quilo de carne de vaca
gasta 15.500 litros de água
para ser produzido ( um quilo
de frango gasta bem menos,
10.000 litros);
- Um hambúrguer 2,400 mil
litros;
- Um quilograma de açúcar
gasta 1.500 litros de água;
- Uma camisola de algodão
requer 2.900 litros;
- Umas calças de ganga gastam
10.000 litros de água.

Jardim de Plantas Endémicas
No dia dezoito de abril, foram plantados, num dos espaços exteriores
da E. B. 2,3 da Maia, alguns exemplares de plantas endémicas dos
Açores. Esta atividade, desenvolvida no âmbito do projeto Eco-Escola, contou com a colaboração dos alunos da turma PCA A, uma vez
que os alunos desta turma realizaram um trabalho de pesquisa sobre
esta temática, aquando do estudo da flora açoriana.

Horta Biológica
A turma T.V.A. da EB 2,3 da
Maia, ao longo deste terceiro
período tem participado no
projeto da horta biológica, que
já tem nome, “Quinta das Faias”.
Este nome foi escolhido pela
nossa turma. O nome deve-se à
plantação de faias à volta do terreno que estamos a utilizar para a
nossa horta.
Neste projeto, estamos a con-

tar com a ajuda incansável do
professor Juan Pacheco e com a
participação de outros professores e alunos desta escola.
Num primeiro momento, selecionámos o nosso espaço e cavámos
a terra, retirando muitas pedras
e enormes raízes de ervas; num
segundo momento, plantámos algumas espécies agrícolas que nos
foram cedidas, gentilmente, pelo

senhor João dos Serviços Agrários. Este ajudou-nos a identificar
as espécies e referiu os cuidados
que devemos ter ao longo do seu
desenvolvimento.
A nossa turma considera que devemos apostar na seguinte máxima “Na terra é que está o ganho”
e, para isso, temos que trabalhar
arduamente no que ainda temos
de melhor, as nossas terras.

Quanta água gastamos com…?
- Uma chávena de café gasta
140 litros de água. Se forem
adicionados leite e açúcar ao
café, e se um copo de plástico
for empregado para servir a
bebida, ‘a pegada hídrica’ de
uma chávena de café passará
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Queres saber mais sobre o
ambiente e o que podes fazer
para ajudar?
Aqui vão duas sugestões de sites
a não perder:
http://recicloteca-evs.blogspot.
pt/
http://www.casinhanaarvore.
com/guiaescolas/

Radar Escolar

Prof.ª Maria João Branco
Quais as funções que desempenha na Escola?
Neste momento, tenho várias
funções na escola: desde 2009
que assumi a coordenação da
implementação do Programa de
Matemática no 1º Ciclo; tenho
uma turma de Ensino Especial
designada Projeto Curricular
Adaptado, pelo segundo ano letivo; e exerço funções na Equipa
Multidisciplinar, este ano, pela
primeira vez, fazendo a ligação
da escola ao Serviço Social e à
Comissão Proteção de Crianças
e Jovens, assim como a outras
identidades envolvidas nestas
questões, nomeadamente o Centro de Desenvolvimento Infanto-Juvenil dos Açores (CDIJA),
o Centro de Terapia Familiar,
a Associação de Proteção de
Público Jovem (APPJ) e mesmo
a Polícia de Segurança Pública
(PSP). Aquando da sinalização de
algumas problemáticas, podemos
contar com as várias instituições
dependendo, claro, da análise de
cada caso. Por exemplo, a PSP
colabora com a escola em situações observadas dentro e fora
do recinto escolar e mesmo na
notificação dos encarregados de
educação em situações pontuais.
O Serviço de Psicologia e Orientação da nossa escola também
tem sido uma mais-valia. Uma
questão essencial nestas funções é
a articulação da informação entre
os vários elementos envolvidos.
De que forma a ligação com estas identidades, como o Serviço
Social e a CPCJ, tem impacto na
vida escolar?
Os problemas sociais e económicos têm um enorme reflexo na
escola, pois as crianças trazem
para a escola todas as suas
potencialidades e todas as suas
dificuldades. Dificilmente um
aluno, que vivencia um quotidiano familiar complexo e desestruturado, realiza um percurso
escolar normal e isento de problemas, sejam estes ao nível da
aprendizagem, comportamentais
ou de assiduidade/pontualidade.
Perante isto, também a escola
não pode proteger e promover o
desenvolvimento destes alunos de
uma forma solitária. As diferentes instituições com autoridade

no campo infanto-juvenil têm de
atuar em parceria, conforme as
situações e o âmbito de ação de
cada uma. Por exemplo, o CDIJA
faz o acompanhamento de um
número considerável de alunos,
independentemente de estarem
ou não no ensino regular.
Tem sentido que a situação que
o país atravessa se tem refletido no aumento do número de
situações de risco?
Dado que iniciei as minhas
funções neste campo em setembro de 2012, em plena crise, não
editámos ainda dados estatísticos,
que comprovem o agravamento
do número de crianças em risco
comparativamente a anos letivos
anteriores. No entanto, os meus
pares, técnicos de Serviço Social
e coordenadores da CPCJRG,
assim como elementos do serviço
de saúde, apontam para um aumento do número de famílias que
enfrentam graves dificuldades.
Por exemplo, temos detetado que,
no presente, há uma tipologia de
famílias a requerer o Rendimento de Inserção Social que até há
pouco tempo eram autónomas
na sua subsistência, pelo que, no
futuro próximo, as caraterísticas
socioculturais destas famílias
se tornarão mais heterogéneas.
Outro aspeto que está subjacente
a este clima crítico é a falta de
investimento escolar que as famílias e os próprios alunos revelam,
aliada às baixas expetativas sobre
si mesmos, adotando uma atitude
de “não vale a pena o esforço”.
Mas o esforço vale sempre a pena,
pois é através dele que melhoramos enquanto seres humanos
e que alcançamos um estado de
vida de realização e de felicidade
genuínas. Desistir não é a solução
em qualquer circunstância,
muito menos enquanto crianças
e jovens, tendo pela frente o seu
futuro, o da nossa sociedade e do
nosso mundo.
Entende que o trabalho que desenvolve satisfaz as necessidades
e há uma resposta atempada da
CPCJ aos problemas detetados
na Escola?
As situações são na sua maioria
muito complexas e muitas vezes
os recursos não são os ideais, mas

deteto que a resposta, dentro do
institucionalmente possível, é a
melhor e que as pessoas envolvidas dão o seu máximo e, muitas
vezes, em sacrifício das suas vidas
pessoais e familiares, aliás como
acontece connosco professores.
Os meios e as condições com
que trabalha são os necessários
para dar resposta a todos os
problemas com que nos deparamos na Escola?
É claro que todos nós queremos
sempre mais recursos, mais tempo para questões tão complexas
e mais celeridade nas respostas.
Muitas vezes, apercebemo-nos
de que as questões não ficam
permanentemente resolvidas. E,
saliento que há sempre situações
a chegarem, outras a progredirem
e outras a regredirem, o que suscita alguma instabilidade escolar.
Todavia, gosto muito do que
faço, pois ao contrário do que
muitas pessoas pensam, o meu
trabalho não é burocrático e até é
extremamente exigente no plano
humanista. Basta refletirmos
sobre o que será tomar decisões e
lidar com situações onde encontramos professores extremamente
preocupados, pais que se sentem
infelizes e impotentes e crianças
que estão com dificuldades e a
necessitarem de proteção. É todo
um conjunto de pessoas com
quem interajo e que necessitam
de algum tipo de apoio ou resposta o mais eficaz possível.
Este tipo trabalho leva-a a vivenciar de mais perto a realidade familiar dos nossos alunos.
Como se traduz esta experiência
a nível pessoal e profissional?
A nível pessoal, apesar de às
vezes ser desgastante, é também
positivo, pois tento dar o meu
melhor contributo para a resolução das diferentes problemáticas.
A nível profissional, é muito
gratificante, pois, felizmente, na
nossa escola a comunicação, a
interajuda e a vontade de fazer o
máximo possível são generalizadas, pelo que sinto que desenvolvo um trabalho de conjunto com
toda a comunidade escolar, tendo
como base o respeito mútuo.
Há alguma situação que a tenha
marcado ao longo deste ano?
Algumas situações são mais
marcantes do que outras, devido
ao seu grau dramático, mas não
irei referir situações em especial.
Gostava muito de salientar, porém, que considero que a nossa
escola é muito persistente no
combate a estas situações, o que é
de louvar, pois só assim demonstramos uma verdadeira preocupação com o futuro das nossas
crianças, da escola e da comunidade envolvente e revelamos a
consciência de que a felicidade e
o bem-estar individual não é algo
desligado de toda a sociedade
- nenhum de nós será verdadeiramente feliz, enquanto houver, à
nossa volta, tantas crianças com
obstáculos para desfrutarem de
uma infância protegida.

Que outros aspetos gostaria
de referir como importantes
para colmatar estes problemas
sociais ao nível da Escola?
Esta é uma conjetura tão complicada que, certamente, não serei
eu a detentora de soluções, que
não tenham ocorrido já a muitos
de nós, ou que não estejam já
em prática. Mas, posso reforçar
a importância da abordagem
da educação nas suas diferentes
vertentes, tais como aprofundar
o conhecimento dos direitos
humanos e cidadania, a inclusão digital, a educomunicação,
a educação na cultura, na arte
e no desporto, a educação em
prevenção e promoção da saúde,
assim como dos comportamentos
defensores do ambiente, para
além do acompanhamento pedagógico adequado a cada faixa
etária. Penso que as questões da
educação deveriam abranger toda
a população ao longo da sua vida
e consoante as suas necessidades.
Só assim se desenvolveriam indivíduos autónomos, que usufruindo dos direitos como cidadãos,
desenvolveriam as competências
necessárias para passarem de
pessoas que constantemente
se lamentam por aquilo que a
sociedade não faz por elas, para
pessoas que se autoquestionam
sobre o que fazem pela sociedade.
Como professora que trabalha
há vinte anos, dezasseis destes
no 1º ciclo, e principalmente
como mãe, tem algum conselho
prático para dar, em relação à
educação das crianças?
Realmente, as questões da educação de uma criança surgem muito antes de ela nascer, pois várias
decisões vão já determinar muito
do seu futuro: como esta criança
ser ou não desejada, existirem
ou não condições na família para
o seu pleno desenvolvimento,
a vigilância e os cuidados de
saúde da mãe durante a gravidez.
Depois, se a mãe investir na amamentação do recém-nascido e
numa alimentação extremamente

Sabias
que?

?

A percentagem de jovens
portugueses entre os 18 e os
24 anos que não concluíram
o ensino secundário baixou,
entre 2005 e 2012, de 38,8%
para 20,8%, ou seja, para quase
metade em pouco mais de meia
dúzia de anos!
Entre 2005 e 2012, a percentagem de portugueses com o
ensino superior concluído, na
faixa etária entre os 30 e os
34 anos, subiu de 17,7% para
27,2%.
O Eurostat diz que Portugal
teve no combate ao abandono
escolar a melhoria “mais notável” de toda a União Europeia.

cuidada, promove o pleno crescimento da criança e a sua maturação neurológica, que serão fatores
decisivos no desenvolvimento
suas capacidades. Salienta-se,
ainda, a importância da higiene, de um sono bem regulado
e de um ambiente que potencie
o seu crescimento psicológico
com carinho, diálogo e ausência
de agressividade nas interações
familiares. É de extrema relevância que os pais não se limitem
a reproduzir comportamentos
sem reflexão, ou seja, procederem com base em “os meus pais
faziam deste modo...” e assim justificarem todas as suas ações. Um
pai, um educador, tem, constantemente, que refletir se a forma
como procede é a mais adequada.
Educar é um ato de constante
desafio e exigência. Temos de nos
esforçar para dar o nosso melhor,
pois a criança não pediu para
nascer, logo a responsabilidade
total é dos seus progenitores.
Existe um ponto que considero
fundamental que é o exercício
da autoridade parental, ou seja,
uma criança necessita de limites
e estes são definidos quando
esta ouve “não” ou “sim” de uma
forma equilibrada, justa e clara.
Uma criança que é educada em
dois climas extremos, de autoritarismo ou de completa ausência
de regras, faz uma socialização
deficitária e será prejudicada ao
longo de toda a sua vida.
Finalmente, o acompanhamento
e a proteção constante da criança
são essenciais, seja a nível escolar,
de saúde, dos programas televisivos a que tem acesso ou até
mesmo ao nível das companhias
e das horas fora de casa quando
adolescente. Posso resumir que
uma criança, para se desenvolver
plenamente e não apresentar
dificuldades, tem de sentir que
é amada, cuidada e que tem um
grande valor, pois só assim acreditará nas suas potencialidades e
se revelará uma pessoa com vontade de aprender e de se tornar o
melhor ser humano possível.

?

?

Grande Entrevista

Os Censos de 2001 ainda registavam uma taxa de analfabetismo de 9% e, pior do que isso,
davam conta de que 44% dos
jovens que estavam no mercado de trabalho não tinham
chegado a terminar o ensino
secundário (número que se
reduziu ao longo da última década para 23%, como revelam
os dados do Censos 2011).
Apesar do “notável” progresso
dos últimos anos, Portugal tem
ainda muito que andar para
alcançar as médias europeias e
cumprir as novas metas que a
Europa fixou para 2020.

Gazeta da EBI da Maia

5

Tudo em dia

Conhecer o passado
“Troikado” por miúdos

Momentos de ABRIL...

A Turma A do 9.º Ano da EBI
da Maia, sob orientação do
professor de História, Pedro
Pacheco, levou a efeito, nos dias
24 e 26 de abril, a Exposição
“Momentos de ABRIL...”.
A atividade em causa teve como
principais objetivos: desenvolver
o espírito cívico, valorizando
a liberdade e a democracia;

recriar situações históricas sob
a forma de imagens; sensibilizar
os alunos para a aprendizagem da História Nacional – a
Revolução de 25 de Abril de
1974; desenvolver a capacidade
de observação; contribuir para
a diversificação de atividades da
EBI da Maia; e aliar a vertente
lúdica ao trabalho.

Testemunho

Manuel Tavares, nasceu no dia
10 de junho de 1943, no Pico.
Com 69 anos, esteve na nossa
Escola nos dias 23 e 26 de abril.
A aluna Diana Silva do Clube
de Jornalismo não resistiu a conversar com ele e deixa-nos aqui o
que ficou a saber.
Trata-se um militante clandestino que usava um nome falso,
para ninguém o conhecer. Usava
o nome “Flores”, inspirado na
ilha do grupo ocidental dos
Açores.
Apesar de trabalhar no duro,
Manuel tinha uma grande
ligacão à literatura, adorava ler e
para ele era o melhor passatempo que havia.
Para ler o que queria, numa
época de censura, era muito
reservado; como tinha muito
medo, escondia os livros debaixo do colchão da cama, assim
ninguém os encontrava.

6

Gazeta da EBI da Maia

Quis saber quais as obras que
lia na sua juventude. Referiu
“Assim Foi Temperado o Aço”
e “Governadores do Orvalho”.
Pelo que ouvi acerca destas
obras, pareceram-me muito
interessantes!
A sua vida não foi nada fácil,
mas o que importa é que superou todas dificuldades. Depois
do 25 de Abril, decidiu trabalhar como professor na área da
Hotelaria.
Guardei algumas frases marcantes ditas por este senhor durante
o nosso diálogo:
“Eu quero ser eu em qualquer
lugar.”
“Apesar de ter a idade que tenho, nunca esqueci e nunca vou
esquecer aquilo que passei na
vida de militar, para além disso,
tenho saudades desses tempos!”
Diana Silva, 9º B

Troika é uma palavra de origem
russa que significava, originalmente, um carro puxado por três
cavalos. Politicamente, a Troika
designa uma aliança de três entidades que se concentram numa
missão de gestão financeira para
ultrapassar crises económicas a
nível mundial.
A Troika, presente em Portugal,
é formada por três elementos,
a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu (BCE) e o
Fundo Monetário Internacional.
Cabe à Troika avaliar as contas
reais do estado português e definir as necessidades de financiamento do país, com o objetivo
de implementar a reestruturação
económica da nação e impedir a
bancarrota.
Trocado por miúdos, a Troika
empresta dinheiro a Portugal a
juros elevados, na condição de
o nosso país modificar de forma
profunda a maneira como investe
e gere o dinheiro que recebe e a
riqueza que produz. Este financiamento é realizado em parcelas
e só o recebemos na condição de
cumprirmos as regras impostas
para cada parcela.
Por outras palavras, imagina que
a Troika é o teu pai, estás sem
dinheiro e pedes-lhe cinquenta
euros emprestados. Ele dá-tos
com algumas condições. Primeiro não o recebes todo de uma
vez, vais recebendo parcelas de
dez euros, por exemplo, e para
poderes usufruir de cada parte
tens de realizar uma série de tarefas. Segundo, só recebes a parcela
seguinte se tiveres concretizado
as tarefas com as quais te comprometeste anteriormente. A
primeira grande diferença entre a
Troika e o teu pai é que a Troika
cobra juros. Lembras-te que começaste por dever cinquenta euros, não foi? Pois, com o tempo, e
depois de muitas tarefas executadas, acabas por ter de pagar, com
os juros acumulados, cinquenta
MIL euros. A segunda, é que o
teu pai não te irá exigir que realizes tarefas que vão contra os teus
direitos. Pois bem, a Troika está a
impor mudanças que interferem
com os direitos consagrados na
Constituição e assegurados pela
Revolução de Abril. Estamos a
viver transformações no estado
social que conduzem à perda do
poder de compra, pois o salário
fica mais reduzido com o aumento de impostos, ao aumento da
idade da reforma, ao aumento
das horas de trabalho semanal,
ao congelamento dos salários, à
redução dos subsídios, à extinção de serviços e a redução da
despesa na saúde, educação, entre
outros.
Tudo porque a Troika quer fazer
com que o nosso país reduza o
défice.
E o que é o défice? O défice
público é a dívida do país que

resulta da diferença entre o consumo da população e a produção
nacional. Isto é, consumimos
mais do que produzimos, pois a
nossa agricultura e as pequenas e
médias empresas foram aniquiladas com o comércio global. Para
responder ao consumo, temos
que importar, pelo que ficamos a
dever dinheiro e dependentes dos
credores que no-lo emprestaram.
O dinheiro que Portugal gasta é,
há muito tempo, muito superior
ao que ganha com o que produz.
A geração dos teus pais cresceu
com claros objetivos de vida,
resultante dos muitos sacrifícios e
lutas da geração anterior. Depois
de anos de clausura fascista, Abril
deu-nos um estado social com
promessas de futuro estável para
criarmos família e contribuir,
para o futuro do país, através
das gerações seguintes. Vivemos
com esses ideais até agora. Mas
o mundo mudou. O teu mundo
está a mudar. Nada mais é permanente e estável.
Esta nova realidade social trouxe
muita revolta e levou todas as
gerações para a rua, numa luta
conjunta sem precedentes e independente dos partidos políticos.
Avós, pais, filhos e netos juntaram-se, pela primeira vez, desde
o 25 de Abril, para lutar por um
futuro justo que garanta saúde,
educação e emprego para todos.
As diferentes gerações começam
a despertar para a necessidade de
lutar por um futuro em Portugal.
Sim, em Portugal, pois muitos jovens veem-se forçados a emigrar
para procurar oportunidades de
emprego que não existem mais
no seu país. De facto, a nossa
sociedade depara-se com uma
nova vaga de emigração. Mas,
ao contrário da dos anos 60 e

escola e talvez na tua família. Se
deres uma volta pela tua cidade,
verás o número de lojas fechadas,
e, se pensares um pouco, de certeza que conheces alguém cujo
pai ou mãe ficou sem emprego.
Mas, tu podes tomar algumas
iniciativas para contribuir para
pequenas mudanças que possam
gerar grandes mudanças. Fala
com a tua família, colabora na
organização da despesa familiar.
Podes mudar a relação que tens
com o dinheiro e a poupança.
Ajuda a tua família a cortar nas
despesas supérfluas. Em casa, não
podemos gastar o dinheiro que
não temos. Se há menos, corta-se na despesa. Qualquer mãe
entenderá esta premissa. Como
afirmou uma famosa política
britânica, Margaret Thatcher
“qualquer mulher que entenda
os problemas de cuidar de uma
casa está muito perto de entender
os de cuidar de um país.” Tens
que pensar que as tuas escolhas
e pedidos podem ser encargos
grandes para a tua família. Em
vez de pedires umas sapatilhas de
marca, ou outros pares de calças,
deves cuidar da tua roupa e calçado para durar mais tempo e evitar novos gastos. Na escola, deves
preservar o teu material escolar,
cadernos diários, borrachas,
canetas, entre outros. Se pensares
bem, por certo que já desperdiçaste muitas folhas de papel com
desenhos, rabiscos ou brincadeiras. Em casa, podes lembrar
aos teus pais que as marmitas
estão muito na moda, só têm que
cozinhar uma quantidade um
pouco maior ao jantar para levar
para o almoço no emprego no
dia seguinte. Olha que esta moda
já pegou entre os professores da
Maia.

70, esta geração tem elevadas
qualificações profissionais. Com
efeito, temos, neste momento,
o maior número de jovens com
formação académica superior
de sempre, fruto de um investimento do estado em educação
sem precedentes. Todavia, esse
investimento perde-se, pois estes
jovens não têm a possibilidade
de gerar riqueza e assegurar o
seu contributo para o desenvolvimento do país.
Ao contrário do que possas
pensar, a crise de que tanto ouves
falar, está à tua volta, não é uma
realidade alheia à tua vida. Ela
está presente na tua rua, na tua

Sabes, também, que uma época,
como a que vivemos, é muito
difícil para muitas famílias, que
perderam os seus empregos e negócios. Por isso, podes colaborar
junto da tua escola e paróquia
em ações de solidariedade quer
contribuindo com alimentos ou
roupa, quer disponibilizando
algum do teu tempo para ajudar
os que mais precisam.
As grandes mudanças começam
com pequenos gestos. Torna-te cidadão consciente e começa
agora a tua luta por um futuro
melhor.
A docente
Marta Torre

Tudo em dia

Preparar o Futuro
PROFIJ

Qual o balanço que faz do curso
de Acompanhante de Crianças
que termina este ano letivo?
João – O balanço que faço do
curso de Acompanhante de
Crianças que termina este ano letivo é um balanço muito positivo.
Se estivesse no ensino regular não
teria notas tão boas como as que
tive neste curso do Profij. Penso
que no ensino profissional, é-me
exigido um menor esforço de estudo, uma vez que a maioria das
disciplinas no Profij se revelam
mais práticas.
Daniela – O balanço que faço
deste curso é muito positivo,
porque me vai servir para uma
futura carreira e também porque
aprendi a lidar com crianças, e
até com crianças com necessidades educativas especiais. Quando
tivermos filhos, também estaremos mais preparados para lidar
com eles.

Quais as vantagens/desvantagens deste curso em relação à
frequência do ensino regular ou
das turmas Oportunidade?
João – Para mim as vantagens
que este curso oferece em relação
ao ensino regular ou às turmas
de oportunidade são o facto de as
matérias serem mais fáceis e mais
objetivas e de acabar o terceiro
ciclo com um curso profissional
e, simultaneamente, com o nono
ano de escolaridade, porque
se estivesse no ensino regular
acabaria sem a vertente profissional; de acabar o nono ano com
maior possibilidade de entrar no
mercado de trabalho.
Em relação às desvantagens, apenas encontro uma: a carga letiva
é superior à das outras turmas, o
que implica continuar a ter aulas
mesmo quando os outros já vão
de férias.
Daniela – Vantagens: em dois
anos ficamos com o nono ano de
escolaridade e o curso de “Acompanhante de Crianças” que nos
dá para trabalharmos em ATL’s,
creches e jardins-de-infância,
como auxiliares de educação.
Saímos da escola com um certificado profissional.
Desvantagens: as outras turmas
acabam as aulas a 14 de junho e o

Profij tem de repor as aulas a que
faltou, mesmo sendo justificadas.
Houve alguma experiência que
os marcou ao longo destes dois
anos?
João – Ao longo destes dois
anos, a experiência que mais me
marcou foram os estágios, porque
interagir diretamente com as
crianças é algo maravilhoso. Saber que estamos a contribuir para
a construção do futuro de uma
criança torna-se fascinante.
Daniela – As melhores experiências foram os dias que vivemos
no estágio a conviver com as
crianças.
Considera importante que este
curso (ou outro de Profij) volte
a abrir no próximo ano letivo?
João – Considero que sim, porque este curso dá a oportunidade
aos alunos de terem uma porta
aberta para o mercado de trabalho. Para além disso, motiva-os a
não desistir, porque as matérias
são muito práticas, em vez da teoria necessária ao ensino regular.
Daniela – Sim, porque com estes
cursos os alunos têm mais possibilidade de arranjar trabalho.

Em foco

Finalista do 4º

levaram à reflexão, através de
uma apresentação multimédia
sobre a vivência quotidiana, no
seminário de Angra do Heroísmo, onde residem, enquanto
fazem o seu percurso estudantil e
de aprofundamento da fé, que os
move para a vocação sacerdotal.
Os alunos estiveram bastante
recetivos às palavras proferidas e
interagiram, colocando dúvidas,
que foram sendo esclarecidas, no
âmbito da vocação ao sacerdócio,
ao diaconado, da vida sacerdotal
e diaconal.
Estas pequenas ações sensibilizaram alguns dos nossos alunos
para o respeito para com este tipo

O Clube de Jornalismo deixa
aqui alguma informação sobre
os cursos profissionais que vão,
provavelmente, abrir no próximo
ano letivo. Além destes cursos, os
alunos, que estão a pensar seguir
um curso profissionalizante, deverão também informar-se sobre
os cursos técnicos que decorrem
nas escolas secundárias.

Escola Profissional do Sindicato de Escritório e Comércio da
Região Autónoma dos Açores
(EPROSEC)
Técnico de Eletrónica, Áudio,
Vídeo e TV
Técnico de Recursos Florestais e
Ambientais
Técnico Auxiliar de Saúde
Técnico de Gestão

CURSOS PROFISSIONAIS NÍVEL IV – São Miguel (equivalência ao secundário e certificado profissional de nível IV)

Escola de Formação Turística e
Hoteleira
Técnico de Restauração - Restaurante/Bar
Técnico de Restauração - Cozinha/Pastelaria

Escola Profissional da Câmara
de Comércio e Indústria de
Ponta Delgada (CCIPD)
Técnico de Contabilidade
Escola Profissional de Capelas
Técnico de Instalações Elétricas
Técnico de Manutenção Industrial - Mecatrónica
Técnico de Restauração - Restaurante/Bar
Escola Profissional Monsenhor
João Maurício de Amaral Ferreira (Povoação)
Técnico Auxiliar de Saúde

Semana das Vocações
A Igreja celebrou a Semana das
Vocações a nível nacional e diocesano, disponibilizando meios
humanos e materiais, para uma
vivência mais profunda desta
semana, nas catequeses, nas famílias, nas escolas e com iniciativas
de vária ordem, nas comunidades
cristãs.
Na Escola Básica 2, 3 da Maia,
estiveram presentes dois jovens
seminaristas, Gaspar Pimentel e
Ruben Pacheco, que proferiram
pequenas ações de sensibilização
vocacional.
Os dois seminaristas definiram o
conceito de vocação; deram o seu
testemunho cristão e vocacional;

CURSOS PROFISSIONAIS
NÍVEL IV

Escola Profissional de
Nordeste
Técnico de Produção Agrária Produção Vegetal

de vocações. Também, permitiu
que alguns alunos se abrissem,
sem receio de serem descriminados, e confessassem que se sentem chamados a seguir a vocação
sacerdotal.
A docente de EMRC
Fátima Rocha

Escola Profissional da Ribeira
Grande
Técnico de Apoio Psicossocial
Técnico de Recuperação do
Património Edificado
Escola Profissional da Santa
Casa da Misericórdia de Ponta
Delgada - MEP
Técnico de Produção Agrária Produção Vegetal

Escola Profissional de Vila
Franca do Campo
Técnico de Comércio
Técnico de Produção Agrária Produção Vegetal
Escola de Novas Tecnologias
dos Açores (ENTA)
Técnico de Eletrónica e Telecomunicações
Técnico de Processamento e
Controlo de Qualidade Alimentar
Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos
Escola Profissional da Associação para a Promoção do
Desenvolvimento dos Açores
- APRODAZ
Técnico de Desenho de Construções Mecânicas
Técnico de Proteção Civil
Escola Profissional INETESE
- Açores (Instituto de Educação
Técnica de Seguros)
Técnico de Biblioteca, Arquivo e
Documentação - Polo de Angra
do Heroísmo
Técnico de Transportes - Polo
de Ponta Delgada

(Descubra quem são os finalistas através da decifração de um código dissimulado nesta edição.)

						

Qual o teu ídolo?
O meu ídolo é Cesar Mourão.
De que tipo de música gostas?
Gosto de músicas mexidas.
Qual é a tua banda ou cantor preferido?
Gosto dos Xutos e Pontapés e dos GNR.
Qual é a tua viagem de sonho?
Ir ao Havai.
Diz-nos um momento na tua escola que tenha sido
marcante.
Quando recebi o meu primeiro 100% a Matemática.
Um sonho para realizar?
Ser controlador aéreo.
Algo, sem o qual, serias incapaz de viver?
A família.
Quais são as expetativas que tens em relação à nova
escola?
Novos amigos, novos professores e aprender novas coisas.

Qual o teu ídolo?
Não tenho preferência.
Em que área pretendes prosseguir estudos?
Pretendo seguir estudos na área das Ciências.
De que tipo de música gostas?
Gosto de Indie e Rock.
Qual é a tua banda ou cantor preferido?
A minha banda favorita é Mumford and Sons.
Qual é a tua viagem de sonho?
A minha viagem de sonho é visitar a Inglaterra.
Diz-nos um momento na tua escola que
tenha sido marcante.
Entrar no Clube de Música.
Um sonho para realizar?
Seguir uma carreira.
Algo, sem o qual, serias incapaz de viver?
Os meus pais.

Finalista do 9º
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Clubes

Clube
de Leitura

Clube
de Dança
O Clube de Dança tem estado a preparar
o Concurso DANÇARTE que terá lugar
no dia 3 de junho. No final do segundo período, pudemos assistir a outra
fase deste concurso, que contou com a
participação de vários concorrentes e
nos proporcionou um espetáculo bem
animado.

Cantinho
das Línguas
L’usine de thé
L’usine de thé a été fondée en
1883 par la famille Gago da
Câmara.
Elle a 45 hectares de plantation, 75% de la production est
assurée dans la région.
Son thé est différent des autres
à cause de son arôme fort.
À cette qualité, on peut ajouter
le fait de ne pas être traité
avec des produits chimiques,
puisqu’il n’y a aucune maladie
ou parasite dans la région,
ce qui a suscité un intérêt
croissant des pays importateurs, comme, récemment,
l’Allemagne et l’Autriche qui se
sont aussi intéressées à ce thé.
Le «Thé Gorreana» est le seul
qui ne contient ni fongicides,
ni herbicides, ni pesticides.
Ana Oliveira e
Teresa Gonçalves, 9º C

Clube
da
Proteção
Civil
Foi comemorado, no dia 1 de março, o Dia da Proteção Civil, na EB2,3 da Maia, com a apresentação
de medidas de autoproteção e a realização de jogos
interativos.
Além desta atividade, o
Clube da Proteção Civil
realizou demonstrações
do Suporte Básico de
Vida com a participação
dos alunos.

Today I decided to talk about
my house and make a funny
description of it.
I’ve got a really big and yellow house with many white
windows.
Outside, there is a small
garden in front of the house
with some steps that lead you
to the door.
Let’s start with the living
room. After passing the front
door, on the left, there is the
living room with a big TV on
a table and some sofas. There’s
also a fireplace.
After walking through the
hall, there’s a study where my
sister and I do homework.
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Carlinhos,
o malcheiroso

“Fly on a Poem”
Respondendo ao desafio lançado pela atividade “O Estendal da Poesia” e, tendo em consideração que os temas
abordados nas aulas de Inglês no 7º ano, aprofundando
os já abordados no 2º ciclo, possibilitam que os alunos
que se encontram no limiar entre a infância e a adolescência, enfrentem novos desafios linguísticos e semânticos
e aceitem expressar-se de forma mais subjetiva sobre o
seu mundo e as suas relações, aqui fica o poema emblemático do desafio “Fly on a Poem”. Feito um trabalho
de reflexão e expansão de vocabulário em grupo-turma,
sobre sentimentos presentes na família, no lar, e em
ocasiões especiais, os alunos elaboraram individualmente
poemas alusivos à palavra “feelings”. Foi difícil a escolha,
mas eis um exemplo dos poemas escritos que serão colocados no “Estendal da Poesia” pelos alunos do 7º ano.
Love…
What’s the meaning of love…?
LOVE, LOVE…
Love is when someone makes you shine
It’s when someone is your sunshine
Love is when someone, even if it’s old, for you is gold.
Love is an ocean of emotions
It’s when you feel, at the same time, different sensations.
Love doesn’t need to be between lovers
It can be just between friends
Love is friendship, help, affection, fun and protection.
Love is not perfect but we can always try it.

My house
There are two computers we
can play on in our free time.
Next to the study there is a
kitchen where my family and
I usually eat. There is another
kitchen but we only use it to
cook. Beside the kitchen there
is the dining room with a big
table and lots of chairs. We
use that part of the house for
parties with the family and
friends.
Next to the kitchen, there is a
bedroom on the right. Actually, nobody sleeps there, it’s
our guest room.
Then, there is a bathroom and
next to it there is my parents’

O Clube de Leitura,
em colaboração com
a Biblioteca, organizou
o Estendal da Poesia, de
22 a 24 de maio, para os
2º e 3º ciclos de Português e 3º ciclo de Inglês
e a Hora do Conto, no
dia 23 de maio, em que a
professora (aposentada)
Glória de Sá veio ler,
na nossa Biblioteca, “As
Férias do Caracol” de
Anabela Mimoso, a alunos do 2º ano da E B1/
JI Prof. Manuel Jacinto
da Ponte e às turmas de
UNECA e OPI C.

Carlinhos, o mal cheiroso,			
Nunca tomava banho.
Ia pela rua todo manhoso,
Com nariz cheio de ranho.
Era um presidente de Câmara
Mas não sabia mandar.
Até a mulher gritava
Mas ele nem banho sabia tomar.
Um dia chegou o filho
Que lhe perguntou:
- O que é este cheiro?
Aí, o pai ralhou:
- Cala-te filho! Que vem do cozinheiro!
O cozinheiro não aguentou.
E caiu para o chão.
- Deve ter sido do cheiro!
- Disse, de novo, o filho resmungão.
O povo já não aguentava mais,
E do presidente falou mal.
Os filhos acompanhavam os pais,
Pois horrível como aquilo não havia igual.
Por causa do cheiro,
O presidente ficou sem ninguém,
E sem nada para governar.
Já nem ele se aguentava, também.

Dom Pedro e Inês de Castro viveram
uma das mais belas e trágicas histórias
de amor, imortalizada através de inúmeras formas de arte.
No âmbito do estudo da epopeia
“Os Lusíadas”, de Luís de Camões, os
alunos do 9º C foram convidados a,
também eles, recriar esta inquestionável
história de amor portuguesa, respeitando
as características do nobre género épico.
De entre vários poemas belos, estes
foram os que mais se destacaram.

Pleno amor
Aia de D. Constança tu eras
Quando pela primeira vez te vi.
Ah, Inês! Apaixonara-me deveras
Sem ao certo explicar o que senti.
Então, de vestido branco vieras
Como uma flor, puro amor, que sorri.
Perdido coração a despertar,
Amor profundo, fome de te amar.
Nicole Ferreira, nº 12
Pedro Câmara, nº 14
Raquel Furtado, nº 15
Sara Medeiros, nº 19

Morte cruel

Inês, mulher pelo amor destruída,
Inocente lágrima no olhar,
Chora por seus filhos e sua vida,
Raquel Ponte, 7º B Aí aprendeu a lição.
Morta pelo sentimento de amar.
Tomar banho e manter uma boa higiene.
Paixão sem piedade, proibida,
É uma rica solução.
Pedro, longe, nada pôde evitar!
Sofia Medeiros, 6ºC
Morte por espadas de aço fino.
Morte cruel, um trágico destino.
bedroom with a big “fluffy”
Pedro Câmara, nº 14
bed. In my parents’ bedroom
Tiago
Pimentel, nº 22
there’s a door that guides you
Finally, there are two front
to another bathroom.
rooms upstairs: my sister’s
Vingança cega
Also there is a laundry and
bedroom, where she spends a
then, there is our two car
lot of time listening to music
Ó Inês, bela e bondosa,
garage and the backyard.
and my awesome bedroom
Que da lei da morte te libertaste,
In the backyard there is a
with lots of books. That’s
Foste coroada rainha corajosa
swing and my dog’s small
where I usually read.
Pelas mãos de Pedro a quem tanto amaste.
house.
My house has also an attic
Esta história de amor poderosa
Upstairs, there is another hall
with old stuff, as clothes, carAcabou porque à morte te lançaste.
with a big bookcase. On the
nival costumes, cribs and toys.
Algozes que se dizem cavalheiros…
left, there is a big family room And that’s it! That’s my house.
Sem coração ficaram os conselheiros.
where I keep my toys and
I really like it because I feel
Daniela Silva, nº 4
where my sister and I play the comfortable there.
Débora Cordeiro, nº 5
piano and play the guitar.
Filipe Medeiros,
Mariana Araújo, nº 8
Next to that room there is a
5.º A
small bathroom.
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Maios

As turmas do Jardim de Infância
da EB1/JI Prof. Manuel Jacinto da
Ponte participaram no concurso
de Maios, promovido pela Câmara Municipal da Ribeira Grande
em colaboração com a Divisão de
Promoção Cultural e Juventude,
com o tema “Os emigrantes”.
Foi escolhido este tema, uma vez

Visita do Bispo

que as crianças do pré-escolar
estão a desenvolver, em contexto
de sala de atividades, trabalhos
de exploração da emigração,
no âmbito do projeto do Plano
Anual de Atividades da Educação
Pré-Escolar, cujo tema é “Fenómeno Migratório Açoriano”.

A EB1/JI Professor Amâncio da
Câmara Leite teve a honra de
receber a visita do Bispo
D. António de Sousa Braga
e do Padre Carlos Simas, no
passado dia 11 de março.
Conheceram as instalações
da Escola, os alunos e todo o
corpo docente e não docente,
tendo ocorrido momentos de
diálogo, de reflexão e de oração.
Foram convidados a visitar a
exposição de trabalhos sobre as
“Romarias Quaresmais em São
Miguel”, realizados pelos alunos
do 4ºano de Educação Moral e
Religiosa Católica. E o Sr. Bispo
foi ainda presenteado com uma
lembrança alusiva às romarias.
As professoras
Ana Cristina Pereira
Catarina Agostinho

Dia Mundial do Livro

Dia da Mãe
No passado dia 5 de maio,
comemorou-se o Dia da Mãe
e a nossa turma realizou um
lindo postal para oferecer às
nossas queridas mães. Fizemo-los nas aulas de E.V.T e, numa

das aulas de Língua Portuguesa,
realizámos um poema feito a
partir de todas as nossas ideias e
mensagens.
Os nossos postais ficaram muito
bonitos, mas as nossas mães

ainda acharam mais interesse,
por combinarem a beleza com
o amor que sentem por nós.
Vejam como ficaram os nossos
postais.
UNECA T.V.A./Ocupacional

A EB1/JI Pe. Dr. Laudalino da
Câmara Moniz de Sá comemorou, no passado dia 23 de abril, o
Dia Mundial do Livro.
Nesse dia, a Escola teve a visita
da senhora Ibéria Paiva, que
fez uma dramatização a partir
do livro “A história do Pedrito

A Páscoa

Coelho”, de Beatrix Potter. Este
livro pertence ao Plano Nacional
de Leitura e é recomendado para
o 1º ano de escolaridade.
A atividade foi muito divertida
e todas as crianças apreciaram
bastante este momento de leitura.

Demonstração Cinotécnica

No âmbito do Plano Anual de
Atividades, o Núcleo de Educação Especial realizou a atividade
“A Árvore da Vida” em colaboração com os professores de E.V.T.
Assim, os alunos integrados no
Regime Educativo Especial, de

vários núcleos escolares, elaboraram ovos e ninhos para colocarem na respetiva árvore, com
mensagens alusivas à Páscoa. Foi
notório o grande entusiasmo,
por parte dos alunos envolvidos, aquando da elaboração e

da colocação dos ovos com as
mensagens na “Árvore da Vida”,
que mereceu o devido destaque
no hall da nossa escola.
A turma T.V.A. /Ocupacional

No dia 16 de maio, decorreu na
EB 2,3 da Maia uma demonstração cinotécnica, promovida
pela PSP, na qual participaram

alunos da EB1/JI Prof. Manuel
Jacinto da Ponte e algumas
turmas da EB 2,3 da Maia.
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I Maratona de Futsal
da nossa Escola
Enquadrada no Plano Anual de
Atividades, decorreu, nos dias
23 e 24 de abril, a I Maratona de
Futsal da nossa escola.
Nesta atividade participaram voluntariamente cerca de 130 alunos, divididos por dois escalões.
Esta divisão teve como objetivo
promover uma maior competitividade entre as equipas, visto
que, em atividades anteriores,
onde não existiu, os mais novos
tendiam a perder a motivação.
Os jogos decorreram com grande
“fair-play”, tendo-se assistido a
alguns momentos de verdadeira
qualidade técnica. Proporcionou-se também ocasionar um jogo
disputado pelas turmas do ensino
especial.
No escalão A, venceu a equipa

“Os Detetives”, constituída por
Henrique Alexandre, Leandro
Melo, Filipe Melo, Francisco
Moniz, Miguel Alexandre, Ana
Sousa e Rita Sousa. É de referir
que, neste escalão, existiu um
grande equilíbrio, tendo alguns
dos jogos das finais sido decididos apenas na marcação de
grandes penalidades.
No escalão B, os vencedores foram a equipa “Os filhos da fruta”,
constituída por Frederico Pacheco, Gil Leite, Carlos Correia,
Octávio Caetano, Edgar Botelho,
Nicole Correia e Ana Moniz.
O melhor golo da competição foi
marcado por uma jogadora do
sexo feminino, Nicole Correia,
que, num dos jogos, à saída do
guarda-redes da equipa adversá-

III Encontro de Escolas de
Desporto Adaptado
1º lugar na prova de estafetas

1º lugar - escalão B

ria, lhe fez um “senhor chapéu”,
praticamente da linha do meio
campo.
Não podíamos deixar de louvar
o excelente comportamento de
todo o público, que encheu as
bancadas ao longo da competição, apoiando as equipas, com
aplausos nos bons momentos e

nos mais engraçados também.
Os docentes de Educação Física
(mais conhecidos pela “Malta
do Pijama”) consideram que
este tipo de atividade promove e
estimula o gosto pela atividade
física, contribui para o processo ensino-aprendizagem dos
alunos, promovendo uma grande

1º lugar - escalão A

socialização, pois as equipas são
compostas por alunos de ambos
os sexos e de diferentes faixas
etárias. Além disso, cumpre os
objetivos da Escola, em relação à
área curricular de Educação Física, que é levar os alunos a aceitar
e cumprir as regras estipuladas.

Clube de Ténis de Campo
Pelo segundo ano consecutivo,
a EB 2,3 da Maia conta com um
“Clube de Ténis de Campo”. Esta
modalidade é mais uma estratégia para incentivar os nossos
alunos à prática da atividade física. Nestes dois anos, mais de 60
alunos passaram a ter um contacto maior com esta modalidade,
tendo a possibilidade de frequentar, duas vezes por semana, aulas
específicas com os professores
responsáveis. Neste ano letivo, já
foram feitos, para além das aulas
semanais, cinco encontros em
formato de Torneios, para incentivar ainda mais os nossos alunos
a gostarem de fazer desporto
e quem sabe descobrir novos

talentos. Os objetivos do Clube
de Ténis são: contribuir para a
promoção do ténis na escola;
detetar jovens com talento ao
nível desta modalidade; proporcionar o convívio entre os alunos;
permitir um desenvolvimento

integral do aluno, respeitando
as etapas de desenvolvimento
pessoal e de formação desportiva;
permitir o espírito desportivo e
a noção do “fair-play” entre os
alunos participantes.

Atividades de final de 2º Período

Jogos tradicionais e Exibição de um Filme
Alunos da nossa escola participaram no III Encontro de
Escolas de Desporto Adaptado, no dia 16 de maio, mais
concretamente na atividade de

natação adaptada, na piscina
das Laranjeiras, em Ponta Delgada. A nossa escola obteve o
1º lugar na prova de estafetas!

Lançamento do Dardo
Também para o encerramento
do 2ª período, foi promovida,
pelo Departamento de Educação Física e Educação Musical,
uma actividade de demonstração de Lançamento de Dardo,
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que contou com a participação
especial da atleta do Sport
Lisboa e Benfica, e ex-aluna
desta escola, Elisabete Soares
Silva, Campeã Nacional desta
modalidade.

Realizaram-se duas atividades na
E.B. 2, 3 da Maia, no dia 22 de
março, resultantes de dois trabalhos de grupo, para a disciplina
de EMRC, de discentes da turma
C, do nono ano: a atividade ”Jogos Tradicionais”, que decorreu
no Pavilhão e se destinou aos
alunos do 2º Ciclo, do ensino
regular, às Turmas da UNECA,
do PCA e Oportunidades, e a
atividade “Exibição de um Filme”,
no Anfiteatro, cujos destinatários
foram os discentes do 3º Ciclo.
Os objetivos previstos foram alcançados. As atividades decorreram com naturalidade, organização e boa disposição, quer por
parte dos orientadores, quer por
parte dos alunos participantes
e respetivos docentes acompanhantes. Relativamente aos jogos
tradicionais, estes foram motivo de recordação para os mais
velhos e de aprendizagem para os
mais novos.
Em nome pessoal e em nome
dos discentes responsáveis pelas
atividades, agradeço a autorização cedida para a concretização
das atividades, à Presidente do

Conselho Executivo, Suzete Câmara, a colaboração prestada, nas
referidas atividades, dos restantes
alunos da turma, às docentes Ana
Soares, Dora Silva e Magnólia
e aos docentes António Pedro
Teixeira, Augusto Júlio e Juan Pa-

checo. Agradeço, ainda, a todos
os discentes que participaram nas
atividades e respetivos docentes
acompanhantes.
A docente de EMRC
Fátima Rocha

Fica por dentro

XII Romaria Escolar
16 de março de 2013
Realizou-se, no dia dezasseis de
março, a atividade extracurricular “XII Romaria Escolar”, com os
objetivos de pensar a escola como
um lugar de desafios pessoais,
entender a religiosidade popular
e o respeito pela tradição e criar
um espaço de reflexão e comunicação.

ceram todos os inscritos e o percurso a pé foi do Porto Formoso
à Igreja de São Brás e regresso à
Igreja de Nossa Senhora da Graça, no Porto Formoso. A Romaria
contou com a presença das duas
docentes de EMRC, Catarina
Agostinho e Fátima Rocha, e
doze alunos, nomeadamente,

Todas as escolas da Ilha ficaram
de se movimentar nesse dia,
seguindo um percurso a pé pré-determinado por cada uma, mas
todas unidas no mesmo espírito.
Relativamente à Romaria Escolar
da E.B.I. da Maia, a concentração
dos participantes foi na Igreja
da Nossa Senhora da Graça, no
Porto Formoso, o percurso a pé
previsto era até à Maia. Devido
às más condições atmosféricas,
nevoeiro e chuva, não compare-

do 1º Ciclo, do 2º ano, o aluno
Francisco Carreiro e, do 3º ano,
a aluna Beatriz Pereira, do 5ºA,
o aluno Filipe Medeiros, do 6º A,
o aluno Raul Feleja e as alunas
Erica Oliveira, Sabrina Moniz e
Vanessa Pacheco, do 8ºD, Teresa
Barcelos e, do 8ºA, o aluno Ronaldo Furtado.
Os objetivos previstos foram
alcançados. A Romaria correu
bem e houve momentos de
oração/reflexão, de lanche/con-

vívio e aprendizagem das regras
que são necessárias cumprir
numa romaria e sanções caso as
regras sejam transgredidas; dos
motivos diversos que levam os
homens a irem numa romaria;
dos sacrifícios que alguns fazem,
durante a romaria, para além do
sacrifício de andar tanto a pé,
com dores, feridas e ao sabor do
inconstante clima; do que fazem
e dizem quando são acolhidos,
para pernoitarem em casa das
pessoas; dos termos específicos
da romaria; do significado das
vestes; de por quem oram durante a romaria e da responsabilidade que têm as pessoas que pedem
aos romeiros para orarem por
elas ou por familiares.
A comprovar que a pouca quantidade de participantes não é
sinónimo de falta de qualidade,
segundo os testemunhos recolhidos junto dos alunos, estes
manifestaram o desejo de repetir
esta experiência, uma vez que
gostaram muito da atividade desenvolvida. As expetativas foram,
portanto, largamente superadas.
Como tal, há que referir, em jeito
de conclusão, que valeu a pena!

Entrevista na
RTP Açores

por duas alunas do 6º C (Mariana
e Luzia). O concurso foi apresentado pela docente Luzia Mota e
teve o apoio técnico de Natércia
Pacheco. O júri foi composto por
três docentes de Português, Helena Chrystello, Telmo Nunes e
Cristiano Santos, que premiaram
as três melhores duplas através

No dia 24 de maio, por organização da equipa da Biblioteca
Escolar, tivemos o prazer de
receber, naquele espaço, a jovem
escritora Irene Oliveira e a sua
avó, apresentada como Teresinha Couto.
A iniciar a palestra, a nossa presidente, Suzete Câmara, fez uma
breve apresentação das duas.
De seguida, a avó falou-nos de
como a Irene já se interessava
pela leitura, mesmo antes de saber ler e de como todos nós, se

nos esforçarmos, conseguimos
alcançar os nossos sonhos.
Irene de Oliveira apresentou,
então, o seu livro, “Uma Fonte
de Esperança”, dizendo que
se tratava da história de uma
rapariga chamada Antónia, que
nunca conheceu o pai e cuja
mãe morreu quando ela era
ainda muito jovem. Na capa do
livro, Irene levanta uma questão
“Poderão a amizade e o amor
devolver-nos a esperança?”.
Raquel Melo, 8º B

A docente de EMRC
Fátima Rocha

O alcance de uma lente

I Concurso “Dar à língua”
A Biblioteca Escolar realizou o
I Concurso “Dar à língua”, no
dia 22 de maio no anfiteatro da
EBI 2,3 da Maia com a participação dos alunos do 2º ciclo.
As catorze duplas inscritas
foram desafiadas em duas categorias (a soletração e o jogo da
“palavra proibida”) inspiradas

Visita de
jovem escritora

da soma dos pontos obtidos das
duas categorias. Esta atividade
teve como objetivo desenvolver
competências no âmbito da
língua portuguesa e o resultado
foi muito positivo.
Orlando Dutra, 5ºB

As nossas Tradições
O Departamento de Ciências
Humanas e Sociais realizou
o concurso de fotografia O
alcance de uma lente: “As nossas
Tradições” no passado dia 8 de
maio.
A este concurso concorreram
23 fotografias que foram selecionadas por um júri constituído para o efeito. A exposição de
fotografias teve lugar no hall do
anfiteatro da nossa escola.
Todos os alunos participantes
receberam um diploma, tendo

sido distribuídos prémios aos
três primeiros lugares. No 1º
lugar, ficou a aluna Raquel
Branco do 6ºD, no 2º lugar, Rodrigo Clementino do 6ºD e, no
3º Lugar, a aluna Inês Pereira
do 6ºC.
A todos os envolvidos, agradecemos a participação neste
concurso e esperamos que cada
registo tenha uma história para
contar.
A coordenadora
Ana Bela Terceira

Exposição

Diversidade Cultural
Os alunos das turmas A, B e D do oitavo ano desenvolveram trabalhos
em Geografia, com a docente Orlanda Silva, sobre o tema da Diversidade Cultural, que foram expostos no início do 3º período.

A professora Helena Chrystello foi recentemente entrevistada, na Biblioteca Escolar,
para o programa televisivo
Ler Açores. Estejam atentos
à programação, que passará proximamente na RTP
Açores.
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Saúde e Lazer

Sugestão
Musical

Gabinete para a
Promoção da Saúde Escolar
que assim o desejaram. Ainda em
relação a esta parceria, efectuou-se, no passado dia 17 de maio, o
último Workshop de Culinária
Saudável, realizado no CSRG e
ministrado pela Nutricionista
Cristina Estrela.

Caros membros da comunidade
escolar,
Estamos a chegar ao fim do ano
letivo e o Gabinete para a Promoção da Saúde Escolar deseja
a todos um final de ano cheio de
sucesso e a consciência de trabalho feito.
Aproveita para relembrar que todos os elementos da comunidade
escolar tem acesso ao GPSE, podendo apresentar a sua questão
ou problemática. Se por algum
motivo a questão ou problema
sair da competência do GPSE, a
informação será encaminhada
para um profissional de saúde
para esclarecimento.
O GPSE, neste terceiro período,
e dando cumprimento ao Plano
de Atividades elaborado no
início deste ano letivo, promoveu
algumas atividades, por forma
a melhorar a saúde geral da
comunidade escolar, e também a
incutir hábitos de vida saudáveis.

Rastreio à visão – Também, nos
passados dias 13 e 14 de maio, a
Multiópticas veio à nossa escola
fazer um rastreio à visão a cerca
de 370 alunos. Os técnicos já fizeram chegar ao GPSE o respetivo
relatório e, em tempo devido, os
Encarregados de Educação irão
ter conhecimento dos resultados.
Sessões da APF – Terminaram,
no dia 14 de maio, as sessões sobre “Educação Sexual e Reprodutiva”. As sessões ficaram a cargo
da APF (Associação para o Planeamento Familiar) e foram ministradas pela Dra. Rita Palma. Ao
longo deste ano letivo, os alunos
usufruíram de cerca de 30 sessões
que comportaram todos os ciclos
e níveis de ensino. As conclusões
tiradas são francamente positivas
e é vontade do GPSE continuar.
Parceria com a Enf. Maria José
Garcia e o CSRG – Neste terceiro
período, tivemos também a
oportunidade de ter na escola a
Enf. Maria José Garcia que fez a
atualização dos dados da vacinação e ainda ministrou algumas
vacinas (Antitetânica) às pessoas

III Caminhada pela Saúde –
realizou-se, no dia 15 de maio, a
“III Caminhada pela Saúde”. Esta
caminhada foi direcionada para o
2º ciclo, UNECA, TVA e TPCA.
O percurso foi de dificuldade
média e teve como destino a
Mata do Dr. Fraga. A caminhada
decorreu num espírito muito positivo e teve ainda uma pequena
paragem para descanso na Fábrica de Chá da Gorreana, onde
foi possível tomar um chá para
dar mais uma força até regressar
à escola.

Neste tempo de negativismo e de dificuldades, não há como remar
contra a maré, por isso trazemos-te uma música portuguesa com
uma mensagem muito positiva, cuja letra reproduzimos abaixo.
Temos a certeza de que vais gostar. Segue o link para a ouvires e
cantares ao mesmo tempo.
http://youtu.be/Qc6QrEGiD_A

Boss AC - Tu És Mais Forte (feat. Shout)

A última atividade, a realizar
pelo GPSE, será o Dia da Saúde
Escolar. Está prevista para o dia
3 de junho e comporta várias
valências ligadas à saúde e bem-estar. Como no ano passado,
aproveita-se para comemorar o
“Dia Mundial da Criança”.
A Equipa de Saúde Escolar

Oh, I think i did it again
Quem sabe não esquece
É como andar de bicicleta
Tu és mais forte e sei que no fim vais vencer (refrão)
Sim, acredita num novo amanhecer
Não tenhas medo, sai à rua e abraça alguém
E vai correr bem, tu vais ver
Tu és, tu és, tu és
Mais forte e no fim vais vencer
Tu és, tu és oh oh oh oh
Tu mereces muito mais
És forte, abanas mas não cais
Mesmo que sintas o mundo a ruir
Quando as nuvens passarem vais ver o sol a sorrir
A estrada não é perfeita
Apenas uma vida, aproveita
Só perdes se não tentares
E não desistas se falhares
O que não mata engorda
Torna o teu sonho real, acorda
Limpa as lágrimas e luta
Segue o teu caminho e escuta
A voz dentro de ti
As respostas que procuras, dentro de ti
Acredita em ti que tu és
Mais forte e tens o mundo a teus pés
Um dia tudo fará sentido
E vais ver que terás o prémio merecido
És o que és, não és o que tens
A tua essência não se define pelos teus bens
Às vezes as pessoas desiludem
Mas não fiques em casa parado à espera que mudem
Muda tu rapaz
Muda a tua atitude, vais ver ver que és capaz
E nada te pode parar
Os cães vão ladrar e a caravana a passar
O teu sorriso de vitória no rosto
Nem tudo é fácil mas assim dá mais gosto
Quando acreditas a força nunca se esgota
Só a reconheces a vitória se souberes o que é a derrota
Vais ver que no fim acaba tudo bem
Sai à rua e abraça alguém

Sugestão
de leitura
O livro que li, ao longo deste
período, e aconselho foi “Sonetos “ de Florbela Espanca.
Os temas principais dos poemas desta autora são a dor, a
ansiedade, o amor e a saudade.
Gostei de um dos poemas em
particular “se tu viesses ver-me…”
João Costa 8º B

