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Grande entrevista

Velvet Carochinha
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Editorial
Temos a felicidade de termos
alunos, no Clube de Jornalismo,
que prezam o ensino, a escrita e
os professores e, por isso, mesmo
sendo poucos, temos a obrigação
de continuar a empenhar-nos.
A motivação e determinação para
não desistir da Escola nem dos
alunos é o que nos faz novamente
ter uma edição para publicar, não
só porque o trabalho realizado na
EBI merece ser dado a conhecer,
mas também porque insistimos
em chegar àqueles que ainda nos
ignoram ou desvalorizam o que na
Escola se faz.
Nesta edição, pudemos contar com
uma intervenção mais direta dos
alunos do Clube (e de outros) na
realização de artigos de opinião,
de crónicas e de reportagens fotográficas, sem esquecer a participação dos docentes na organização
das atividades e disponibilização
dos artigos e fotos que aqui partilhamos.
Foi dada prioridade às preferências dos alunos e aos seus interesses nos temas a abordar, na
entrevista, no “Em foco”, na nova
secção desportiva (desta vez com o
Bodyboard, mas, numa próxima,
com outras modalidades)…
Continuamos a ambicionar que
este espaço sirva a população estudantil e a comunidade em geral,
portanto apelamos, novamente, ao
envolvimento de todos na construção das próximas edições.
Toda a equipa deseja um Natal
cheio de esperança e de projetos,
porque assim se potencia a realização dos sonhos!

VAMOS FAZER GAZETA
Dizem que a magia é algo irreal, um fenómeno inexistente,
mas o Natal é a prova que refuta esta afirmação. É uma época
em que a magia se impregna
nos nossos corações, adocicando-os. Essa magia chama-se
amor. Durante o ano intei-

ro, dispomos de 364 dias para
provarmos o quanto amamos os
que nos rodeiam e mesmo assim,
costumamos ignorá-los, como se
não precisássemos de lhes dizer
que os adoramos. Todavia, um
365º dia vem alterar isto. É o dia
em que o amor se converte em

Desejos de Natal
algo mais do que uma simples
palavra de quatro letras. Afinal
de contas, Deus enviou-nos o seu
filho para que espalhasse uma
mensagem de amor.
Hoje, celebramos o Natal como
uma prova do amor que os
humanos nutrem uns pelos

outros. O que queremos dizer
com isto é que vos desejamos
um Feliz Natal e, sobretudo,
que recebam não só muitos
presentes debaixo da árvore,
mas também muito amor de
todo o lado.
Os alunos do
Clube de Jornalismo

Outras inspirações

O Clube de Jornalismo

Espaço
XL de Coração
O espaço solidário é um
projeto conjunto de três
departamentos e visa envolver
toda a comunidade escolar na
construção de uma sociedade
mais justa e igualitária.

Os tipos de bens que o espaço
solidário recolhe incluem
vestuário, calçado, acessórios
e brinquedos. Situa-se junto
ao PBX.
A inauguração deste espaço
foi no dia 26 de novembro e
funciona até 17 de dezembro.
O Espaço Solidário XL de
Coração agradece a vossa
colaboração!
Os Departamentos:
CHS, Ciências e Matemática
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Radar escolar

Dia das Bibliotecas Escolares
Para celebrar esta data, a turma
do jardim de infância B da EB1/
JI Professor Manuel Jacinto da
Ponte convidou um encarregado
de educação para vir à Biblioteca Escolar contar uma história.
A sessão iniciou-se às onze horas com uma abordagem sobre
a importância das Bibliotecas
Escolares como veículo de
transmissão de conhecimentos,

não só através dos livros, mas
também das atividades que ali
se podem desenvolver. Seguidamente, a encarregada de educação convidada contou a história

Cerimónia de Entrega dos
Diplomas de Conclusão do Ensino Básico

de um livro intitulado “O Meu
Ursinho Preferido”, da editora
Civilização. Foi com enorme
entusiasmo e dinamismo que
esta leu e explorou a história. Os
alunos participaram ativamente
e envolveram-se com satisfação
nos percursos de leitura.
No final, os alunos puderam
manusear e apreciar os livros
existentes na biblioteca.

Na sala, realizaram o registo
gráfico da história, e demonstraram criatividade nas suas
representações.

Realizou-se, no dia 22 de novembro, a entrega dos diplomas aos
alunos finalistas do ano transato,
do 9º ano do ensino regular e do
Programa Sub-Oportunidade

A BE, também, comemorou o
“Mês Internacional das Bibliotecas Escolares”, com uma série
de atividades com o 2º Ciclo,
com a leitura dramatizada de
um excerto do livro “A Maior
Flor do Mundo”, pela Sra. Dona
Teresa Feleja, membro da nossa
comunidade educativa.
Posteriormente, e também a
convite da equipa de coordenação da BE, deslocou-se à nossa
escola a Sra. Dona Margarida
Hintze (também ela membro

CHÁ COM LIVROS
com a leitura de três histórias,
sendo o próprio, autor de uma
delas. Após a hora do conto, todos tomaram um chá e comeram
biscoitos. Foi um momento muito agradável e enriquecedor. Os
alunos revelaram muito interesse
e entusiasmo.
As docentes da EB1/JI de São Brás

um cheque de 500 euros à melhor
aluna, Maria João Pimentel, pela
Santa Casa da Misericórdia da
Maia.

“Mês Internacional das Bibliotecas Escolares

“O meu ursinho preferido”
Pedro

No passado dia 28 de outubro
de 2013, na EB1/JI de São Brás,
realizou-se a atividade “Chá com
livros”, no âmbito da comemoração do Mês Internacional da
Biblioteca Escolar. Um elemento
da comunidade educativa, Sr.
José António Moniz, avô de um
aluno, promoveu a hora do conto

Profissionalizante.
A festa contou com a apresentação e atuação da nova banda da
Escola e, além da atribuição dos
referidos diplomas, foi entregue

da nossa comunidade educativa),
que declamou o “Cântico Negro”,
de José Régio, a algumas turmas
do 3º Ciclo do Ensino Básico.
Paralelamente, e na sala de trabalho, esteve patente uma exposição
de marcadores de livros que serve
de factor motivacional para o
concurso de marcadores de livros
que está a decorrer na nossa
escola até ao dia 24 de novembro. Há ainda a salientar o “Chá
Com Livros”, a música ambiente,
as fragrâncias diversas, tudo em
prol de um ambiente descontraído e suficientemente motivador
para a leitura.
Houve ainda a realização de dois
murais: um intitulado “Alfabeto
Bibliotecário”, preenchido pelos
alunos que tomaram parte nas
atividades de audição da leitura
e da declamação, e outro cujo

título foi “O Que Mais Gosto
Na Minha Biblioteca”, onde
se registaram as opiniões dos
nossos discentes acerca deste
espaço da escola.

Exposição Viva a República
O Departamento de Ciências
Humanas e Sociais, em parceria com a Biblioteca Escolar,
promoveu, no hall da BE,
uma mostra de fotografias e
documentos diversos alusivos
à Implantação da República
Portuguesa, comemorada no dia
5 de outubro.
Contou com material diverso,
desde fotografias que retratam
a época, medalhas comemorativas, livros ou revistas, até ao
espólio pertencente ao docente
Paulo Tomé, membro do Departamento organizador.
Sendo uma forma tão fascinante
de dar a conhecer a História,
a exposição foi aberta a toda a

comunidade educativa.
Muitas turmas visitaram a exposição mas, melhor do que isso, foi
perceber que os alunos regressaram depois, por sua iniciativa,

para desfrutarem com mais calma de toda a informação disponibilizada sobre este período da
História do nosso País.
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Clube de Empreendedorismo

Clube de Dança
O Clube de Dança, sob a responsabilidade dos professores
Luzia Mota e Paulo Pereira,
organizou, no dia vinte de
novembro, uma demonstração
de Sh’Bam, para a comunidade escolar, apresentada pela

O Clube de Empreendedorismo, coordenado pelas docentes
Sandra Vaz e Rita Ledo, está a
desenvolver diversas atividades com os alunos no âmbito
das festividades natalícias. Os

professora Filipa Carreiro. Esta
modalidade de Fitness, presente
nos Açores há dois anos, conjuga
vários estilos de música e dança,
desde o hip-hop aos ritmos
latinos, como o samba e a salsa,
e alguns ritmos africanos e tem

tido muita recetividade junto
do público. Depois de alguma
vergonha inicial, os alunos aderiram, cheios de entusiasmo, ao
ritmo da música e disfrutaram
de uma aula muito divertida.

alunos estão decorar sacos de
oferta, vasos para ervilhaca e
trigo com materiais reciclados,
presépios em feltro e a confecionar doces de abóbora com
nozes e de araçás.

Clube de Leitura
No dia 7 de novembro, numa
iniciativa conjunta do Departamento de Línguas, Clube de
Leitura e Biblioteca Escolar, a
escritora Brites Araújo reuniu-se com os alunos de algumas
turmas da nossa escola.
Após a declamação de poemas
de escritoras açorianas por
parte dos alunos da turma A do
6º ano, a autora refletiu sobre
o poder da poesia enquanto
exploração de significados e de
significantes das palavras, numa
abordagem que nos levou até ao
limiar da linguagem.

Atividades Desportivas Escolares

O Clube de Leitura está a
preparar também uma dramatização de homenagem a Daniel
de Sá, com que nos presenteará
na última semana deste período
letivo.

Clube de Música

As Atividades Desportivas
Escolares (ADE’s), no presente
ano letivo, são ministradas pelos
professores Rui Dias, Manuel
Pontes, Rodrigo Macedo, Pedro
Teixeira e Sérgio Roque. Neste
primeiro período conta com
trinta e seis alunos inscritos. Todas as quartas-feiras, das 14:35h
às 16:05h, estes alunos realizam
vários desportos planeados
pelos docentes responsáveis.
Para que a quantidade do trabalho desenvolvido e, ao mesmo
tempo, a qualidade não sofram
perturbações, principalmente
agora que o Inverno dá os seus
primeiros sinais, toda a equipa

tem primado, desde o início das
atividades, pela responsabilização
dos alunos sobre os seus atos e
consequências. Esta estratégia
tem vindo a colher frutos pois,
independentemente dos espaços

em que nos encontramos a
desenvolver o nosso trabalho, o
empenho dos alunos tem sido
sempre elevado.

Clube da Proteção Civil

O Clube de Música tem dois
projetos, a Banda da Escola e os
Velvet Carochinha.
A Banda é dinamizada pelos
docentes Mariana Vale e Paulo
Peixoto, com os alunos Catarina
Spencer, na voz, Rudi Vaz, no
acordeão, Rui Gonçalves, na
guitarra rítmica, Rafael Victória, na guitarra solo, e André
Vieira, na bateria. Durante
este período, ensaiaram para
dois espectáculos: a entrega de

diplomas e as atividades de final
de período.
Quanto aos Velvet Carochinha,
são já 39 alunos e têm agendados e realizados vários espetáculos de apresentação do novo
álbum de originais: 24/11 em
Ponta Delgada; 15, 17 e 18/12
no Teatro Ribeiragrandense; 19/12 no Hospital Divino
Espírito Santo; e 1/12 no Centro
Comercial Parque atlântico.

Clube das Artes

O Clube da Proteção Civil aprovei- -Abrigue os animais em locais
ta esta edição para deixar alguns seguros.
-Feche bem as janelas, portas e
conselhos úteis:
persianas.
-Salvaguarde os bens de maior
Saiba o que fazer em caso de
valor.
tempestade
-Tenha à mão o seu kit de emergência.
Nos Açores ocorrem, frequenDURANTE:
temente, grandes chuvadas que
-Mantenha-se sereno.
podem originar enxurradas,
-Desligue a água, o gás e a eletriprovocando vários prejuízos.
cidade.
ANTES: (PREVINA-SE)
-Afaste-se das janelas e portas.
-Não deite lixo para as ribeiras,
-Ouça a rádio e siga as instruconserve-as sempre limpas.
ções.
-Não construa nos leitos das
DEPOIS:
ribeiras.
-Não circule nas zonas afetadas.
NA EMINÊNCIA:
-Afaste-se das ribeiras e não
-Escute pela rádio as informaimprovise pontes.
ções e instruções.

Clube da Energia

Além da atividade de comemoração do dia de S. Martinho, as docentes Filipa Alves e
Rute Peixoto, estão a executar
com os alunos, ao longo do
período, separadores de livros
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(para o concurso da Biblioteca)
pregadeiras, colares, brincos,
suportes para acessórios, caixas
e encadernação de livros. Estão
também a preparar as decorações de Natal.

Sob a coordenação dos professores Nuno Bastos e Ricardo
Tavares, os alunos estão a
construir aviões propulsionados
a energia potencial elástica, utilizando materiais reciclados, tais
como isopor, tubos de canetas
plásticas, arames, cola, palitos
de espetadas e rodas de carrinhos. O objetivo é realizar uma
competição entre os alunos.

-Verifique a segurança da sua
casa e, em caso de se sentir em
perigo, ligue o 112.
-Siga as instruções das autoridades.

Tudo em dia

Grande Entrevista

Entrevista dos alunos do grupo ao docente Pedro Teixeira

Velvet Carochinha

Desde 2010 que o Clube de Música desta escola começou a dar que
falar pela ilha e também no continente. Nessa altura, pegando numa
música ouvida numa sala de pré-escolar, começaram a juntar-se letras
de músicas infantis a melodias de vários hits do Rock. Essa foi uma das
formas de fazer com que os adolescentes, por um lado, não se esquecessem das letras das músicas, que já eram demasiado infantis; e por outro
começassem a alargar a sua cultura musical, analisando e remisturando
grandes êxitos de velhos tempos.
O seu estrondoso sucesso ocorreu, em 2011, quando Nuno Markl
utilizou a versão do “Areias”, com a melodia dos Muse, numa das suas
rábulas da “Caderneta de Cromos”.
A partir daí os Velvet Carochinha não pararam mais …
Através do carinho e apoio de algumas entidades oficiais, mas principalmente de muitos fãs anónimos e cidadãos comuns, conseguiram levar
19 alunos ao continente, tendo todos usufruído de 4 dias repletos de
experiências incríveis.
No ano seguinte, já com a fasquia bastante elevada, os Velvet não cruzaram os braços e fizeram mais 9 misturas de letras infantis, mas desta
vez com melodias de músicas Disco, uma forma de pôr também os pais a
relembrar os anos 70.
Este ano, o desafio foi ainda maior! E contando com 29 membros,
aventuraram-se na composição de temas originais.
As melodias continuam a seguir um registo atrativo e atual mas, desta
vez, abrangem desde o Rock ao Reggae, do Jazz ao Pop. E embora as
letras continuem a falar de personagens do imaginário infantojuvenil,
“Agora Sim!” é um álbum que não deixa ninguém indiferente, sendo
recomendado a ouvintes dos 9 meses aos 99 anos de idade.
Para conhecer mais e melhor as loucas ideias que povoam a mente do
professor mentor deste projeto, não perca a entrevista exclusiva que
apresentamos de seguida.
O que o levou a criar este grupo?
Depois de alguns anos a lecionar
nesta escola, verifiquei que havia
uma falha a nível de projetos
musicais que envolvessem mais
os alunos e que ultrapassassem os
limites da sala de aula, permitindo-lhes aos alunos criar um olhar
crítico sobre a música e realizar
uma escolha fundamentada
das suas preferências musicais.
E assim nasceram os Velvet
Carochinha, um projeto musical,
educacional, cultural e social.
Qual a origem do nome “Velvet
Carochinha”?
Este nome surgiu através da
necessidade de implementar uma
postura adulta ao grupo. A referência “carochinha” tinha de estar
presente para mostrar o tema de
trabalho - a música infantil. O
termo “Velvet” foi inspirado no
nome de algumas bandas de rock,
tais como os Velvet Underground
e os Velvet Revolver. Respeitamos
assim, a origem anglo-saxónica
do rock e a referência portuguesa
para identificar os temas infantis.

Como descreve estes últimos
três anos? E qual foi o momento
que mais o marcou?
As primeiras palavras que me
ocorrem são trabalho, esforço e dedicação. Inicialmente,
tivemos de convencer os alunos
das vantagens de ingressar no
projeto, depois mostrar-lhes que
o resultado poderia vir a ser bem

divertido e, por fim, levar a cabo
um enorme esforço na procura
de soluções para divulgar o trabalho junto dos media, editoras e
salas de espetáculos.
Um dos momentos que mais
me marcou foi o dia em que
Nuno Markl apresentou o nosso
projeto a nível nacional. Esse
acontecimento contribuíu, em
muito, para o nosso crescimento
e afirmação. Um outro marco
importantíssimo foi quando
verifiquei o cuidado e a responsabilidade com que a generalidade
dos alunos investia na promoção
do nosso trabalho e na melhoria
das relações interpessoais entre
os elementos, tornando-se mais
responsáveis e passando a cuidar
uns dos outros como um grupo
unido e coeso.
Alguma vez pensou em desistir
deste projeto?
Infelizmente, essa foi uma ideia
com que me deparei, por várias
vezes, neste curto caminho. Têm
sido muitas as dificuldades em
encontrar apoios para auxiliar
o nosso trabalho: na criação de
um mini-estúdio, no apoio ao
transporte dos alunos, na gestão
do tempo para realizar mais e
melhores ensaios e na divulgação
do projeto. Contudo, por muito
desesperantes que sejam alguns
momentos, o brilho nos olhos, o
sorriso no rosto e a alegria dos
alunos quando estão nos ensaios
e, principalmente, em cima do
palco, fazem com que se descubram maneiras mirabolantes de
superar as dificuldades.
Nestes anos, o que é mais difícil
de gerir nos Velvet Carochinha?
Os conflitos, com o passar do
tempo, foram desaparecendo.
Todavia, atualmente, deparamo-nos com um ligeiro problema
de falta de humildade de alguns
elementos que tentam destacar-se, prejudicando o bom funcionamento do grupo. No entanto,
é necessário referir que acima de
tudo, os Velvet Carochinha continuam a ser um projeto escolar
com objetivos educacionais e
culturais e que, ainda mais importante que pertencer ao grupo,
há que ser bom aluno, aplicado e
respeitador.

também no alargamento dos
conhecimentos e da cultura geral,
geográfica e social de todos os
elementos do grupo.

Com o lançamento do disco de
originais considera este projeto
um sonho realizado?
Quase, quase, quase. Ter o disco
editado, e em distribuição por
todo o país, é para nós um enorme orgulho. A cereja no topo do
bolo seria ver o nome dos “Velvet
Carochinha” sinónimo de música
infantojuvenil em Portugal. Assim sendo, quando tivermos uma
divulgação nos media a nível
nacional, considerarei o sonho
realizado.

Com o CD “Agora Sim!” lançado, o que gostaria de alcançar?
Neste momento adoraria poder
realizar uma tournée. Atuar em
grandes salas ou festivais dos
Açores, em Portugal continental
e quem sabe numa comunidade
açoriana no estrangeiro. Estas
experiências acabam por ter um
enorme impacto, não só a nível
de divulgação do trabalho, mas

Acha que os Velvet Carochinha podem ir mais longe neste
sonho que estão a viver?
Dada a nossa insignificância no
panorama da música nacional,
diria que só agora começamos! Se
o esforço, dedicação e responsabilidade dos alunos se mantiverem, acredito que continuaremos
a surpreender muita gente e até a
nós próprios.
Já tem ideia para um novo
projeto?
Ideias não faltam. Já comecei a
trabalhar em novas músicas. No
entanto, há ainda alguns pormenores que devem ser aperfeiçoados neste espetáculo, tais como
a postura em palco, atitudes de
respeito e humildade e também

a transmissão de mais sensações
através da expressão vocal e
musical.
O que acha da experiência de
trabalhar com estas crianças?
Posso, orgulhosamente, referir
que não há ordenado que pague
as alegrias e ensinamentos que
todos eles me deram. Os alunos
cresceram, mas nós crescemos
com eles. E o trabalho destes
anos, os caminhos trilhados,
os problemas solucionados e as
batalhas vencidas fazem com que
cada momento de desânimo seja
ínfimo.
Até onde era capaz de levar/dar
a conhecer os Velvet Carochinha?
Quem trabalha comigo sabe que
o meu lema, inspirado por Jorge
Palma é:
“Enquanto houver estrada pra
andar
A gente vai continuar
Enquanto houver estrada pra
andar
Enquanto houver ventos e mar
A gente não vai parar
Enquanto houver ventos e mar”.
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Como ajudar os seus
filhos nos trabalhos
de casa?

Os trabalhos de casa dos seus
filhos podem transformar-se num
desafio para todos.
“Qual é a resposta?”, é a pergunta
que os seus filhos lhe podem fazer
quando estão a fazer os trabalhos
de casa. Dar-lhes a solução é o que
eles mais querem, mas isso não os
ajudará a longo prazo. Apesar de
ser tentador, mais rápido e fácil.
A sua responsabilidade é ajudá-los a melhorar os seus hábitos de
estudo e os seus conhecimentos de
modo a melhorarem também as
suas qualificações, ano após ano.
Esta é a lógica da educação.
Apresentamos dez estratégias de
assistência solidária e efetiva às
tarefas da escola:
1. Siga um horário
Programe horários específicos

para as tarefas,
diariamente, seja
antes ou depois da
escola.
2. Defina um local
Seja no quarto, na sala de jantar
ou na cozinha, com os irmãos ou
sozinho, o ideal é escolher o local
com menos distrações e mais
apropriado à produtividade. Algumas crianças preferem ter um
som de fundo para se concentrarem, mas o melhor é manter
a televisão e o telemóvel fora do
seu alcance. Impeça-os de verem
televisão, de jogar na consola, etc.
Se as crianças tiverem alguma
distração, está comprovado que o
seu rendimento será menor.
3.Ajude-os a encontrar as respostas
Pense com os seus filhos, ajude-os a focarem-se no problema
e deixe-os encontrar a solução.
Mostre interesse e esteja presente, disponível: isso melhorará o

desempenho.
4. Se não sabe a resposta, faça
perguntas
Esta é também uma oportunidade para que você mesmo possa
aprender. Pesquise um pouco
para encontrar as respostas, na
sua biblioteca de casa, na Internet, etc. Será sempre um recurso
valioso poder mostrar aos seus
filhos como podem investigar em
busca de respostas.
5. Corrija o trabalho
Faça uma correção quando eles
terminarem o trabalho: os erros
são uma oportunidade para ver
se entenderam a matéria, mas se
tiver dificuldade o melhor é não
tentar corrigir. Estudar ou reler a
matéria com um companheiro de
estudo também funciona.
6. Reúna-se com os professores
A participação dos pais pode
revelar aos professores que existe
um ambiente de apoio ao estudo,

o que é vantajoso no processo de
aprendizagem das crianças. Se o
seu filho está atrasado na matéria, os professores podem dar sugestões para incentivá-lo e outros
conselhos complementares.
7. Trace um plano
Elabore um calendário de
entrega dos trabalhos de casa.
Se aumenta a carga e as crianças
têm dificuldades na gestão, o seu
apoio será uma orientação valiosa, especialmente nos projetos a
longo prazo.
8. Ofereça incentivos
Motive os seus filhos e ensine-os
a darem prioridade aos trabalhos. Se tiverem boas notas e
uma boa média, pode sempre recompensá-los com
alguns privilégios.

conhecimentos com informação
complementar. As suas ações
servem de argumento quando os
seus filhos pensarem em ignorar
os seus conselhos.
10. Elogie-os
Felicite os seus filhos por um
trabalho bem feito, ou por um
projeto aprovado. Se demonstrar
que acredita neles, a sua confiança aumenta, assim como aumenta o orgulho próprio em relação
aos feitos académicos alcançados.
Serviços de Psicologia e
Orientação da Escola

9. Dê o exemplo
Leia livros. Discuta ideias. Visite um
museu. Aumente os

Educação afetivo-sexual
O Gabinete de Saúde Escolar
(GSE) da Escola Básica Integrada
da Maia, no âmbito da educação
afetivo-sexual, tem procurado,
através da implementação de
atividades relacionadas com a referida temática e, para alertar os
jovens alunos para a importância
da saúde sexual e reprodutiva.
Para o GSE, é prioritário alertar
a comunidade escolar para a
existência e propagação das infeções sexualmente transmissíveis
e para as consequências e riscos
das gravidezes não planeadas.
Assim, procura divulgar junto
dos alunos conhecimentos para
o autocuidado da saúde e para a
prevenção de condutas de risco,
fomentando a análise crítica e
reflexiva sobre os valores e atitudes que reforçam a construção da
cidadania.

Estas atividades (sessões de
esclarecimento promovidas pela
APF e distribuição de preservativos na Escola aos alunos
que os têm requerido) têm sido
acolhidas com alguma surpresa
por parte de alguns alunos mas,
ao mesmo tempo, com seriedade,
descrição e responsabilidade,
pelo que nos apraz dizer que a
comunidade escolar se autoconsciencializou desta necessidade.
A oferta de serviços de saúde,
este ano letivo, irá estender-se também à presença de
um médico de clínica geral
durante uma manhã na Escola,
à presença de uma enfermeira a
partir de janeiro e à presença de
uma psicóloga inserida na temática “Gravidez na Adolescência”.
Estes serviços visam detetar e
prevenir problemas de saúde nos

nossos alunos, para posterior
encaminhamento/acompanhamento. Alguns alunos usufruíram
desta oferta e tomaram consciência do elevado risco que correm,
quando tentam
menosprezar uma
consulta
médica.

O GSE deseja a toda a comunidade educativa um bom Natal e
uma saúde vigorosa.

Maus tratos em Crianças e Jovens
Conheces ou já ouviste falar de
alguma situação de maus tratos?
Aqui vão alguns esclarecimentos
sobre o tema!
As crianças e os jovens estão, de
acordo com os últimos dados
avançados pela Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens,
cada vez mais expostos a situações e comportamentos que
comprometem o seu bem-estar e
desenvolvimento, como é o caso
da violência doméstica.
O número de vítimas de maus
tratos mantém-se elevado,
mas, sempre que ouvimos este
termo, pensamos, sobretudo, em
agressões físicas. No entanto, é
bom não esquecer que a criança
que é vítima de maus tratos não
é apenas aquela que é agredida
fisicamente.
Os maus tratos em crianças
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e jovens dizem respeito, na verdade, a qualquer ação ou omissão
não acidental, praticada pelos
pais, cuidadores ou outrem, que
ameace a segurança, dignidade e
desenvolvimento biopsicossocial
e afetivo da vítima. As situações
que indiciam a existência de
maus tratos são diversas e podem
apresentar diferentes formas clínicas associadas à negligência, ao
mau trato físico, ao abuso sexual
e ao mau trato psicológico/emocional.
As causas que estão na base desta
problemática são múltiplas: a ausência de competências parentais,
o nascimento de um filho não
desejado, a presença de um histórico de comportamento violento
ou antissocial, a existência de
relações conflituosas na família,
a insegurança económica ou

pobreza, o temperamento difícil
da criança, entre outros.
A falta de preparação dos pais é,
contudo, a principal causa de negligência, ou seja, os pais ou outros responsáveis não conseguem
satisfazer as necessidades básicas
de higiene, alimentação, afeto,
educação e saúde, indispensáveis
ao crescimento e desenvolvimento adequados: não vacinam
a criança; não a alimentam de
forma correta; não a vestem com
a roupa adequada, tendo em conta a estação do ano; não a levam
ao médico com regularidade,
sobretudo nos primeiros anos de
vida; não asseguram a sua higiene
diária, entre outros.
O nosso país está a atravessar
um período económico e social
difícil que muito tem contribuído
para um aumento do número

de casos. A par da conjuntura
económica encontram-se outros
fatores de agravamento, nomeadamente a rutura e reconstituições familiares (separação,
divórcio, conflitos), o luto, o
aparecimento de uma doença
súbita grave, o início de cuidados
a pessoas dependentes, a prisão
de um familiar, a migração, etc.
O diagnóstico nem sempre é fácil, mas há uma série de sinais de
alerta que indiciam maus tratos,
como por exemplo, perturbações do sono, perturbações do
comportamento, perturbações
no desenvolvimento psicomotor,
perturbações emocionais (tristeza, fadiga, agressividade), medo
ou fobias de pequena intensidade
(medo de ir para casa), absentismo e insucesso escolar e lesões
físicas (equimoses, hematomas,

escoriações, marcas de fivela
ou cinto, fraturas, desidratação…).
A sociedade tem o dever de
proteger os mais indefesos,
visto que a infância e a adolescência devem ser vividas com
alegria e serenidade e não com
violência. Todos nós devemos
estar atentos e não demonstrar
indiferença perante esta realidade.
‘’ A violência destrói o que ela
pretende defender: a dignidade da
vida, a liberdade do ser humano.
‘’ - João Paulo II
7º C e
Professoras de Cidadania

Made in EBI da MAIA

Cortes nos feriados
Uma das várias consequências
da grande crise que Portugal atravessa é a perda de quatro feriados, em que dois são religiosos.
O dia 5 de outubro celebra a
Implantação da República, que
aconteceu em 1910. No dia 1 de
dezembro, comemora-se a Restauração da Independência face a
Espanha (1640).
Visto tratarem-se de datas importantes para a nossa história, não
se deveria tê-las eliminado do
calendário de feriados, pois eram
uma maneira de se relembrarem
“marcos históricos”.
Os dois feriados religiosos eliminados foram o dia 1 de novembro, Dia de Todos os Santos, e o
Dia do Corpo de Deus. A maioria
dos portugueses considera-se católica, pelo que estas celebrações
são muito importantes para a sua
vivência religiosa.
Partindo do pressuposto de que
não havia alternativas, espero que
isto contribua para a recuperação
do nosso pobre país!
Face à nossa situação, tenho
sérias duvidas!
Mariana Cordeiro, 9.º A, n.º14

A nova moda a “Crise”

Cantinho
das
Línguas
“Experiências da
minha infância”

pelo 6º D

As minhas férias
Já se passaram três anos desde
que fiz uma viagem inesquecível ao Canadá e à América. Eu
nunca tinha lá ido, nem nunca
tinha andado de avião e não
conhecia algumas pessoas que
mais tarde vim a conhecer. Preparados para a viagem, malas
feitas, despedidas, a alegria de
uns e a tristeza de outros, lá fomos para o aeroporto. Quando
o avião levantou voo, senti uma
grande emoção ao ver coisas
que desconhecia.
Ao chegar lá, os meus tios e
primos estavam muito contentes. Perguntavam-me se a
viagem tinha corrido bem e
comentavam: - O Lipoldino
está muito crescido! Eu tinha
na altura oito anos.
Jamais me esquecerei das
pessoas que encontrei e dos
locais por onde andei, como
igrejas, monumentos, parques,
piscinas, lojas de roupa e de
sapatos. Também fomos para
um local onde nos sentávamos
e colocávamos uns óculos com
uma câmara que nos transportava para o fundo do mar
e, quando encontrava alguma
coisa, os bancos onde estávamos sentados tremiam! Foi
uma viagem espetacular!
Lipoldino

salto alto da minha avó, caiu e
rachou a cabeça. O meu irmão,
quando era pequeno, teve muitas
aventuras e agora, mesmo casado,
tem as suas loucuras como moto
4, carros e muito mais.
Eu gosto muito do meu irmão
porque ele já arriscou a vida por
mim! Quando eu era pequena, estava sozinha na carrinha,
enquanto os meus pais estavam
a “passar vacas” e ela começou a
andar sozinha… Ia caindo por
um pasto abaixo comigo lá dentro! Então o meu irmão atirou-se
de um trator, entrou na carrinha
onde eu estava, pegou em mim e
saltou comigo ao colo. Mesmo a
tempo! A carrinha foi pelo pasto
abaixo e ele salvou-me a vida. Ele
é o meu ídolo do fundo do meu
coração!
Pioneira

Malditas galinhas
Uma vez estava eu, o meu pai e
a minha mãe no Dr. Roberto da
Gorreana, pois eu estava com dores de garganta. Quando ele me
passou os remédios, saí e fui para
o caminho e vi umas galinhas no
jardim do Dr. Roberto, mas já era
de noite e o jardim era enorme
e eu, de repente, vi um ovo. Fui
perguntar à minha mãe se podia
ir buscá-lo.
-Não podes ir, porque o portão
está fechado! – disse ela. Mas eu
era muito teimoso e não fiz caso.
Então, fui. Saltei o portão, mas
quando o fiz, não me segurei bem
e então caí na erva que era dura
como pedra. Eu só dizia:
- Ai, malditas galinhas! Ai, malditas galinhas! E como já estava no
doutor, ele viu-me o braço e disse
que estava partido, então tive que
ir ao hospital colocar gesso. E foi
essa a experiência inesquecível
nas terras do Dr. Roberto.
DJ Black

decidimos ir ver os golfinhos.
Enquanto os meus pais e a minha
irmã Stephanie foram comprar
gelados, eu e a minha irmã
Ashley ficamos a ver os golfinhos.
Ela chamou os tratadores dos
golfinhos e perguntou-lhes se
podíamos tocar num deles e o
senhor disse que sim. Ajudaram-na a subir as escadas do mini
tanque, ela esticou-se e tocou
num deles. Eu perguntei logo se
também poderia tocar num deles,
mas um dos donos disse:
- Desculpe menina, mas vamos
fechar o tanque! Com inveja
da minha irmã, empurrei-a,
enquanto ela tocava no golfinho e
atirei-a para a água. Corri depois
para a minha mãe e disse:
- Mamã, a Melissa está dentro do
tanque dos golfinhos!
Ela foi a correr para junto dela
que lhe disse:
- Foi a Amber que me atirou para
a água!
Entretanto, fomos buscar os
gelados e fomos para o carro. De
seguida, a minha mãe disse-me
que eu iria ficar de castigo um
mês, sem televisão e sem ir a
casa das minhas amigas. Quando
chegámos a casa, fui diretamente
para o meu quarto pensar no que
tinha feito e que deveria aprender
a controlar mais a minha raiva!
Amber Amaral, 6.ºD, nº 3

Slogans para promoção da
leitura – turma 7º A e 7º C
Ler é aprender, podes crer!
A leitura é uma passagem para a
nossa aprendizagem.
Ler é um prazer.
Ler e aprender fazem-te bem,
podes crer!
Ler é como ter uma amigo.
Ler muito, muito ler, dá saúde e
faz crescer.
As tuas leituras transformam-se
em aventuras!
Estudar e ler fazem bem ao teu
ser.
Ler é aprender a escrever.
Sentado, de pé ou no chão, ler
livros é a melhor solução!
Com a leitura estás sempre a par
de tudo.
Se estás a morrer de tédio, ler é o
melhor remédio!
Ler é renovar a tua vida.
Vira-te para a leitura!

A batalha na discoteca
Certo dia, um golfinho e um
peixe decidiram ir a uma discoteca. Começaram por beber uma
concha de água salgada, dançaram um bocadinho e, de seguida,
começaram a falar do rei dos
mares, o Tubarão.
Um soldado que por ali passava
ouviu a conversa e foi logo avisar
o rei Tubarão:
-Majestade, ouvi um golfinho e
um peixe a falarem muito mal
de si.
-Harrrrrr, aqueles malditos! disse o tubarão - Ah! Também
não me importo; tenho uma lula
gigante que os vai prender, basta
só chamá-la ah ah ah! Lula, vai
prender o golfinho e o peixe que
estão na discoteca! – ordenou.
A lula entra pela porta da discoteca e perguntou:
-Quem é o golfinho? E o peixe?
-Somos nós, porquê?
-Venho para vos prender!
-Nem penses nisso!
O golfinho, de repente, dá uma
volta sobre si e fica vestido de
preto. Ele é um golfinho ninja e o
peixe faz um olhar sombrio. De
seguida, o golfinho ninja começa a fazer artes marciais com a
cauda e o peixe começa deitar bolhas gigantes. A lula bem tentou
resistir, mas perdeu a batalha.
O rei tubarão ao saber do sucedido, e cheio de medo, não sabia o
que fazer e acabou por fugir dali
a sete pés. O golfinho e o peixe
ficaram os reis dos mares e acabaram com a dinastia “Tubari” para
começarem a dinastia “Golfixe”!
Nem sempre os mais fracos
perdem!
Andreia, André, Neuza
e Rúdi, 5º C
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Ai está uma nova palavra que
A minha primeira
está na moda, para todo o lado
tentativa de ter um cão
a que eu vá, ouço sempre esta
palavra, “crise”, mais “crise” e
Eu tinha 3 anos de idade e momais “crise”. Peço alguma coisa
rava na Lomba da Maia e queria
aos meus pais, eles dizem logo: muito ter um cão. Pedi à minha
“ Milene, estamos em crise!”. E eu
mãe para ter um, mas a resposta
pergunto-me: - “ Qual crise, qual
era sempre não. Até que um dia a
quê, se continuo a ver os centros
minha tia levou-me um cachorcomerciais cheios e pessoas a
rinho bebé e disse à minha mãe:
passarem férias fora?”.
- Fica com o cão, pois a Ana vai
Mas, afinal quem tem culpa desta
gostar!
crise?
Mas a resposta era sempre não.
Segundo os mais velhos quem
Mas a minha tia enrolou-o num
tem culpa é o governo. Pois, ora
cobertor do meu irmão que tinha
vejamos, concordo plenamente;
dois anos e eu levei-o para casa
afinal vejo-os sempre a trocar de
O meu ídolo
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Fica por dentro

Da Ciência…

Foi descoberto um novo planeta a 600 anos-luz da terra
Astrónomos da NASA, a
Agência Espacial Americana,
descobriram um novo planeta
aparentemente habitável que
se encontra a 600 anos-luz da
Terra. Sabe-se que possui um
tamanho 2,4 vezes maior que
o da Terra, mas sua massa e
composição ainda não foram
determinadas. Ainda assim,
os astrónomos acreditam que
se pode tratar de um planeta
rochoso, com a probabilidade
de possuir grandes quantidades de gelo.

A cratera de impacto de
asteroide mais velha da Terra
encontra-se na Groenlândia
Terias que ir para a Lua ou
para Marte para encontrar
uma cratera de impacto maior
do que a descoberta na Groenlândia. Um asteroide de 30 km
de diâmetro chocou contra a
Groenlândia há três bilhões
de anos atrás, criando uma
cratera que já teve 25 km de
profundidade e 600 de largura.
O que resta da cratera original
na Gronelândia tem apenas
cerca de 100 km de largura.
A nova descoberta ofuscou a
cratera mais antiga da Terra
que era conhecida até então,
a cratera Vredefort, na África
do Sul, que tem cerca de dois
bilhões de anos e cerca de 300
km de diâmetro.

Foi descoberto um planeta
solitário sem estrela
Astrónomos anunciaram ter
descoberto um planeta solitário
fora do sistema solar, flutuando sozinho no espaço e sem
orbitar uma estrela. O exótico
planeta, designado PSO J318.522, está apenas a 80 anos-luz
da Terra e tem seis vezes a
massa de Júpiter. Formado há
12 milhões de anos, o planeta
é considerado novo entre os
seus pares. Os investigadores
acreditam que o novo planeta
tenha uma massa mais leve do
que os restantes corpos e que
flutue livremente.

O tempo é mesmo relativo
A máxima “o tempo é relativo”
pode não ser tão famosa como
“tempo é dinheiro”. Mas a noção de que o tempo se acelera
ou desacelera, dependendo
da velocidade com que um
objeto se desloca relativamente
a outro, certamente está entre
as ideias mais inspiradas de
Albert Einstein. De acordo com
este paradoxo, se tivermos dois
gémeos, e um deles realize uma
viagem quase à velocidade da
luz para uma estrela distante
e volte à terra, quando voltar,
estará mais jovem do que o
seu gémeo idêntico que aqui
permaneceu. E esta hein?

...à ficção.

O acidente de Roswell
Decorrido no ano de 1947, o
acidente que sucedeu nesta
cidade é, atualmente, considerado um dos mistérios mais
insólitos e controversos da
História Moderna.
Um jornal local do Novo México terá publicado uma história referente a uns destroços no
deserto que pertenceriam a supostas criaturas alienígenas. O
presidente Harry Truman e o
resto do Governo Norte-ame-
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ricano afirmaram tratar-se, apenas, dum balão meteorológico
que se teria despenhado, mas
esta declaração não convenceu
a maior parte das pessoas. Um
dos argumentos utilizados para
refutar a explicação do Governo foi a velocidade elevada com
que o suposto objeto se teria
despenhado, que contrastava
com a dum balão.
Como os destroços foram
encontrados
Um proprietário rural, denominado William Brazel, declarou
que, enquanto andava a cavalo
com o seu filho de oito anos de
idade, se tinha deparado com
aquilo que parecia tratar-se de
algo reminiscente de escom-

A Lua é nosso relógio
Assim como a Terra se movimenta regularmente em torno
do Sol, também a lua tem um
movimento regular em torno
da Terra e, sem ela, não haveria
marés. A sua força magnética influencia as colheitas, as
migrações dos animais e até
os ciclos de reprodução das
diferentes espécies.

As Auroras polares resultam
do contacto de particulas
solares com a atmosfera
terrestre
O Sol emite uma grande
quantidade de partículas eletricamente carregadas, protões
e eletrões, que caminham em
todas as direções. Esse fluxo
de partículas recebe o nome
de vento solar. Ao atingir as
altas camadas da atmosfera da
Terra, essas partículas eletrizadas são capturadas e aceleradas
pelo magnetismo terrestre,
que é mais intenso nas regiões
polares. Essa corrente elétrica
colide com átomos de oxigénio
e nitrogénio que emitem luz,
mais ou menos como o que
ocorre na tela de um tubo de
televisão, formando assim as
famosas auroras.
As auroras polares podem
surgir em forma de manchas,
arcos luminosos, faixas ou
véus. Umas têm movimentos
suaves, outras pulsam. Sempre
em alturas de cerca de 100 quilómetros de altitude. Quanto
mais próximo o observador
estiver dos polos magnéticos,
maior a hipótese de ver o
fenómeno.

bros. Inicialmente, menosprezou o achado, pensando ser
algum balão meteorológico,
algo que já estava habituado a
ver caído naquelas bandas.
No entanto, no dia 4 de
julho, enquanto preparavam
tudo para celebrar o feriado,
William decidiu recolher o
«balão» e veio a verificar que
se encontrava lá aquilo que se
assemelhava a seres extraterrestres com a respetiva nave,
o que originou furor entre a
família e resto da população.
O jornal, mais tarde, viria a
publicar já a mencionada história, que se alastrou rapidamente pelos Estados Unidos. O
Governo Americano de Harry
Truman refutou a descoberta, declarando tratar-se dum
balão meteorológico, dos que
caíam lá com frequência.
Porém, muitas pessoas insinuam, atualmente, que os

Foi descoberto um novo cinturão de radiação da Terra
Cientistas da NASA encontraram um novo cinturão de
radiação da Terra, o chamado
terceiro anel de Van Allen.
Trata-se de uma formação responsável pela criação das auroras boreais e austrais. Os dois
primeiros anéis de radiação da
Terra foram descobertos por
James Van Allen, em 1958. Eles
circundam o planeta na região
do Equador.
Agora, o terceiro anel, que
foi encontrado pelas sondas
espaciais gémeas RBSP (Radiation Belt Storm Probe), era
instantâneo e foi destruído por
uma onda de choque interplanetária.
A descoberta de um cinturão
de radiação temporário em
torno da Terra surpreendeu os
cientistas e obrigou os astronómos a reavaliarem o modelo
do Cinturão de Van Allen.

Plutão já não é um planeta
O sistema solar passou a ter
apenas oito planetas. A União
Astronómica Internacional
decidiu que Plutão, até aqui
um dos nove planetas do nosso
sistema solar, é um planeta
anão, por isso lhe chamam o
“anão gelado”. Plutão intriga os
cientistas desde que souberam
que existia. É um mundo feito
de rochas e de água e metano
congelados. A sua temperatura
é de 220 graus Celsius negativos. Assim, os planetas do sistema solar são agora Mercúrio,
Vénus, Terra, Marte, Júpiter,
Saturno, Urano e Neptuno.

restos mortais foram transportados para a Área 51, uma
suposta edificação no meio do
deserto do Nevada que é motivo de controvérsia pela acusa-

Uma criança de 12 anos complementa a teoria da relatividade de Einstein
Um estudante norte-americano de 12 anos pretende criar
uma versão “mais elaborada”
da Teoria da Relatividade, de
Albert Einstein. Jacob Barnett
tem QI de 170 pontos, mais
10 que os 160 do criador da
fórmula E=mc2, e cativou a
atenção de professores universitários dos Estados Unidos
pela sua rara inteligência.
Jacob Barnett teve uma
infância diferente dos demais
colegas de escola. O pré-adolescente de Indiana, EUA, que
tem aulas de astrofísica regularmente, desde os oito anos,
sofre da síndrome de Asperger,
uma variação do autismo,
e sempre se interessou por
cálculos complexos de álgebra
e pelo desenvolvimento de
novos modelos para o estudo
de trigonometria e geometria
variáveis, questões difíceis até
para adultos.
Jacob está no caminho certo
para criar “algo completamente
novo”, avançou o Instituto de
Estudos Avançados de Princeton, casa de génios como
Albert Einstein, John von
Neumann e Kurt Gödel.

ção de se trata, supostamente,
de um centro de pesquisa
extraterrestre que opera para
o Governo Americano.
Henrique Bulhões, 9º A
(repórter do
Clube de Jornalismo)

Fotografia de um suposto alienígena capturado em Roswell.
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Dia Internacional das Eco-Escolas
No dia sete de novembro, comemorou-se o Dia Internacional
das Eco Escolas (World Day of
Action). Este dia é concedido
para capacitar crianças e jovens
para a mudança necessária a um
mundo mais sustentável.

Para celebrar esta data, a EB1/
JI Professor Manuel Jacinto da
Ponte desenvolveu algumas
atividades.
Assim sendo, foi solicitado aos
alunos, ao pessoal docente e não
docente que colorissem o dia

“"A quinta das faias”
escolar, trazendo vestida uma
t-shirt verde pelo ambiente.
Durante a manhã, um grupo de
crianças do 2.º ano e pré-escolar
fez-se ouvir por toda a escola, ao
declamar algumas quadras sobre
a importância da reciclagem.

Os alunos dos Programas Oportunidades A e B e TVA, com os
docentes Rute Peixoto, Filipa
Alves, Paulo Pereira e Juan Pa-

área vocacional, mas também
proporcionar-lhes a oportunidade de ganharem o gosto pela
terra e adquirirem os conheci-

checo têm vindo a implementar
o projeto “A quinta das faias”, no
sentido de fomentar a sustentabilidade local e desenvolver o
empreendedorismo.

mentos básicos necessários para
enveredar por esta área.
Pudemos contar também com a
colaboração do Conselho Executivo da Escola, na cedência da

Este trabalho tem sido realizado
com a colaboração dos Serviços
de Desenvolvimento Agrário
de São Miguel, nomeadamente
o técnico Álvaro Vitorino, Sr.

estufa e o espaço, a ajuda fundamental do Senhor Olivério,
da Junta de Freguesia da Maia,
(agradecemos a colaboração da
Natércia Pacheco); pois todos

João Arruda e a Técnica Susana
Mestre, que ao longo destes meses, nos têm apoiado, sobretudo
no que concerne à agricultura
biológica, respetivamente a
organização do espaço, poda de
árvores ornamentais e pomar,
compostagem, transplante de
hortícolas, plantas aromáticas e
estufa.

têm ajudado a concretizar este
sonho, proporcionando os
recursos humanos e materiais
necessários à implementação da
estufa e da casa biológica.
É, sem dúvida, uma aposta de
toda a comunidade que acreditamos que virá concretizar-se.
No próximo jornal, haverá
lugar para divulgar a casa bioló-

O nosso objectivo é fazer com
que os alunos sejam empreendedores, fazendo um trabalho que
não abranja simplesmente uma

gica. Aguardem notícias nossas.
Os docentes da Área
Vocacional de Agricultura
Biológica e Jardinagem

Vamos todos reciclar,
É nossa obrigação, o lixo separar!
Devemos cuidar da natureza,
Para ficar uma beleza!
Nós somos os verdinhos,
Um colete, vamos vestir,
Para o mundo ficar limpinho
E assim podermos sorrir.
Está na hora de reciclar!
Separa o lixo direitinho,
Para poderes gozar
De um planeta bem verdinho.

(Alunos do 2.º ano
e jardim de infância B)
As coordenadoras
Susete Bulhões
Rosária Silva

Mas, e da compostagem, já
ouviste falar?
No nosso dia-a-dia, o nosso lixo
comum acaba nas lixeiras a apodrecer a céu aberto, a contaminar
os lençóis de água e a conduzir
ao desenvolvimento de bactérias
e fungos ou, então, a alimentar as
gaivotas, ratos ou outros animais,
que se multiplicam com tanto
alimento, e que podem transmitir
doenças, pelo que a compostagem assume particular relevância no nosso meio rural e é de

Sabias
que?

?

A tradição das hortas está a
voltar a S. Miguel?
Batatas, feijão, milho e couves são alguns dos produtos a
nascer nas hortas comunitárias
por toda a ilha S. Miguel, para
abastecer a dispensa dos que
cultivam os terrenos e dar resposta às necessidades das famílias em tempos de crise, e que
desenvolve, simultaneamente, o
espírito de comunidade.
De facto, foram cedidas 90
parcelas de terreno a título
gratuito, para que as pessoas as
possam cultivar com produtos
hortícolas, contando a iniciativa com o envolvimento dos

extrema importância para o meio
ambiente e para a saúde dos seres
humanos.
A compostagem começa quando
os micro-organismos presentes
nos resíduos entram em ação nas
condições ideais de temperatura,
ventilação e humidade. Ou seja,
o lixo decompõe-se e pode ser
utilizado como adubo. É considerada uma espécie de reciclagem
do lixo orgânico, pois o adubo
gerado pode ser usado na agricultura ou em jardins e plantas.
Assim, a compostagem, além de
evitar a poluição e fazer poupar
dinheiro, pois produzes o teu
próprio adubo orgânico, faz com
que a matéria orgânica volte a ser
usada de forma útil.

Como podes fazer compostagem?
A melhor forma de o fazer é com
quatro paletes colocadas ao alto,
diretamente no chão e à sombra.
Dentro delas, vamos fazendo camadas alternadas de verdes (ricos
em azoto) e castanhos (ricos em
carbono). Verdes - restos de cozinha (legumes, fruta, cascas, sacos
de chá, borra de café, casca de
ovo), relva fresca, flores, estrume;
Castanhos - palha, folhas secas,
ramos finos, cartão e papel - sem
químicos - em tiras, algas (lavadas e secas), serradura e aparas
de madeira sem tratamentos. De
quinze em quinze dias, deve-se
revirar a pilha e, no verão, regar
para manter um bom nível de
humidade.

?

?

Estás farto de ouvir falar em
reciclagem e já sabemos que tens
o cuidado de separar o lixo que
produzes na escola e em casa.

moradores dos loteamentos
onde elas são criadas, das casas
do povo e das juntas de freguesia.
A Maia não é exceção e até
já aparece como exemplo no
horário nobre da televisão.
Encontramos, por todo o lado,
os jardins da freguesia, até agora

embelezados por flores e plantas, enriquecidos por produtos
hortícolas que contribuem
para a redução de despesas e
reintroduzem também, na vida
das freguesias, um espaço de
comunidade e de redescoberta
da relação com a terra e com o
espaço agrícola.
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Saúde e Lazer

Gabinete para a
Promoção da Saúde Escolar

Bodyboard
Por Miguel Feleja

Sabias
que?

?

O bodyboard é um desporto
aquático, menos veloz que
o surf e praticado de bruços
(prone) ou de joelhos (dropknee) sobre a prancha. Este
desporto surgiu nos inícios da
década de 70, sendo “inventado” e desenvolvido pelo
surfista Tom Moorey.
Tom estava a surfar em Waimea Bay, quando apanhou
uma onda com mais força que

O meu objetivo era chegar às
competições mundiais, mas tinha
que trabalhar constantemente.
Ao longo deste ano, consegui
participar nas competições
regionais, nacionais, europeias e,
finalmente, mundiais.
Bem, foi a primeira vez que viajei
para fora da Ilha, e fui logo fazer
uma etapa do Circuito Mundial,
fiquei eufórico; saber que iria
estar perto dos meus ídolos, estar
com campeões mundiais...
No dia em que cheguei à Praia
Grande, em Sintra, fui treinar,
motivadíssimo, para o Mundial
que se aproximava, e deparei-me
com o Pierre Louis Costes (Cam-

?

partiu a sua prancha de surf ao
meio. Sentindo-se aflito, pegou
numa das metades e nadou até
terra.
Certo dia, após uma reflexão
reparou que transformou a sua
prancha de surf numa diferente,
que viria a ser a de Bodyboard.
Com o tempo, Tom foi inventando várias manobras, levando
assim este desporto a ter vários
adeptos e tornando-o importante,

10
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da nossa escola, e neles foi possível verificar a importância da
água na alimentação das pessoas.
Para além desta atividade, a
equipa dinamizou ainda outras,
como a distribuição de fruta pelos alunos e a colocação de jarros
de água em diferentes pontos da
nossa escola, aliciando, desta forma, os nossos discentes e demais
intervenientes educativos, ao seu
consumo.

O GPSE promoveu, também, no
dia 1 de novembro, a 1ª Caminhada para a Saúde deste ano
letivo, atividade que se tem vindo
a realizar trimestralmente e que,
desta vez, consistiu na ida até ao
porto do Porto Formoso e até à

fábrica do chá local. Apesar da
distância e da tenra idade dos
alunos, tudo correu como previamente planeado, tendo todos
eles feito o percurso com relativa
facilidade.

ao ponto de se começarem a
realizar campeonatos.
Hoje em dia, este desporto
é mundialmente conhecido,
sendo uma modalidade profissional, mas com uma vertente
de diversão e de usufruir a
maravilha da Natureza que são
as ondas.
Miguel Feleja, 9.ºB

Em foco Por Orlando Dutra, Clube de Jornalismo
Descobre quem é.

O Gabinete para a Promoção da
Saúde Escolar da EBI da Maia
comemorou o Dia Mundial da
Alimentação abordando o tema:
“A água inserida numa alimentação saudável”.
Para tal, sugeriu a cada turma a
elaboração de um cartaz alusivo,
assim como um slogan que o
ilustrasse.
Os cartazes estiveram expostos
no hall de entrada da BE e no bar

?

Olá, o meu nome é Miguel Feleja, tenho 16 anos, estudo na EB
2,3 da Maia e vivo na Maia. Comecei a fazer Bodyboard ao ver
os meus amigos a praticarem
esta modalidade. Desde então,
nunca mais desisti de o praticar,
pois transmite-me uma energia
positiva, deixa-me feliz.
Em 2009, surgiu a oportunidade de me inscrever num
campo de férias de iniciação
de Bodyboard, realizado pela
Azores Bodyboard Academy
(ABBA) e pela Casa do Povo
da Maia. Desde esse campo de
férias, gerido pelo meu presente
treinador, Sérgio Rego, senti
uma vontade enorme de evoluir.

peão Mundial de Bodyboard),
foi sem dúvida um momento
extraordinário.
Estive na escola de Bodyboard
do Zsolt, no dia seguinte, e fui
convidado para assistir à aula
dele, que tinha uma convidada
especial, Izabela Sousa (Campeã Mundial de Bodyboard
Feminino).
Infelizmente, por um triz, não
consegui passar a primeiro
“heat”, mas ficaram as boas
experiências…
Se aconselho outros a tentar
fazer o mesmo? Sim, aconselho
pois este desporto deu-me a
oportunidade de conhecer campeões mundiais, praias novas,
sítios lindos, conhecer pessoas
magníficas…
O facto de praticar este desporto ajuda-me em termos académicos, uma vez que, sendo
eu uma pessoa muito agitada,
conduz-me a um estado de
tranquilidade e de concentração, para além disto tudo,
permite-me estar em contacto
com a natureza!
Se quiseres experimentar
praticar este desporto, contacta-me pessoalmente ou através do
Clube de Jornalismo.

Em que área se formou?
Na área da informática.
Tem algum ídolo? Qual?
São Francisco de Assis.
Tem preferência musical?
Música de charme, fado, rock...
Diga-nos um momento da sua juventude que tenha sido marcante?
Quando comecei a viver sozinho em
Lisboa.
Indique-nos um item de uso diário
sem o qual não possa viver?
O computador.

Diga-nos a primeira ideia que
lhe surge com:
Juventude - Emoções
Ódio - Nazismo, racismo
Silêncio- meditação
Educação - alunos
Terrorismo – guerra
Ritual - plano
Amizade - confiança
Vocação - gosto
Amor - paixão
Destino - crença
Orgulho - sobranceria

A professora Helena Chrystello,
docente na E. B. 2, 3 da Maia
e co-autora da “Antologia de
Autores Açorianos Contemporâneos”, esteve recentemente no
programa televisivo LER AÇORES, onde se referiu à sua obra
integrada no Plano Regional de
Leitura (apresentada na nossa
escola no ano letivo transato),
focando vários autores açorianos.
Podes saber mais em:
http://www.youtube.com/
watch?v=_OcV6aoapWk
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Momentos Mágicos

Sessão sobre
alimentação saudável
No dia 18 de outubro, a EB1/
JI Professor Manuel Jacinto da
Ponte organizou uma sessão
com o tema: “A Importância
de uma Alimentação Saudável
para o Funcionamento equilibrado do Organismo”, ministrada pela nutricionista dietista
Cidália Ponte, do hospital do
Divino Espírito Santo de Ponta
Delgada.
A sessão foi dirigida a todas as
turmas do 1.º Ciclo da Escola,
assistentes operacionais, pais/
encarregados de educação/avós
e comunidade educativa em
geral.
A oradora falou sobre a importância de uma alimentação
equilibrada, indicando quais
os alimentos e as respetivas
quantidades diárias essenciais.
Falou, ainda, da importância de
se respeitarem os horários das
refeições; de nunca se estar mais
de 3 horas sem comer e ensinou
o público presente a interpretar
os rótulos das embalagens que
estão disponíveis nos supermercados. Com este conhecimento,
podem-se tomar as decisões
mais corretas, do ponto de vista
nutricional, na hora de comprar.
Para terminar, deu exemplos de
algumas doenças que podem ser
causadas por uma alimentação
incorreta.
Esta atividade permitiu uma
aprendizagem sobre os métodos de produzir, preparar

e apresentar alimentos sãos e
de boa qualidade. Os alunos
ficaram a saber que qualquer
alimento pode ser contaminado
com bactérias durante a sua
produção, preparação, armaze-

namento, exposição e até venda.
As bactérias que contaminam
os alimentos podem provocar
alterações que diminuem a
sua qualidade e o seu tempo
de conservação. Procurou-se,
assim, promover comportamentos alimentares saudáveis, criar
hábitos de higiene alimentar e
conhecer alimentos que fazem
bem à saúde.
Durante a sessão, os alunos
mostraram muito interesse,
colocando perguntas pertinentes sobre a alimentação. Houve,
de facto, muita interação entre
a oradora e os alunos. Após esta
sessão, os docentes têm vindo
a denotar que os alunos têm
feito escolhas mais conscientes
e saudáveis, como também,
melhoraram os seus hábitos de
higiene alimentar.

No dia 25 de outubro, a nossa
turma (D) da EB1/JI Professor
Manuel Jacinto da Ponte foi
convidada, pelo Centro de Atividades Ocupacionais da Santa
Casa da Misericórdia do Divino
Espírito Santo da Maia, a assistir
ao encontro Momentos Mágicos
entre CAO´S e Associações Congéneres. O evento teve lugar no
Museu do Tabaco.
Lá pudemos assistir à apresen-

No dia 11 de novembro, as crianças das três salas do jardim de
infância da EB1/JI Prof. Manuel
Jacinto da Ponte comemoraram o
dia de S. Martinho.
A tarde foi de festa com um
magusto, que proporcionou momentos de convívio e alegria. A
participação dos encarregados de
educação foi essencial no envio
de castanhas. Reviveu-se assim
uma tradição, mas comemorada
em moldes diferentes do costume
local.

Os alunos do 1º ciclo das turmas
de Inglês da Escola Professor
Manuel Jacinto da Ponte, participaram numa exposição sobre

Dia da alimentação
Depois fomos comer as sopas,
que estavam deliciosas. E comemos salada de fruta.
Nós gostamos muito deste dia,
foi muito saboroso.
Porto Formoso
20 de outubro de 2013
2º ano, Turma B

divertiu e socializou com outras
pessoas desconhecidas do seu
meio social.
Assim sendo, queremos agradecer do fundo do coração o convite e esperamos que em todos os
dias da nossa vida e na vida de
todas as pessoas, hajam Momentos Mágicos.
A turma D

Magusto

Halloween

Ontem, festejamos o dia da
alimentação na nossa escola.
Cada turma fez uma sopa para
comermos na hora do almoço.
A sopa que escolhemos foi a
sopa de alface.
Antes do almoço, cantamos e
dançamos para as mães e para
os pais.

tação de dramatizações, danças
e canções. Gostámos muito de
termos tido a oportunidade de lá
estar, porque pudemos conviver
com pessoas verdadeiramente
especiais. Aprendemos que todos,
mesmo aqueles com dificuldades,
têm talentos, transmitindo-os
com muita alegria e magia.
Vimos também que esse evento
foi muito importante para o nosso colega Leandro Moniz, que se

o “Halloween” e no concurso
“Halloween Pumpkin Carving
Contest”, organizados pelas
docentes da disciplina, Fátima Cabral e Ilda Coelho. Este
concurso, que teve como objetivo
premiar a criatividade dos alunos
na decoração das abóboras que
eles mesmo trouxeram de casa,
contou com toda a colaboração
e empenho dos alunos, que aderiram com grande entusiasmo a
esta atividade tão emblemática da
cultura anglo-saxónica.

Clube das Bicicletas

Este projeto é desenvolvido na EB
2,3 da Maia, desde setembro de
2012, tendo como coordenador
o professor Rodrigo Macedo e
conta com 28 alunos do Programa Curricular Adaptado (PCA)
e Transição para a Vida Ativa
(TVA). Está vinculado ao Clube
Desportivo Escolar da Maia
(CDEM), sendo denominado
como Núcleo de Promoção e
Lazer.
O principal objetivo é estimular
o desejo e o gosto pelo exercício
físico e a criação de hábitos de
vida saudáveis nos alunos participantes. O núcleo está dividido

em dois grupos, um funciona às
terças-feiras e o outro às sextas-feiras, das 14:30h às 15:30h.
O professor Rodrigo Macedo
teve apoio de algumas pessoas
que doaram algumas bicicletas,
entre elas, os professores Manuel

Simão, Paulo Peixoto, Suzete
Câmara e Susana Ferreira. O
responsável afirma que esta atividade é para continuar e espera
aumentar, ainda mais, os recursos existentes, nomeadamente as
bicicletas.
Gazeta da EBI da Maia
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Lazer

Então é Natal!

Seleção cinematográfica

Então é Natal!
Há luzes a piscar por todos os lugares.
Pessoas a correr apressadas, cheias de pacotes e embrulhos bonitos.
Listas de presentes, comida no frigorífico e bebidas especiais.

Ciclos de Cinema no
Teatro Ribeiragrandense

Então é Natal!
Despedida temporária da escola.
Pessoas nervosas nas filas das caixas electrónicas.
Pessoas aborrecidas nos estacionamentos.
Então é Natal!
A tua lista de presentes está pronta?
Não está a faltar alguém?
Jesus aparece na tua lista?
Qual é o teu presente para Ele?
Não, não precisas de te desculpar por te teres esquecido Dele.
Nem precisas de sair a correr para o Parque Atlântico, que vai ficar
aberto até à meia-noite.
Nem coloques um prato a mais na tua mesa da Ceia.
Basta que coloques Jesus no teu coração e não te esqueças do Seu
pedido mais marcante: - “Ama o próximo como a ti mesmo”!
Por isso, se ainda tens alguma desavença, alguma coisa mal resolvida
com qualquer pessoa, antes de comemorares o Natal, antes de
abrires os presentes tão caprichosamente embrulhados, levanta-te e
vai em busca daquele que vai estar ausente neste Natal.
Levanta-te e procura o teu irmão ofendido, procura o teu amigo
magoado.
Procura aquele que tem algo contra ti e perdoa.
Procura aquele que ofendeste e pede-lhe perdão.
Retira qualquer sombra e mágoa do teu coração.
Mesmo que não aceitem o teu perdão, mesmo que a pessoa não
acredite no teu pedido, o teu coração ficará tranquilo e o presente de
JESUS garantido.
Então é Natal e será sempre Natal!
Quando valorizares mais o espiritual em detrimento do que é material.
Adaptado do Texto de Walter Perazzo, por Fátima Rocha (docente de
EMRC), que deseja:

Um Santo e Feliz Natal a todos

O Clube de Cinema da Ribeira Grande, em parceria com a
Câmara Municipal da Ribeira
Grande, o Teatro Ribeiragrandense e a Biblioteca Municipal,
reiniciou no passado dia 4 de
outubro os seus habituais Ciclos
de Cinema. Com uma temática
diferente todos os meses, estes
ciclos, que se prolongam até à
última semana de junho, oferecem aos apreciadores de bom
cinema a possibilidade de verem
o que de melhor se fez na sétima
arte, às sextas-feiras às 18:30h

no Teatro Ribeiragrandense. A
entrada é grátis e a programação poderá ser-lhe enviada para
o seu e-mail, assim como um
texto crítico semanal referente ao
filme da semana. Para isso, basta
enviar um e-mail para o endereço

judepbc@gmail.com, solicitando
a sua inclusão na listagem de
amigos do Clube de Cinema.
A professora
Fátima Cabral

Seleção musical
Os alunos Francisco Gonçalves e Rafael Vitória, do 9.ºB, membros da banda de música Dark Red, compuseram música e letra, transcrita abaixo, no âmbito de um trabalho realizado acerca do Bullying, na disciplina
de Inglês, que partilhamos convosco.

Bullying
You don’t know how I feel inside
You don’t know the story of my life
Only I know things are getting worse
My tears are as dark as the colour of my eyes
I am not the same anymore
I’ve changed inside
I need to talk with my parents or my friends
to put an end to this
Can anybody help me?
Tears are falling down
And my body hurts
My mind is flying away
And I can’t think hard enough

Why are you doing this to me?
It is not my fault
I can hear you screaming
Even when you’re not around
I am so tired now
Can’t you see you’re smothering me?
It’s hard to bread and keep on going on
I am not the same anymore
I’ve changed inside
I need to talk with my parents or my friends
to put an end to this
Can anybody help me?
Tears are falling down
And my body hurts
My mind is flying away
And I can’t think hard enough

Campanha de solidariedade

Seleção literária

Recolha de brinquedos e roupa

Nuvem de palavras
elaborada pelo 5.ºF
em Cidadania

Continua a realizar-se,
nesta época, a atividade
“Campanha de Solidariedade - recolha de brinquedos
e roupa” para o Instituto de
Apoio à Criança, que, por
sua vez, faz a distribuição
desses bens junto das famílias
carenciadas, da ilha de São
Miguel, visando colocar em
prática conteúdos temáticos da
disciplina de EMRC e sensibilizar
a comunidade educativa para o
espírito da solidariedade.

O Departamento de
Ciências Humanas e
Sociais agradece toda a
atenção e colaboração
dispensadas à atividade,
em nome das crianças
que sorrirem quando
receberem o que lhes for
doado.
A todos um Santo e Feliz
Natal e que Deus vos recompense.
A docente responsável pela
atividade na
E.B. 2,3 da Maia
Fátima Rocha

“Um Natal Encantado”
Autora: Susana Teles Margarido
Edições Livro Direto
Ilustrações: Sandra Serra
Um dos livros que gostei
muito de ler foi este que
recomendo a todos de
qualquer idade. “Um Natal
encantado” é uma história
que se passa numa floresta
encantada onde vivem os
seres mais belos e maravilhosos do nosso imaginário
e onde todos se dão bem.
Só lá vivia um ser humano,
António, que fora criado por
esses seres fantásticos que lhe
ensinaram tudo o que sabia. Não lhe faltava nada, era um
menino sem maldade. Até que, um dia, sentiu curiosidade
de sair da floresta e conhecer a aldeia.
Estavam todos atarefados, era a época de Natal. Então conheceu Constância, uma menina órfã, sem casa, nem família que nunca tinha comemorado o Natal. Então, António
levou-a para a floresta para lá viver e passarem os natais
sempre juntos. Deu-lhe uma casa e uma família, tudo o que
o ser humano deve ter para ser feliz.
Sejam felizes! Bom Natal!
Gil Soares, nº 7, 6.º D

Gerónimo Stilton: O Castelo do Lord
Avarento
Autora: Elizabetta Dami

Na minha opinião, este livro contém
uma mensagem muito importante,
pois, no início, dá a impressão de
tratar-se de um livro que relata enigmas e mistérios mas, acima de tudo,
pretende ensinar que, quando alguém
não nos valoriza, essa pessoa não deve
fazer parte da nossa vida.
Sofia Medeiros, nº 24, 7º C

