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Editorial
A Felicidade e a Escola
Parecem-te à partida realidades inconciliáveis?
“Quem me dera ter a tua idade e saber o
que sei hoje”, já ouviste por aí, certamente, este aforismo. Agora repara: o
que ele significa é que é plausível para
os adultos abdicarem de tudo o que os
anos lhes trouxeram, menos do conhecimento. Porque será?
Já Camões n’ Os Lusíadas se apresentava
a D. Sebastião autocaracterizando-se
orgulhosamente como “Nem me falta
na vida honesto estudo,/ com longa
experiência misturado,/Nem engenho ”.
E tu próprio se fosses confrontado com
a hipótese de abdicar dos conhecimentos que já possuis e voltar a saber o que
sabias há uns anos atrás, irias recusar
prontamente. Não é verdade?
Então, se refletires um pouco concordarás que o conhecimento é essencial ao
desenvolvimento e à construção plena
do indivíduo rumo à sua realização
pessoal.
Obviamente, nem sempre estás feliz na
escola. Muitas vezes imaginas-te a fazer
algo lá fora que te deixaria momentaneamente mais satisfeito. Todavia, o
que cada um de nós pretende atingir na
busca da felicidade não são momentos
isolados, mas o SER FELIZ.
A Assembleia-Geral das Nações Unidas
aprovou o Dia Internacional da Felicidade em junho de 2012.
Há estudos que revelam que Portugal é
um dos países mais infelizes da Europa.
Porque será? O que é que podes fazer
para seres feliz?
Há quem diga que a felicidade está “no
dar e não receber”. Parece estranho, à
partida, ou demasiado espiritual para
que te identifiques? Mas, talvez não seja.
Observa os teus professores, consegues
perceber claramente a sua frustração
quando não conseguem “dar” uma aula
como desejavam; recebem o mesmo por
essa aula, mas sentem-se tristes por não
conseguir cumprir a sua missão.
Pois é, todos procuramos saber ao longo
da vida identificar as nossas vocações,
os nossos dons (o que temos de melhor
para dar aos outros), provavelmente,
para nos sentirmos realizados e sermos
felizes, daí a necessidade de desenvolvermos as nossas capacidades: quanto
mais as desenvolvermos nas diversas
áreas, mais nos conhecemos e melhor
poderemos optar por aquelas que
queremos aprofundar de acordo com as
nossas aptidões. Senão, como poderás
ser um bom filósofo ou economista, por
exemplo, se nunca chegaste a conhecer
o que era a filosofia ou a economia?
Acho que já entendeste de que forma é
que a escola coopera com a tua felicidade. Então, aceita de bom grado e
aproveita o que ela te dá, e o que todos
aqueles que te rodeiam te querem
ensinar, porque assim contribuirás não
só para a felicidade dos que te dão, que
podem pôr em prática a sua missão,
mas também para construíres a tua
própria felicidade. E, se o ciclo da vida
continuar a funcionar, nesta perspetiva,
mais tarde, serás tu a dar o melhor de ti
próprio e a sentires-te muito feliz com
isso.
O Clube de Jornalismo

VAMOS FAZER GAZETA

Um Conselho

Há quem chame à escola um
lugar de «tormento», ou um sítio
para passar tempo. Talvez seja
para quem não gosta da escola ou
para quem acha que frequentá-la
é uma chatice! É como comer um
bolo que se julga doce mas que
afinal é salgado.
Na minha opinião não é nada
disso. Eu adoro estar na escola e
aprender coisas novas. À escola
compete informar, instruir, criar
oportunidades de contacto com
ambientes mais amplos. Compete

formar, visando uma participação responsável e construtiva
na sociedade. A nós alunos
compete-nos estudar, trabalhar
com método e afinco. Devemos
adquirir excelentes hábitos de
trabalho, construindo assim fortes alicerces, para o nosso futuro.
Por isso, amigos e colegas da EBI
da Maia, o conselho que vos dou
é o seguinte:
Quando daqui saírem, levem
convosco uma mente curiosa,
um coração generoso e a vontade

de ajudar os outros. Tornai-vos
cultos, responsáveis e dignos
de confiança. Embora as notas
excelentes sejam louváveis, não
é dos alunos com boas notas
que a escola terá orgulho, mas
sim dos alunos que provarem
ser pessoas gentis, sensatas e
honestas. É de gente assim que o
mundo precisa!
Se não aprenderes isso, enquanto aqui estiveres, então a escola
terá fracassado e, infelizmente,
tu também como pessoa!
Gil Cabral Soares, 6ºD

ATENÇÃO
CALENDÁRIO DE PROVAS FINAIS – 2014
1.º E 2.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO

3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Projetos” para o 3 º período
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De acordo com a planificação da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, os alunos
do 9.º ano, no âmbito do tema “Projetos”, com o objetivo de adquirirem competências a nível
da organização de eventos, têm estado a realizar diversos trabalhos, a partir dos quais surgiu o
concurso “Descobre o teu talento” e o 1.º Torneio de Ténis de Mesa, que, com a organização e
colaboração das turmas B e D, respetivamente, se pretendem desenvolver como atividades de
final do 3º período, durante a manhã do dia seis de junho.
As atividades supramencionadas destinar-se-ão a toda a comunidade escolar. No início do 3.º
período, proceder-se-á à divulgação de ambas as atividades, dos respetivos regulamentos e serão
disponibilizadas as fichas de inscrição a todos os interessados.
A Gazeta
da EBI
da Maia
agradece o
patrocínio
de:

CÂMARA MUNICIPAL DA
RIBEIRA GRANDE
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Radar escolar

Dia da Internet Mais Segura
“A utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) tem transformado profundamente a
maneira como as pessoas vivem – como aprendem, trabalham, ocupam os tempos livres e interagem, tanto
nas relações pessoais como com as organizações.”
In http://www.internetsegura.pt
No dia 11 de fevereiro, a nossa
escola juntou-se à comemoração
europeia do Dia da Internet Mais
Segura. Numa iniciativa dos professores do Grupo de Informática
e do Coordenador de TIC, esteve instalada, junto à entrada do
Anfiteatro, uma oficina de configurações de equipamentos informáticos. Foi também realizada
uma atividade no Anfiteatro, com
alunos, professores e Encarregados de Educação que consistiu
na exibição de pequenas peças de
teatro, representadas pelos alunos
do 5.º D, 6.º D, 7.º A e 7.º B, abordando os temas da segurança das
palavras-passe, amizades virtuais
com desconhecidos e infeção dos
computadores por vírus informáticos.

O evento terminou com a exibição de um excerto do filme Perigos Online, que retrata uma situação de abuso de menores que foi
desencadeada através do conhecimento de alguém via rede social.
Como o anfiteatro foi pequeno
para todos os interessados, esta

iniciativa será repetida no terceiro período com outras turmas,
com a representação de peças de
teatro pelas turmas A do 6.º e do
7.º anos.
Os responsáveis pela atividade
agradecem a colaboração de todos!

Com o objetivo de desenvolver
a solidariedade e a bondade
com os mais desfavorecidos,
criando uma cultura educacional baseada nos valores da
interajuda e da solidariedade, os

Departamentos de Matemática,
Ciências e Ciências Humanas e
Sociais juntaram-se em prol da
atividade “Espaço XL Coração”.
Esta atividade foi amplamente
participada, quer pelos responsáveis da Unidade Orgânica, quer
pelos encarregados de educação,
professores, alunos e pessoal não
docente.
No 2º período, aquando da entrega de avaliação, a 23 de abril, este
espaço irá reabrir as suas portas
ao público-alvo.
As responsáveis pelo projeto

congratulam-se com a adesão
de todos, agradecendo a participação, quer na doação de bens
quer na sua aquisição.
As coordenadoras querem
deixar um apreço acrescido a
todos os alunos que ajudaram
na realização da atividade e à Dª
Maria do Carmo Sousa pela sua
incansável colaboração.
Bem Hajam!!!
Ana Bela Terceira,
Anabela Santos e
Ernestina Esteves

Dia Internacional da Língua Materna
Uma vez mais, o Departamento
de Línguas da nossa escola em
parceria com a Biblioteca Escolar, organizou esta atividade
com vista a celebrar o “Dia Internacional da Língua Materna”
– 21 de fevereiro.
Tal como tem sido hábito, tanto
os contos como as suas dramatizações foram produzidos pelos

alunos do 3.º Ciclo, sendo que os
do 2.º foram os espetadores.
Tal como nos anos transatos, os
objetivos passaram pela sensibilização dos alunos para os aspetos
histórico-culturais da Literatura
Portuguesa; valorização do património cultural e promoção do
gosto pela leitura e pela escrita.

Comemoração do Dia Internacional
das Pessoas com Deficiência
“O Dia Internacional das Pessoas
com Deficiência, 3 de dezembro, é uma data comemorativa
internacional promovida pelas
Nações Unidas desde 1998, com
o objetivo de promover uma
maior compreensão dos assuntos
concernentes à deficiência e para
mobilizar para a defesa da sua
dignidade, dos direitos e do bem-estar das pessoas. Procura também aumentar a consciência dos

benefícios trazidos pela integração das pessoas com deficiência
em cada aspeto da vida política,
social, económica e cultural.”
Este ano letivo, a nossa Biblioteca
e o Núcleo de Educação Especial
organizaram uma mostra de
trabalhos, realizados pelos alunos
das turmas integradas neste
Núcleo, com base no livro “Sou
diferente, sou fantástico!”, da
autora Susana Teles Margarido.

Com o intuito de promover a leitura nas escolas, e à semelhança do ano letivo transato,
está a decorrer o CONCURSO NACIONAL
DE LEITURA 2013/2014. Os alunos do
terceiro ciclo participaram, primeiro numa
Fase de Escola, da qual foram apurados um
participante de cada ano, nomeadamente,
Cândida Rodrigues do 7º ano, Diogo Moniz
do 8º e Henrique Bulhões do 9º.
A Fase de Ilha foi realizada a 7 de março
e foi apurada a aluna Cândida Rodrigues,
entre dez participantes de várias escolas da
Ilha de S. Miguel, para participar agora na
Fase Regional.
Gazeta da EBI da Maia
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Clubes escolares

Clube de Dança e Movimento
II Concurso Dançarte
Pelo segundo ano consecutivo, o
Clube de Música, Dança e Movimento levou a efeito o Concurso
Dançarte, desta vez organizado
em duas fases: a 1ª fase para os
alunos dos 2º e 3º ciclos e que
decorreu na Festa de Carnaval da
escola, no passado dia 28 de fevereiro e uma 2ª fase para os alunos
do Pré-Escolar e do 1º Ciclo, que
decorrerá no dia 29 de abril – Dia
Mundial da Dança.
A anteceder a 1ª fase do Concurso, decorreu, à semelhança
do ano passado, um Concurso

de Cartazes para publicitar o
Concurso Dançarte do qual saiu
vencedor o cartaz da autoria do
aluno Henrique Branco da turma
A do 8º ano. Dos nove grupos
que participaram na 1ª fase do
Dançarte, o grupo mais votado
foi o “In Motion”, composto pelas
alunas Catarina Spencer, Mariana
Cordeiro, Milene Moniz, Cláudia
Spencer e Inês Couto que receberam como prémio um Kit escolar.
Esperemos agora pela 2ª fase do
concurso que servirá para assinalar o Dia Mundial da Dança!

Clube Proteção Civil
“Saiba o que fazer em caso de…”
O Clube de Proteção Civil da
EB2,3 da Maia convidou os Bombeiros Voluntários da Ribeira
Grande a virem à nossa escola
falar a todas as turmas sobre
“Primeiros Socorros”, “Sismos” e
“Incêndios”, entre os dias 10 e 21
de fevereiro.
Na primeira semana, os bombeiros, interagindo com os alunos,
abordaram como ajudar uma

Clube de Artes
No decurso do 2.º período foram
realizadas diversas atividades no
âmbito do CLUBE DAS ARTES,
nomeadamente, a feitura de elementos decorativos para o ginásio, para a atividade “Concurso e
desfile de máscaras de Carnaval”:
os adereços dos apresentadores
e elaboração de prémios para as
máscaras vencedoras.
Foram também concebidas algumas lembranças para oferta do
Dia do Pai.

Clube de Leitura
“Estendal da Poesia”
Tal como no ano passado, o Clube
de Leitura, com a colaboração da Biblioteca Escolar, irá promover o concurso “Estendal da Poesia” destinado
a todos os alunos. Os jovens poetas
podem demonstrar o seu gosto pela
poesia, escrevendo um poema em
português, inglês ou francês. O concurso decorrerá de 31 de março a 4
de abril e será premiado o melhor
aluno de cada ciclo. Agora, é pôr a
inspiração a funcionar e estender o
poema junto da Biblioteca Escolar.
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pessoa em paragem cardiorrespiratória; ensinaram a posição
lateral de segurança (PLS); como
tratar uma queimadura e como
acudir em caso de engasgamento
(Manobra de Heimlich).
Na segunda semana, os alunos viram, no Anfiteatro, um
pequeno filme com os passos de
um plano de evacuação e colocaram em prática os conteúdos
abordados, dirigindo-se para o

ponto de encontro. No ponto de
encontro, treinaram-se regras de
segurança a ter em conta durante
um incêndio. Os alunos seguiram
as instruções dos bombeiros e
prepararam-se para saber como
e quando usar um extintor e
um equipamento de combate a
incêndios de fogo do carretel da
mangueira existentes na nossa
escola. Para uma melhor aprendizagem, procedeu-se à simulação

de um incêndio.
Aproveitamos para alertar para
algumas regras de segurança durante um incêndio na escola:
1- Coloca em prática o plano de
evacuação da tua escola;
2- Se houver fumo anda de gatas
no chão, o ar é mais limpo e
respira-se melhor;
3- Sai da sala rapidamente, sem
levar nada contigo;
4- Se a tua roupa começar a arder,

põe em prática a regra: parar-deitar-rolar;
5- Dirige-te para o ponto de
encontro da tua escola;
6- Quando estiveres em segurança, liga para o 112 e avisa os
bombeiros;
7- Uma vez fora da escola, não
voltes a entrar seja porque motivo for.
“Não te esqueças: A prevenção
começa em ti”

Tudo em dia

Ano Internacional da Agricultura Familiar 2014
O Ano Internacional da Agricultura Familiar 2014 foi oficialmente lançado a 22 de novembro de
2013, na sede da ONU em Nova
Iorque.
O Ano Internacional da Agricultura Familiar (AIAF) 2014 visa a
aumentar a visibilidade da agricultura familiar e dos pequenos
agricultores, focalizando a atenção mundial no seu importante
papel na erradicação da fome e
pobreza, provisão de segurança
alimentar e nutricional, melhoria
dos meios de subsistência, gestão
dos recursos naturais, proteção
do meio ambiente e para o desenvolvimento sustentável, particularmente nas áreas rurais.
O QUE É AGRICULTURA
FAMILIAR?
A agricultura familiar inclui
todas as atividades agrícolas de
base familiar e está ligada a diversas áreas do desenvolvimento
rural. A agricultura familiar con-

siste num meio de organização
das produções agrícola, florestal,
pesqueira, pastoril e aquícola que
são gerenciadas e operadas por
uma família e predominantemente dependentes de mão-de-obra familiar, tanto de mulheres
quanto de homens.
Tanto em países desenvolvidos
quanto em países em desenvolvimento, a agricultura familiar é a
forma predominante de agricultura no setor de produção de
alimentos.
A nível nacional, existe uma série
de fatores que são fundamentais
para o bom desenvolvimento da
agricultura familiar, tais como:
condições agroecológicas e as características territoriais; ambiente
político; acesso aos mercados;
o acesso à terra e aos recursos
naturais; acesso à tecnologia e
serviços de extensão; o acesso
ao financiamento; condições
demográficas, económicas e
socioculturais; disponibilidade

de educação especializada; entre
outros.
A agricultura familiar tem um
importante papel socioeconómico, ambiental e cultural.

Horta das Faias
Os trabalhos na Horta das Faias e na estufa continuam, como se
pode ver pelas imagens.

POR QUE A AGRICULTURA
FAMILIAR É IMPORTANTE?
• A agricultura familiar e de pequena escala estão intimamente
vinculados à segurança alimentar
mundial.
• A agricultura familiar preserva
os alimentos tradicionais, além
de contribuir para uma alimentação balanceada, para a proteção
da agrobiodiversidade e para
o uso sustentável dos recursos
naturais.
• A agricultura familiar representa uma oportunidade para
impulsionar as economias locais,
especialmente quando combinada com políticas específicas
destinadas a promover a proteção
social e o bem-estar das comunidades.

Trabalho na estufa no mês de março

Transplantação de hortícolas no mês de março

Eco casa

Limpeza da Quinta das Faias
E a propósito da horta, vamos recebendo visitas…

paredes, e utilização de garrafas
para a conceção de mobiliário e
de elementos decorativos), sendo
uma alternativa mais eficiente em
termos de custos e também mais
ecológica. Alguns dos objetivos
deste projeto são: promover
competências inerentes às atividades de vida diária; promover

a articulação com a comunidade
envolvente, de modo a proporcionar um processo ativo de aprendizagem; incentivar, motivar e
orientar os alunos para a realização de diversos tipos de trabalho
e criar condições promotoras de
motivação para o processo de
aprendizagem.

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

Que idade tem?
39
Qual a sua área de estudo?
10.º ano
O que pensa da escola?
A escola é uma instituição que forma os jovens para a vida.
Indique-nos vantagens e inconvenientes relacionados com a sua
área de trabalho?
Adoro a minha profissão, por vez causa-nos “stress”, mas é como todas
as profissões.
O que costuma fazer para ocupar os seus tempos livres?
Passear, convívio com os amigos e Internet. Adoro viajar quando posso.
Indique-nos um momento que tenha sido marcante na sua vida?
A morte do pai.
Revele-nos quem é a partir das suas escolhas:
Uma profissão de sonho: A que tenho
Um ídolo: Pai e mãe
Um livro: “O meu pé de laranja lima”
Um filme: “Ghost - O espírito do Amor”
Um desporto: Não gosto de desporto
Um grupo musical: Tenho muitos
Uma paixão: Internet
Um sonho: Fazer um cruzeiro à volta do mundo

O presidente da Câmara Municipal, Alexandre Gaudêncio, deslocou-se à Maia para se inteirar mais em pormenor do projeto que
a EBI da Maia está desenvolver ao nível das hortas comunitárias.
Visitou o terreno onde os alunos dão os primeiros passos no cultivo
da terra, seja ao nível da sementeira, plantação ou transplantação,
reforçando que “a aposta na agricultura pode ajudar a combater a
crise”.
Relembrando que 2014 “é o Ano Internacional da Agricultura
Familiar”, Alexandre Gaudêncio salientou que estes projetos “merecem toda a nossa atenção”, vincando na ocasião “todo o interesse
em incentivar o conceito e alargá-lo a outras escolas do concelho.”
A autarquia mostrou-se disposta a dar um “novo impulso” ao projeto escolar que arrancou há, sensivelmente, um ano e que carece
de mais meios para se desenvolver e integrar mais jovens.
Teve lugar, também, uma formação sobre compostagem, ministrada pela Dra. Catarina Mourato da Ecoteca de São Miguel à turma
OP B, no dia 17 de março. Com esta formação, os alunos passaram a ter conhecimentos sobre como realizar uma compostagem
eficiente.

Sabias
que?

?

Formação Compostagem

?

A utilização do composto, como
fertilizante no cultivo de alimentos para consumo pessoal,
é uma maneira simples e direta
de nos ligar à terra, ao mesmo

?

Este projeto está a ser desenvolvido pela turma TVA - B, no presente ano letivo, e surgiu a partir
de uma ideia de se construir uma
casa com características ecológicas, fazendo o aproveitamento de
garrafões e de garrafas de plástico, como forma de contribuir de
algum modo para a preservação
do meio ambiente e apelar para a
importância de reciclar.
Foram apresentadas algumas
propostas de atividades, pelos
alunos da turma e, atendendo aos
seus gostos, interesses e expetativas, surgiu a ideia de se criar
uma solução prática, através da
construção de um espaço (casa),
com a aplicação de um método
de construção pouco tradicional (aplicação de garrafões, em
substituição dos tradicionais
tijolos, para construção das

tempo contribui para a diminuição da quantidade de resíduos
orgânicos a enviar para tratamento final, que correspondem
a 40% do nosso saco do lixo.

Gazeta da EBI da Maia
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Made in EBI da Maia

Cantinho das Línguas
A grande luz
A vida de Manuel d’Ortigão
centralizava-se numa regra de
ouro que estabelecera, quando
nem doze anos de idade possuía,
e que devia ser seguida à risca:
nunca se dignar a agarrar num
livro. O sentimento de desprezo
que este homem apresentava pela
literatura constituía uma colossal
e quase ignóbil obsessão. Manuel
manifestava-se sempre que as
palavras «escrita», «literatura»,
«escritor» e afins eram pronunciadas. Porém, o homem possuía
um ódio ainda mais descomunal
para com a poesia que considerava um monstro que tinha como
objetivo amolecer as pessoas e
manipulá-las de forma reles a
seu favor. Era por isso que nunca
consentia que os seus filhos ousassem aproximar-se de uma única folha de papel onde estivesse
redigido um poema e conjeturava
sempre uma forma de erradicar o
texto lírico da sua família.
A origem deste ódio pela poesia,
e demais tipos de literatura como
prosa ou epopeia, que Manuel
exibia de maneira tão feroz,
era justificada por um episódio
da sua infância que sempre o
intimidava na forma de pesadelos
hediondos, quer à luz do dia quer
à escuridão da noite. O pai de
Manuel sempre detivera um carinho especial pelo seu outro filho.
Esse irmão de Manuel, cujo nome
era Jorge, fora sempre privilegiado por saber interpretar, eximiamente, e até escrever poemas cuja
excelência fora mesmo enaltecida
pelo Presidente da República,
que, na altura, era Mário Soares.
Manuel que, embora se esforçasse
por executá-lo, não conseguia
interpretar os textos líricos com
a mesma excelência que exibia o
irmão, sentia-se ostracizado por
essas ações do pai, que estratificava os próprios filhos segundo
as suas qualidades poéticas.
De longe, Jorge era catalogado
num patamar muito superior ao
de Manuel. Isso fazia com que

nutrisse ódio não só pela
poesia, mas também pelo
irmão e pelo pai, com quem
ele deixara de comunicar
havia anos.
Acontece que, certo dia,
enquanto investigava
o quarto dos seus dois
filhos para se certificar de
que não estariam, em sigilo,
a tentar passar-lhe a perna,
identificou, sobre uma tábua
solta, debaixo da cama, um
compêndio de poemas.
Não tardou que Manuel se
exaltasse e se apressasse a ir
tentar encontrar o seu
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Hello. My name
is Tyranoid. I’m
12 years old. I’m a
monster. I live on
Planet Curabia. I’ve
got two legs and four
arms. My legs are
small and my arms
are long. My head,
my eye and my mouth are very big.
I haven’t got a nose. I
haven’t got ears. I’m
bald and very scary,
but I’m funny, nice
and intelligent.
Well, I’m also fat, a
perfect swine and
very strong.
This is me!

Por Henrique Bulhões
filho mais novo, Eça, de nove
anos, que, se calhar, por lhe ter
sido atribuído nome de escritor,
tentava sempre desenvencilhar-se das leis abruptas do pai e
analisar, de vez em quando, uns
quantos poemas, contos, romances e afins, que a professora de
línguas lhe disponibilizava.
Assim que se encontrou, frente a
frente, com Eça, desenvolveu-se
na face rosada da criança um pavor de dimensões imensas, como
se não se tratasse do pai, mas de
uma besta carnívora prestes a
dilacerá-lo.
- Envergonhas-me! Porque não
podes ser como o teu irmão? Ele
nunca tenta desperdiçar tempo
a fazer coisas inúteis. Que é isto
que encontrei debaixo da cama? Interrogou-o Manuel, claramente
numa forma retórica.
-Não sei do que falas! Juro! defendeu-se o filho.
- Não me mintas, Eça! - exigiu-lhe o pai, interpelando-o, novamente, para que confessasse.
O filho, como não conseguiu
argumentar, face àquele ar de desorgulho que impregnava a face
do pai, confessou, de modo a não
o enfurecer ainda mais.
Manuel, que adquirira uma
face com uma coloração mais
avermelhada do que o fogo que
abrasava o Inferno, exigiu que o
filho desaparecesse.
Com o filho já ausente, com
uma aparência congestionada,
Manuel abriu o livro numa página de número indeterminado e
questionou-se:
-O que terá este bloco, para
seduzi-lo assim tanto?!
De súbito, mal acabava de proferir esta frase, que tantas voltas
à cabeça lhe dava, encontrou
uma estrofe que exaltou nele um
sentimento de intriga invulgar. A
estrofe que acabava de identificar
era esta.
«Receais a grande luz?
Tendes medo do a-b-c?
Então castigai quem lê!
Voltai à plebe soez!»
Mal pronunciara aquela palavra «soez»,
cujo significado
ele não conhecia,
Manuel consciencializou-se de que a literatura talvez não fosse
um monstro tão
grotesco como ele
conjeturava antes
nos seus pesadelos
mais obscuros.
Para além disso, o
erro, que o seu pai
cometera, não lhe

consentia o direito de marginalizar o próprio filho. Compreendeu que, como mencionava a estrofe (de forma irónica), castigar
quem lia seria como culpar o Sol
de irradiar luz.
Manuel começou a inspecionar
o documento. Embora estivesse
consciente de que aquilo tudo
contrastava com o que sempre
defendera, prosseguiu com a
leitura do compêndio.
Logo nos primeiros dez minutos
da leitura, começou a confraternizar com os pensamentos
de Bocage, Fernando Pessoa e
Garrett, o que representava um
enorme avanço para este homem,
que, até aqui, menosprezava a
poesia, como se de um vitupério
se tratasse.
Eça surgiu, depois, vindo do
quarto. Quando observou que o
pai inspecionava o compêndio
que lhe tirara, não havia nem
quinze minutos, pensou tratar-se
de uma alucinação. Autoinfligiu uns quantos golpes leves na
bochecha rosada, para despertar, mas concluiu que por mais
beliscões e ligeiros murros que
infligisse ao próprio corpo, de
modo a acordar, não conseguia
desintegrar aquela imagem incoerente, já que o seu pai nunca
se dignaria a analisar qualquer
espécie de texto. Como não era
resultado do sono, tentou mais
uns leves golpes, para verificar se
não seria uma indigestão qualquer. Mas não obteve nada que
lhe fornecesse provas de que estaria maldisposto. Aí, algo ocorreu.
Eça sentiu como uma epifania,
uma revelação. Ao verificar que
o próprio pai estava realmente
a ler. Eça interpretou essa visão
como um milagre. Quando Manuel se consciencializou de que
o filho presenciava a sua leitura,
apressou-se a ocultar os factos,
mas já era tarde de mais. Tentou
justificar-se, argumentando que
estava prestes a deitá-lo fora.
Contudo, os olhares de Eça não
lhe mentiam e não foi persuadido
pela tentativa patética do pai de
se explicar perante aquela ação.
Manuel rogou-lhe que não revelasse a ninguém aquele episódio,
mas Eça apressou-se a convocar a
família para divulgar a boa nova.
- O pai já lê! - exclamou.
A família julgou até que o filho
enlouquecera por completo
e receou que tivessem que o
encaminhar para um hospício.
No entanto, viram o pai com um
livro oculto atrás das costas.
O pai contraditou tudo o que o
filho insinuava, mas como uma
imagem vale mais do que mil
palavras, a negação não se sustentou por muito tempo. Finalmente, como se apercebeu de que
não conseguia conjeturar
uma forma de convencer
os familiares, admitiu o que
acontecera e a esposa quase
se deixou desmaiar.

Ruben Maurício, 6º A

A SEMANA DO CINEMA FRANCÓFONO
Foi com satisfação e agrado
que os professores de Francês
da nossa escola organizaram a
Semana do Cinema Francófono, inserido no Plano Anual de
Atividades do Departamento de
Línguas entre os dias 20 e 28 de
janeiro.
Durante uma semana e meia os
discentes alternadamente foram
convidados ao Anfiteatro da Escola a fim de poderem assistir à
sessão cinematográfica que lhes
foi destinada. Alunos dos diferentes ciclos puderam disfrutar
de um leque variado de filmes
exibidos: Zarafa, Sur la piste de
Marsipulami, Les aventures de
Tintin et le secret de la Licorne,

La cage dorée, Paulette, Prête-moi ta main et Taxi 3. Os filmes
foram seleccionados em função
da faixa etária do público-alvo.
Com este evento, pretendeu-se
sensibilizar os alunos para a cultura francófona, dar a conhecer
alguns realizadores e produtores
de renome mundial e levar a
descobrir novos talentos nessa
área, tais como Rubén Alves que
se notabilizou ao realizar o filme
La cage dorée, que se revelou,
no verão de 2013, um sucesso
de bilheteira quer em França
quer em Portugal. Na generalidade os alunos apreciaram
sobremaneira esta atividade.
Os docentes de Francês
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Era uma vez um menino chamado Manuel. Manuel era um
menino tímido e obeso. Certo
dia, Manuel, entrando na escola, reparou que estavam várias
raparigas a bater numa outra.
Era tal e qual ele, “gordinha”, só
havia uma diferença… tinha
uma cor de pele mais escura,
era moçambicana.
- Estás bem? – questionou o
Manuel.
- Sim, estou bem… Mas deixa-me. – respondeu a menina a
chorar.
- Mas, como te chamas?
- Elisa, eu chamo-me Elisa.
- Não é melhor ires ao Conselho Executivo?
- Não, está tudo bem.
Elisa saiu a correr, sem sequer
olhar para trás. Manuel ficou
simplesmente encantado, mas
ao mesmo tempo magoado,
por uma menina tão bonita
aos olhos dele poder sofrer de
Bullying, por causa do seu tom
de pele?
Dias depois, sucedeu o mesmo,
mas Manuel teve vergonha de
ir ter com Elisa, pois pensava
que iria ser chato e repetitivo.
No entanto, tomou a iniciativa
e falou com o Presidente do
Conselho Executivo da Escola.
Manuel ficou descansado, mas
sempre a pensar no quão bonita ela era.
Passado algum tempo, Manuel
apercebeu-se de que a Presidente da Escola nada tinha
falado com Elisa. Pensou então
que teria que agir, mesmo não
tendo voz na escola iria tentar.
Numa tarde, depois do almoço,
na cantina, Manuel decidiu
dizer algumas palavras para a
escola toda ouvir:
- Boa tarde, eu sei que ninguém me conhece ou nunca
me viram a falar, mas queria
dizer-vos que todos somos
iguais e ao mesmo tempo diferentes! Não importa a raça das
pessoas, de onde vêm ou como
são! Há pessoas aqui que parece que só conseguem aumentar
a sua autoestima. rebaixando
os outros. Não deve ser assim!
Digam não ao Bullying!
Acabando assim o seu “discurso”, Elisa ficou comovida e foi
agradecer-lhe.
-Obrigada Manuel, és uma
excelente pessoa.
- Não tens que agradecer, só
ganhei coragem para dizer o
que há muito tempo tinha para
dizer.
Ao fim de algum tempo,
tornaram-se grandes amigos
e até acabaram por ter uma
relação.
Júlia Bento, 9º A

my teeth are huge. My friends
say that I’m scarier than my
father because he has only got
four arms. I’m the strongest in
my family. I’ve got a really big
eye on my belly!
Bye!
Filipe Medeiros, 6.º A

My name’s Devin. I’m 17 years
old. By the way, I’m a monster.
I live on Planet Nemesis. It isn’t
very far from Earth.
I’ve got two legs and six arms.
They are very long. My head
and my nose are small. My eyes
are big and red. My mouth and

Livro Pendurado

A História de
Manuel e Elisa

Como o próprio nome indica,
trata-se de uma atividade que
consiste em pendurar um livro
no Hall de exposições da BE,
para que os alunos o analisem
e preencham a sua ficha de
participação. Os objetivos deste
concurso passam pela difusão do gosto pela leitura, pela
propagação de obras de autores
de qualidade reconhecida, pelo
incentivo à participação em
projetos escolares, pela criação de um ambiente favorável
e motivador da leitura e pela
necessidade de consolidar e até
ampliar o papel da Biblioteca
Escolar no desenvolvimento de

hábitos de leitura em todos os
discentes.
Os interessados puderam votar
na Biblioteca. O vencedor foi
selecionado e procedeu-se à
entrega do prémio no passado
dia 31 de janeiro. De entre as
mais de 100 participações, o
sorteado foi Renato Adriano,
que pertence à turma C do 5 º.
Graças à vitória obtida, Renato
foi presenteado com o livro
“Um Fio De Fumo Nos Confins
Do Mar” da autora Alice Vieira. Para assistir à entrega deste
prémio, estiveram presentes
alunos concorrentes e também
diversos docentes.

Le cuisinier et le voyageur
Por Henrique Bulhões

Il était une fois, dans un pays
oriental dénommé Béjènie, une
ville connue pour ses nourritures formidables. Des gens
de toutes les parties du monde
s’aggloméraient là seulement
pour contempler les cuisiniers
qui présentaient leurs repas
qu’ils confectionnaient toujours
soigneusement. Tout le monde
qui y allait manifestait curiosité
pour ces repas afin de déguster sa
saveur magnifique.
Cependant, il y avait peu de gens
qui obtenaient ce qu’ils désiraient. Un jour , un voyageur,
dont le prénom n’est pas connu,
qui venait d’un autre pays désigné Kabinistan, décida de visiter
cette ville pour tenter de découvrir le secret des cuisiniers afin
de faire leurs repas si désirables.
Mais, malheureusement, il ne découvrit rien. Pendant qu’il passait
proche d’une table, où un cuisinier présentait son travail
digne d’un maître, il
voulut expérimenter
le plat.
− Cet arôme me
plaît. − Il confessa.
Mais, quand il
allait chercher de
l’argent, il vérifia
qu’il ne possédait pas
les monnaies suffisantes
pour payer la nourriture.
− Qu’est-ce que je vais faire maintenant? Je n’ai pas de monnaies.
− Il se questionna.
Mais il eut une idée. Le voyageur mit la main dans sa poche.
Il rencontra un morceau de
pain qu’il avait avec lui et, après
cela, il le positionna de façon à
l’imprégner avec l’odeur du plat.
Il attendit.
Le cuisinier vit l’homme qui
paraissait bénéficier de son repas
sans rien lui payer. Le voyageur
tira le pain de la fumée et, puis,
il le mangea. Le cuisinier put
conclure que l’homme étrange
avait imprégné son aliment avec
l’arôme du plat qu’il cuisinait.
Ainsi, le pain resta plus savoureux qu’avant. Le cuisinier,
évidemment, n’était pas heureux
avec cet acte, principalement
car il n’avait encore rien vendu
ce jour-là. Ensuite, le cuisinier
interrogea le voyageur avec un
air indigné.
− Qu’est-ce que tu fais, voleur?!
Maintenant, paye-moi ce que tu
m’as volé, immédiatement !
Le voyageur resta très effrayé et
argumenta, en présentant un air
innocent:
− Quoi ?! Mais j’ai seulement
imprégné mon pain dans l’arôme
de ton plat. Je ne l’ai ni touché ni
volé.
L’affirmation du voyageur ne le
convainquait pas.
− Alors, tu dois payer l’arôme de
mon plat! – il lui répondit.
− Mais comment est-ce que
je peux te payer? Je n’ai pas de

monnaies!
Le problème était si grave, que
le sultan de la Béjènie fut appelé
pour apaiser la situation entre le
cuisinier et le voyageur. Le sultan
convoqua une réunion avec les
plus sages du royaume pour réfléchir sur le sujet. Un sage initia
la conférence et argumenta :
− Je crois que, comme l’arôme
constitue une partie intégrante du plat, le voyageur doit lui
payer. Il a ingéré un morceau de
la nourriture.
Un autre sage, qui interprétait
la situation d’une autre façon,
répondit, en argumentant :
− Je trouve aussi que l’arôme est
une partie du plat, mais c’est aussi
une partie intégrante de l’air que
nous respirons. Si le voyageur
payait (par) l’arôme, ce serait
comme s’il payait l’air qu’il respire. Le cuisinier n’a aucun droit à
revendiquer.
La confusion se proliféra
et, quand tout semblait
être perdu, un sage,
qui paraissait le
plus vieux et intelligent du groupe,
annonça une sentence que certains
considèrent drôle,
initialement:
− Comme l’homme a
bénéficié de l’arôme mais
n’a pas vraiment touché le plat, je
crois qu’il doit lancer une monnaie sur la table. Le son que la
monnaie fera payera le cuisinier.
Comme le voyageur n’avait pas
de monnaies sur lui, un sage lui
en prêta une pour pouvoir payer
le cuisinier.
− Voilà. Elle est à toi. Tu peux t’en
servir. − Il affirma.
Le voyageur jeta la monnaie sur
la table. Avec l’impact conditionné, un gros son se proliféra dans
toute la salle ( du palais du sultan) où ils se trouvaient. Ensuite,
le voyageur, heureux, interpella le
cuisinier qui l’observait :
− C’est fini, ami cuisinier. Je paye
l’arôme de ton plat avec le son de
cette monnaie!
Puis, il leur dit :
− Au revoir. Je dois m’en aller.
Mais, avant de s’en aller, le sultan
lui demanda :
− S’il te plaît, reste ici encore
un peu. Je voudrais t’offrir une
chose.
Le sultan se dirigea vers la cuisine du palais. En revenant, il offrit
un papier au voyageur:
− Garde bien ce papier !
Le voyageur l’ouvrit et découvrit
une recette d’un gâteau merveilleux que le sultan gardait.
− C’est la recette du gâteau le plus
savoureux de mon pays. Garde-la bien.
Le voyageur lui promit qu’il la
garderait soigneusement, comme
si sa propre vie dépendait de cela.
Aujourd’hui, ce voyageur est
connu comme le meilleur cuisinier du Kabinistan.
Gazeta da EBI da Maia
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Cartas de amor por rapazes

O dia de São Valentim teve
origem no ano 270, quando o
Imperador Cláudio queria expandir o seu Império, mas tinha
dificuldades em recrutar novos
soldados, visto que estes não desejavam abandonar as famílias.
Foi aí que se lembrou de proibir
o casamento, para incrementar o seu exército. Mas o bispo
Valentim continuou a celebrar
casamentos em sigilo.
Num destes casamentos, Valentim foi preso em flagrante e
condenado à pena de morte.
Durante o seu cativeiro, os
jovens apaixonados passavam
pelas janelas da sua prisão e atiravam flores e mensagens onde
escreviam acreditar também no
poder do amor.

És o meu amor!
Quando te vejo fico cheio de calor.
Olhos nos olhos,
nariz com nariz,
com um último suspiro,
fico a saber
o sabor do teu amor.
Mão atrás da tua cabeça e
a leve brisa passa e arrasta-o consigo
sinto , então o cheiro do teu cabelo.
A noite chega e eu durmo ao teu lado.
Um último abrir de olhos
para ver a linda flor que colhi
E, devagar, a sussurrar digo-te:
Amo-te!				
Pedra Pome

Penei muito para chegar até
aqui, foste enganada por um
rapaz que te deixava sozinha,
para seguir as outras que lhe
apareciam por aqui. Dei-te
bastante tempo para o esqueceres, depois fingiste que eu
não existia e foste ainda ludibriada por outro. Ele deixou-te
com o coração partido e ficaste
triste.
Nunca perdi a esperança e
continuei a amar-te sempre.
É agora, sobretudo pelo que
aconteceu, que te quero dizer:
Amo-te!
		Gazela

Cartas de amor por raparigas

Pequenos Momentos
Quando eu te conheci,
Éramos apenas amigos
O tempo passou,
E o meu coração se exaltou.
Passamos pequenos momentos juntos,
Os melhores da minha vida,
Tu estavas lá comigo
Eras o meu melhor amigo
Nos bons e nos maus momentos
Tu estavas sempre lá,
De repente tudo mudou!
E a fase dos amigos passou.
Penso em ti,
Dia e noite
És só tu e mais ninguém
Fazes a minha cabeça andar à roda,
Tu és o motivo do meu sorriso.
Se não existisses
O mundo não faria sentido
A minha vida resume-se a ti
Tu estás nos meus sonhos.
Quando disseste que me amavas
O mundo parou
Tu e Eu, para sempre
Nestes pequenos momentos.
Bastam os teus olhos
O calor dos teus abraços
Um beijo suave…
És um anjo caído do céu.
Todos pensam, esta paixão está errada
Mas, na verdade, é perfeita
Nestes pequenos momentos.
Katniss Everdeen para Peeta Mellark
Esperarei sempre por ti, mesmo que passe a
minha vida toda na solidão. Posso não ser a
mais bonita, nem ter muito dinheiro, nem
mesmo roupa de marca, mas o pouco que tenho
ofereço-te: todo o meu amor, o meu carinho,
a minha atenção. Deves estar a pensar que sou
uma “doida” mas no fundo isto é o AMOR!
Alice
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Podes não acreditar,
Nem saber quem eu sou,
Mas o meu amor por ti
O vento nunca levou.
Tu és o sol que ilumina o meu dia.
Tu és a lua que ilumina a minha noite.
Quando estou ao pé de ti, sinto o meu corpo a vacilar.
Quando estás ao pé de mim, sinto que foi por ti que
me fui apaixonar.
Teu sorriso é mais do que tudo,
Teu beijo é tipo mel,
Tua foto nunca tiro do ecrã do meu céu.
Bem, amor, deixa-me dizer
Não! Deixa-me falar!
Vou esperar pelo teu amor,
Não me quero libertar.
Meu amor, eu vou-te beijar
E nos teus lábios viajar
Se quiseres uma estrela,
Vou buscá-la só para te dar.
És a estrela que me guia
Toda a noite sem parar
Só quero que tu saibas
Que nunca vou deixar de te amar.
Ti amo em Italiano
I love you, em inglês
Isto só para te dizer
Que também te amo em português
				JLT

Eu amo-te tanto! És como o gasóleo que faz
andar o meu skate. Eu quero que fiques. És o
meu início e o meu fim. És doce, doce, doce!
E eu cada vez te quero mais! POR FAVOR
não entres na minha vida para depois saíres!
Todas as pessoas sabem que eu e tu não
rimamos, mas fica perfeito.
Porque nesta vida ninguém te amará como
eu, ouviste?
Sem ti, tudo seria “game over”, e por favor sê
o mel das minhas panquecas!
Nos dias frios, basta pensar em ti que fico
“hot, hot, hot”.
És a minha razão de acordar. Amo-te tanto….Agora,…# marry#me
Chocapitas

Entre as pessoas que arremessaram mensagens ao bispo estava
uma jovem cega, Astérias, filha
do carcereiro, que conseguiu a
permissão do pai para visitar

?

?

Sabias
que?

O amor
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No âmbito do tema “O enamoramento” na área disciplinar não curricular de Cidadania e, aproveitando a comemoração do Dia de São Valentim, os alunos do 7ºC escreveram cartas de amor, tendo alguns
optado por utilizar pseudónimos.

Valentim. Os dois acabaram por
se apaixonar e, milagrosamente,
a jovem recuperou a visão. O
bispo chegou a escrever uma
carta de amor para a jovem, com
a seguinte assinatura: “de seu
Valentim”, expressão ainda hoje
utilizada.
No dia 14 de fevereiro de 270,
este bispo foi decapitado. Mais
tarde, em 498, foi santificado
pelo papa Gelásio.
Ao que parece, foi este o início
do costume de trocar mensagens
de amor no dia de S. Valentim,
celebrado no dia da sua morte.
Entretanto, desde 1970, a data
deixou de ser celebrada oficialmente pela Igreja Católica,
supostamente, devido à precariedade das comprovações
históricas da sua verdadeira
existência.
Mas, a tradição manteve-se e é,
hoje em dia, muito fomentada
pelo comércio.

S. Valentim
Realizou-se, na semana de 10
a 14 de fevereiro, à semelhança
dos anos anteriores, a atividade
alusiva ao S. Valentim, no âmbito
da disciplina de Inglês do primeiro ciclo, como consta no Plano
Anual de Atividades do Departamento de Línguas. Os alunos,
como é hábito, aderiram com
muito empenho e entusiasmo

a esta tradição anglo-saxónica,
elaborando para o efeito postais
alusivos ao tema que colocaram
num marco de correio, construído especificamente para a
atividade, e que foram, posteriormente, distribuídos no dia 14 de
fevereiro por cada aluno.
A docente de inglês
Fátima Cabral

Radar escolar

Carnaval

O Departamento de Expressão
Artística e Tecnológica dinamizou, pelo 3.º ano consecutivo, o
“Concurso e Desfile de Máscaras
de Carnaval” no qual integrou
toda a comunidade educativa da
Escola Básica 2, 3 da Maia e promoveu, pelo 2.º ano, a participação dos alunos da Escola Básica
e Jardim de Infância Professor
Manuel Jacinto da Ponte.

Gabinete para a
Promoção da Saúde Escolar

Educar, prevenir e cuidar. O lema
caracteriza as orientações do Gabinete de Saúde Escolar (GSE) da
nossa escola, que visa melhorar
esta divisa, fazendo proveito de

todas as parcerias que estabelece.
O GSE tem desenvolvido, para
tal, um conjunto de atividades
que melhoram substancialmente o acesso dos alunos à saúde,

higiene e segurança.
No que respeita a EDUCAR,
este trimestre o GSE continuou a
trabalhar com a APF (Associação
para o Planeamento Familiar),
na interiorização de competências na área da saúde sexual e
reprodutiva, posta em prática
em parceria com a Dra. Marta
Amaral na área da “Gravidez
na Adolescência”. Manteve-se
também a ligação ao serviço de
Nutrição do Centro de Saúde da
Ribeira Grande, que nos presenteou com dois workshops de
Culinária Saudável e com um dia
de sessões sobre o “Consumo e
Importância da Água”.
Para PREVENIR, o GSE organizou no passado dia 17 de março
a “II Caminhada pela Saúde” à
Mata do Dr. Fraga. O passeio
pedestre foi direcionado a todos
os 7os e 8os anos, tendo sido um
sucesso. Apenas uma turma esteve impossibilitada de participar.

Faz também parte dos objetivos
do GSE, a atualização do plano
de vacinação da Unidade Orgânica. Em tempo útil serão dadas
instruções a quem esteja em falta
por forma a atualizar o livro de
saúde.
É de salientar que todos os elementos da comunidade escolar
têm acesso ao GSE, podendo
apresentar a sua questão ou problemática. Se por algum motivo
a questão ou problema sair da
competência do GSE, a informação será encaminhada para
um profissional de saúde para
esclarecimento.
No que concerne ao CUIDAR,
o GSE teve a oportunidade de
colaborar, mensalmente, com
a Dra. Ieva Runte, médica de
clínica geral. Mais uma parceria
que facilitou o acesso de muitos
alunos a determinados cuidados
de saúde que de outra forma seria
improvável que acontecesse. Nes-

te momento, e através do GSE, a
Escola tem alunos a serem acompanhados nas especialidades
de oftalmologia, estomatologia,
nutrição, terapia da fala, entre
outras. As consultas de nutrição
também são mensais e destinam-se aos alunos que não estavam a
ser seguidos por nenhum profissional. É nosso objetivo abarcar
o maior número de alunos e
valências em funcionamento.
Para terminar, o GSE informa
que se aproxima a data da comemoração do “Dia da Saúde Escolar” e, como nos anos anteriores,
conta com todos, para que os
objetivos subjacentes ao evento
sejam plenamente demonstrados.
A Equipa de Saúde Escolar
deseja a todos uma Santa Páscoa,
um bom trabalho e uma saúde
excecional.
A Equipa de Saúde Escolar

Entrega dos Diplomas do Curso de Acompanhante de Crianças e Jovens 2011/2013
No dia 31 de janeiro de 2014,
decorreu na cantina da Escola
Básica 2,3 da Maia, o jantar de
Entrega de Diplomas do Curso
de Acompanhante de Crianças e
Jovens 2011/2013.
Nós, a turma do Profij do curso
2013/2015, organizámos a preparação do jantar e decorámos
a sala com o tema da Disney «A
Casa do Mickey Mouse». Fizemos
tudo com o objetivo de agradar
alunos, encarregados de educação
e professores.
Pelas 19:30, recebemos os convidados e, para a abertura da
cerimónia, as alunas do Profij do
curso 2013/2015 cantaram em
inglês, uma música do festival da
Disney, enquadrada na temática
do jantar. Após terem cantado, a
aluna Catarina Feleja leu o texto
de boas vindas e decorreu, a partir daí, agradavelmente, o jantar.
Para animar o jantar dramatizamos uma peça de teatro, intitulada «A Revolta dos Micróbios»,
que preparámos com o objetivo
de entreter as crianças presentes.
No mesmo âmbito, as alunas
Carolina Rodrigues, Débora
Amaral, Patrícia Correia e Sara
Lima apresentaram uma coreo-

grafia da música de André Sardet,
“Eu gosto de ti”. Tivemos também
a colaboração dos professores
Paulo Peixoto, Mariana Vale e
a da colega, Alexandra Amaral,
que nos presentearam com um
reportório musical.
Após saborearmos as sobremesas,
a nossa formadora e Coordenadora do Curso, Isabel Guedes,
juntamente com a Presidente do
Conselho Executivo, Suzete Câmara, procederam à entrega dos
Diplomas, chamando ao “palco”
os ex-alunos para receberem o
respetivo diploma, felicitando-os
pela finalização do Curso.
Para finalizar e deixar saudades,
o Profij 2013/2015 presenteou
o Profij 2011/2013 com uma
apresentação de multimédia com
alguns dos melhores momentos
dos ex-alunos.
O jantar decorreu como o
previsto e foi um momento de
agradável convívio entre alunos,
encarregados de educação e
professores.
Débora Amaral e Catarina Feleja
do Profij A
Revisto e editado por Henrique
Sousa Bulhões.
Gazeta da EBI da Maia
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Exposições

Exposição - “O Sistema Solar”
«As turmas, A, B e C do sétimo
ano de escolaridade promoveram em janeiro uma exposição alusiva ao Sistema Solar.
Depois da teoria lecionada e

orientados pela sua docente de
Físico-Química, os alunos partiram para a prática e executaram
trabalhos representativos muito
bonitos, que puderam ser apre-

ciados por toda a comunidade
escolar no hall de exposições da
nossa BE.

Estiveram patentes na
EBI da Maia, durante
o mês de fevereiro,
duas exposições de
trabalhos realizados
por alguns alunos dos
8.º e 9.º anos na disciplina de Educação
Visual.
Quer a exposição de
Móbiles, quer a de Assemblagens e Pintura,
visavam apresentar à
comunidade educativa diversos exercícios
de exploração de
técnicas e formas de
expressão contemporâneas.

Rúben Carreiro, 9.ºD

Azores Golf Week

Semana de Golfe para as Escolas
A nossa escola participou também na atividade AZORES GOLF
WEEK no Campo de Golfe das Furnas nos dias 10 e 13 de março.
Participaram cerca de 95 alunos de ambos os sexos.

Convite para a “XIII Romaria Escolar”
29 de março de 2014

II Maratona de Futsal
Em conformidade com o
Plano Anual de Atividades, a
II Maratona de Futsal decorreu nos dias 14 e 15 de janeiro.
Esta atividade registou uma
massiva participação voluntária
dos alunos, tendo-se inscrito e
participado cerca de 96 alunos
de ambos os sexos. Decorreu de
forma muito satisfatória, tendo
sido caraterizada pelo fair-play,
com os alunos a evidenciarem
grande motivação e empenho
ao longo de toda a maratona. A
nível logístico também decorreu
de acordo com o planificado.
Os grandes vencedores da II
Maratona foram, no escalão
A (alunos nascidos a partir
do ano de 2001), a equipa dos
“Frankenstein”, constituída
pelos alunos Ana Sousa, Rita
Sousa, Henrique Alexandre,
Leandro Melo, Pedro Oliveira,
Raul Carreiro e Simão Sousa.
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No escalão B (alunos nascidos
antes de 2001), os vencedores
foram a equipa “Os vão qué pá
terra”, formada pelos alunos Ana
Moniz, Nicole Correia, Edgar
Botelho, Frederico Pacheco, Gil
Leite, Rodrigo Farias e Ronaldo

Curvelo. O grupo de Educação
Física endereça os parabéns às
equipas vencedoras, bem como
a todos os participantes no
torneio, pelo entusiasmo e pelo
civismo e espírito desportivo
demonstrados.

Em tempo quaresmal, são muitas
as romarias que percorrem a
nossa ilha.
No dia 29 de março, do corrente
ano, vai realizar-se a atividade
extracurricular “XIII Romaria Escolar”. A romaria escolar
tem como objetivos: entender a
religiosidade popular no respeito
pela tradição; criar um momento
de reflexão e de comunicação e
pensar a Escola como espaço de
desafios pessoais.
Todas as escolas da Ilha ficarão
de se movimentar nesse dia,
seguindo um percurso a pé, pré-determinado por cada uma, mas
todas unidas no mesmo espírito.
A Romaria Escolar destina-se,
em primeiro lugar, aos jovens
alunos, estendendo-se também
aos professores, pessoal não
docente, pais e encarregados de
educação, familiares e amigos.
Cada participante deve fazer-se
acompanhar de um Terço; de

uma mochila pequena com o mínimo de peso (água; comida; um
par de meias de reserva; pensos
rápidos e capa ou impermeável);
calçado e roupa confortável.
A romaria será orientada por
irmãos romeiros, que levarão,
ainda, um bordão e um lenço.
Fica, por este meio, feito o convite a toda a comunidade escolar
e educativa para participar neste
evento.
Informações mais detalhadas,
sobre o percurso e horas, serão
divulgadas via correio eletrónico
e em documento a afixar nas
escolas do primeiro ciclo e E.B. 2,
3 da Maia.
Com os sinceros votos de que
o tempo quaresmal seja apenas
o princípio de uma caminhada,
rumo ao verdadeiro tempo de
Cristo Ressuscitado, desejo-vos
uma Santa e Feliz Páscoa.
A docente de EMRC
Fátima Rocha

Made in EBI da MAIA

O circo veio à Maia

Exposição de Presépios

Na sexta-feira, logo de manhã,
tivemos uma surpresa: bilhetes
oferecidos pela Junta de Freguesia para irmos ao circo!
E assim foi, fomos ao circo!
Gostamos muito e vimos muitos
artistas:
- O senhor que cuspia fogo, que é
uma coisa perigosa e que não se
deve fazer em casa!
- A acrobata “ANGIE” que fazia
exercícios difíceis num arco, lá
no alto.
- Um malabarista que fez proezas
com pinos, bolas e fogo!
- E os palhaços: As palhaçadas
mais engraçadas foram as da
abelha:

Os alunos do 1ºciclo e respetivos encarregados de educação
participaram numa exposição
de presépios, organizada pela
docente de Educação Moral
e Religiosa Católica, Catarina
Agostinho.
Esta exposição teve como objetivo proporcionar uma maior
vivência da mensagem natalícia, mas também sensibilizar a
comunidade educativa para a
tradição cultural da construção
de um presépio.
Esta atividade decorreu de
forma muito satisfatória, uma
vez que os alunos aderiram com

empenho, entusiasmo e bastante
criatividade, sendo um dos
aspetos positivos a reutilização
e recuperação de materiais de
desperdício.
A docente de EMRC

EB1/JI Prof. Amâncio da
Câmara Moniz

EB1/JI Prof. Manuel
Jacinto da Ponte

- “Abelha, abelha dá-me mel!” –
dizia um palhaço e o outro, que
era a abelha, deitava o “mel” fora.
Foi muito engraçado!

Só tivemos pena que não houvesse LEES! Íamos gostar de ver!
Sala A do Jardim de Infância
EB1/JI Prof. Manuel J.Ponte

EB1/JI de São Brás

Cantata de Natal
No dia 17 de dezembro, toda a
comunidade educativa da EB1/
JI Professor Manuel Jacinto da
Ponte saiu à rua para em conjunto celebrar o nascimento de Jesus.
Percorremos as principais artérias da freguesia, anunciando
com lanternas e cânticos a nossa
presença. Em locais estratégicos,
as turmas atuaram e distribuíram
mensagens de boas festas pelo
público. As turmas dos 3º e 4º
anos apresentaram uma adaptação da canção O Tamborileiro,
com letra de Daniel de Sá, a que

se deu o nome O velho tambor.
Para encerrar a atividade, toda a

comunidade cantou em uníssono
A todos um Bom Natal.

Amigos Invisíveis
Ao longo do mês de fevereiro,
realizou-se, nas turmas do 2º
ano, a atividade dos Amigos Invisíveis, organizada pela docente
Catarina Agostinho, nas aulas
de Educação Moral e Religiosa
Católica, na sequência da lecionação da temática “Ser amigo”.
Esta atividade teve como objetivo a promoção e o reforço da
importância da amizade e da
partilha.
Os alunos demonstraram um
enorme interesse e entusiasmo,
oferecendo aos seus respetivos
amigos lembranças simbólicas
(material escolar, entre outros
bens).

EB1/JI Padre Dr. Laudalino da Câmara Moniz de Sá

Fotos referentes às atividades de Natal da
EB1/JI de Fenais d’ Ajuda

Exposição de presépios feitos com materiais
diversos pelos pais dos alunos

Um passeio de figuras geométricas

Festa de Natal na EB1/JI de Fenais d’ Ajuda no dai 17 de dezembro

As figuras geométricas estão por
todo o lado. Para aprendermos a
distinguir melhor as figuras geométricas, nós, alunos da turma B
do Jardim de Infância da Escola
Professor Manuel Jacinto da Ponte, percorremos algumas ruas da
Maia com o intuito de encontrar
formas.

Ao longo do percurso, fomos
realizando as nossas descobertas
nas paredes das casas e portas,
nos gradeamentos, nos sinais
de trânsito, no chão e nos mais
diversos sítios, nunca antes imaginados. Usamos, para o efeito, a
máquina fotográfica, para mais
tarde visualizarmos as nossas

observações e realizarmos um
registo gráfico.
Para além desta atividade, aprendemos ainda os poemas das quatro figuras geométricas, fizemos
jogos, estampagem, carimbagem,
assim como recorte e colagem de
formas geométricas.

Participação dos avós no PAA da escola (transmissão de saberes aos
avós relativos às potencialidades do computador por parte dos alunos)
Gazeta da EBI da Maia
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Lazer

Sugestões
de Cinema
O Cine’Eco – Festival Internacional de Cinema Ambiental
da Serra da Estrela, é o único
festival de cinema, em Portugal,
dedicado à temática ambiental,
no seu sentido mais abrangente.
Realiza-se em Seia anualmente,
em outubro, e de forma ininterrupta desde 1995, por iniciativa
do Município de Seia. O Festival

FORA DE HORAS
Extensão do Festival Cine’Eco | Seia – São Miguel
procura promover novas ideias e
ações através do audiovisual, para
fazer refletir o público sobre as
questões ambientais.
A extensão aos Açores do
Cine’Eco 2014 contempla uma
seleção dos filmes premiados, a
exibir nas ilhas Terceira, Faial e
São Miguel, no período compreendido entre 13 de março e 31

de maio.
Resulta de uma iniciativa conjunta do Expolab, Observatório do
Mar dos Açores (OMA), Festival
Cine’Eco|Seia e do 9500 Cineclube.
Em São Miguel, estão agendadas
sessões semanais, com entrada
livre, às sextas-feiras, na sala de
cinema do 9500 Cineclube (Cine

Solmar – sala 2) pelas 21h30,
e aos sábados no auditório do
Expolab pelas 15h, até ao dia
13 de junho.
No dia 28 de março, para
além da exibição dos filmes,
teremos a presença do Diretor
do Festival Cine´Eco de Seia,
pelas 21h30 no 9500 Cineclube.

A comunidade escolar continua
a esmerar-se na participação
em atividades fora de horas que
reforçam o vínculo entre todos os
seus elementos. Ora vejamos:
- No final do ano realizou-se,
novamente, um almoço de Natal.

Programa 2014
março – maio
14 março – 21h30 – 9500 Cineclube: Damocracy e Meu Pescador, Meu Velho
28 março – 21h30 – 9500 Cineclube: Regra dos Alimentos,
		
A Galinha que Burlou o Sistema e Vamos Salvar os Alimentos
05 abril – 17h00 – Expolab: Se Eu Tivesse uma Vaca e A Quintinha
11 abril – 21h30 – 9500 Cineclube: Transparências Perdidas e Herberto
19 abril – 15h00 – Expolab: A Alquimia do Espírito
25 abril – 21h30 – 9500 Cineclube: Os Caçadores de Frutas
02 maio – 21h30 – Expolab: Abelhas e Homens
09 maio – 21h30 – 9500 Cineclube: O Último Oceano
17 maio – 15h00 – Expolab: 1ª Sessão de Curtas – Tradicional Mobília Irlandesa,
		
Segundo Fôlego, A Flor Única e Amora Preta
23 maio – 21h30 – 9500 Cineclube: 2ª Sessão de Curtas – E-Wasteland,
		
Desastre em Nightingale, Areias da Morte,
		
Momentos do Campo e Um Destino Final Limpo nas Maldivas
31 maio – 15h00 – Expolab: Planeta Oceano

- O primeiro dia de fevereiro pôs
todos a Cantar às Estrelas.

- Para animar a Festa de Carnaval
da EBI da Maia, um Flash mob de
pessoal docente e não docente.

Sugestão
de Leitura

Sugestão
Musical

escritas pelas mãos dos génios,
seus antepassados…
Com efeito, a grandeza da obra
de Daniel de Sá há muito extravasou a Maia, a Ribeira Grande, São
Miguel e até os Açores: Daniel
de Sá é do mundo. Pela sua obra,
facilmente se percebe que nunca
ele confinou o pensamento a um

só espaço, isso seria demasiado
redutor - “Foi meu pai São Miguel, minha mãe, Santa Maria. E,
se pode ter-se dupla nacionalidade, por certo poderá ter-se dupla
“insularidade”.
Para aqueles alunos mais novos,
ou até mesmo para aqueles mais
distraídos, que não conhecem
ainda o Sr. Professor Daniel, convido-vos a entrarem na Biblioteca
Escolar da E.B. 2, 3 da Maia e a
olharem com atenção a primeira
fotografia à direita. Sim, é mesmo
ele! Aquele senhor de cabelo
branco e de feições simpáticas
é o Sr. Professor Daniel, autor
famoso e reconhecido pelas suas
grandes obras, como Sobre a Verdade das Coisas (1985), O Deus
dos Últimos (2011), E Deus Teve
Medo de Ser Homem (1997), O
Pastor das Casas Mortas (2007),
As Duas Cruzes do Império - Memórias da Inquisição (1999), en-

tre tantas outras… Podem,
também, e uma vez que
estamos em plena época
quaresmal e de Romarias,
requisitar e ler atentamente
o seu grande romance Ilha
Grande Fechada (1992), e,
acompanhados pela personagem João, efetuar uma
peregrinação à volta da ilha
no cumprimento de uma
promessa.
Dito isto, ide à nossa
Biblioteca, lede as obras
de Daniel de Sá e, quando
alguém vos falar do talento
de Antero de Quental, da
importância de Natália
Correia, respondei-lhes
com a grandeza de Daniel
de Sá.
A todos, uma Santa Páscoa!
Telmo Nunes

Os alunos Francisco Gonçalves e Rafael Vitória do 9ºB, e Rui Gonçalves do 9ºC, membros da banda de
música Dark Red, compuseram mais uma música e letra, transcrita abaixo, no âmbito do tema, abordado
nas aulas de Inglês, a importância da beleza na adolescência.

To be or not to be… beautiful
I’m not pretty
I don’t have a good image
So…
Why do you love me?
I think that sometimes
You have to teach me that
We don’t need to be beautiful to be loved

Chorus
This is a letter to you
My heart is confused
I don’t know what to do

But you are my muse
You give me strength
To move on
I wanna leave a message
To you all:
“You don’t need to be beautiful
To be loved.”
My life is sometimes hard
Because people judge me
So… if their outsides are born beautiful
Why can’t my insides be beautiful too?

Flash mob
Por sugestão de alguns colegas
da escola, surgiu a ideia de se
organizar um Flash Mob para
integrar a Festa de Carnaval,
mais precisamente o II Concurso Dançarte, que decorreu
no passado dia 28 de fevereiro.
Os docentes coordenadores
do Clube de Música, Dança e
Movimento predispuseram-se a
dar uma “ajudinha” ao nível da
coreografia e dos ensaios e os
docentes de Música, o apoio ao
nível do arranjo musical. Contou-se com a participação, empenho
e boa disposição de dezassete
elementos da comunidade escolar
que tornaram possível a concretização da ideia, prova de que a
persistência e a determinação em
concretizar os nossos objetivos
serviriam de exemplo aos nossos
alunos. O resultado final ficou
muito acima das expectativas dos
organizadores, o que lhes trouxe
uma grande satisfação pessoal.
Por isso, querem expressar a
todos o seu agradecimento.
Sabias
que?

?

?

?

No dia 27 de maio, já faz um ano
sobre a morte de um dos filhos
mais adorados da freguesia da
Maia – professor Daniel de Sá.
Unanimemente considerado
como uma figura destacada da
cultura açórica, muitas têm sido
as iniciativas de homenagem não
apenas ao homem mas, sobretudo, à obra por ele deixada: será
o patrono da nova Biblioteca
Municipal da Ribeira Grande;
instituiu-se governamentalmente
um Prémio de Humanidades
com o seu nome…
É consensual, unânime e imperioso perpetuar a obra dos
grandes e idos vultos da literatura
portuguesa, em geral, e açoriana,
em particular e, claro está, toda e
qualquer forma digna de o fazer
parece-me muito ajustada, afinal,
também as gerações vindouras
têm o direito de conhecerem e até
o de se reconhecerem nas linhas

Um flash mob (ou flashmob)
é um grupo de pessoas que se
reúnem, de repente, num lugar
público para realizar um ato
incomum e aparentemente sem
sentido, por um breve tempo,
e depois se dispersam rapidamente, muitas vezes para fins
de entretenimento e expressão
artística.

