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JUNTA DE FREGUESIA DE 
SÃO BRÁS

O Clube de Jor-
nalismo tem vindo a 
conseguir editar com sucesso, 
todos os períodos, a Gazeta.
“Valeu a pena? Tudo vale a 
pena/ Se a alma não é pequena.” 
Evidentemente, porque conti-
nuamos a considerar pertinente 
divulgar as atividades curricula-
res e extracurriculares, dispor de 
espaços de reflexão, de divulga-
ção cultural e de conhecimentos, 
mas, sobretudo, mobilizar a 
população estudantil, promover a 
sua participação, estimular a sua 
identificação com o jornal e com 
a escola e despertar a sua curiosi-
dade para a cultura em geral. 
Embora haja ainda várias ativi-
dades a decorrer ou programadas 
para as próximas semanas, está 
na hora de sair a nossa Gazeta 
para que possa chegar a todos os 
alunos. 
Nesta edição, ajuizamos perti-
nente criar um espaço que forne-
cesse informações históricas que 
complementassem as actividades 
que estão a decorrer no âmbito 
da reconstituição histórica da 
“Batalha da Ladeira da Velha”. 
Reportamos também várias 
visitas de estudo realizadas ao 
longo deste período, bem como 
as atividades desenvolvidas nos 
diferentes ciclos. 
Com o aproximar do final do ano 
letivo, consideramos importante 
disponibilizar informações aos 
alunos finalistas do nono ano 
sobre as saídas profissionais 
disponíveis. 
Para finalizar, e esperando ter 
desenvolvido um trabalho que 
tenha agradado a todos, que-
remos deixar o nosso sincero 
agradecimento aos que partici-
param nas edições que saíram ao 
longo deste ano letivo. Uma vez 
que temos vindo a constatar que 
a maioria da comunidade escolar 
considera importante ter um jor-
nal e um Clube de Jornalismo, e 
porque este só se consegue man-
ter se houver um empenho e uma 
participação ativa por parte dos 
alunos, deixamos, então, desde 
já, um repto, para o próximo ano:
- Inscreve-te no clube! Contamos 
contigo para o ano, com esta ou 
outra equipa!
E, por este ano, despedimo-nos, 
desejando a todos umas férias 
revigorantes! 

O Clube de Jornalismo

CÂMARA MUNICIPAL DA 
RIBEIRA GRANDE

Este final do período representa também para alguns alunos o final do 3º 
ciclo. Daqui para a frente, será preciso fazer escolhas. Atendendo a que 
vários alunos demonstraram a pretensão de seguir por uma via profis-
sionalizante, aqui deixamos informação que os poderá auxiliar.

No dia 28 de maio, o Departa-
mento da Educação Pré Escolar 
desenvolveu, na E.B.2.3 da 
Maia, a atividade culminante, 
integrada no Plano Anual de 
Atividades intitulado “Des-
pertar para a Ciência”, que foi 
implementado por todas as 
educadoras, ao longo deste 
ano letivo, em todos os jardins 

“Despertar para a Ciência”

de infância (Porto Formoso, 
S. Brás, Maia, Lomba da Maia 
e Fenais da Ajuda). Nesta 
atividade, as crianças tiveram 
oportunidade de realizar diver-
sas experiências. Este projeto 
foi promotor de aprendizagens 
diversificadas, enriquecedoras e 
de qualidade. 

À visita de estudo às Furnas fo-
ram as quatro turmas do 9º ano. 
Fizemos várias atividades, como 
ver um documentário sobre as 
furnas ou ver o trabalho que 
a associação está a realizar, do 
qual retive que é importante eli-
minar algumas plantas que têm 
efeitos nocivos sobre a lagoa.
Depois fomos para o parque 
Terra Nostra, onde se realizou 
uma pequena atividade em 
que tínhamos que seguir as 
indicações que nos eram dadas 
no papel e descobrir nomes de 

plantas e explorar alguns sítios 
do parque. É de referir que a 
minha equipa saiu vencedora. 
Regressamos, entretanto, para, 
logo de seguida, iniciar uma ca-
minhada à volta da lagoa, onde 
pudemos ver esculturas muito 
interessantes feitas em troncos 
de árvore. 
Acho que foi uma experiência 
nova e enriquecedora. Acon-
selharia mesmo a que todos 
experimentassem, porque nada 
é mais belo do que a Natureza!

Rafael Vitória, 9º C

Última hora

Visita de estudo à Furnas

No âmbito do Clube das Artes, 
ao longo do presente ano letivo, 
foram promovidas diversas 
atividades que deram a possi-
bilidade dos alunos divulgarem 
os trabalhos desenvolvido pelos 
mesmos a todos os elementos 
da comunidade educativa. 
Em prol do reconhecimento do 
empenho, do esforço e dedica-
ção por parte dos discentes, ao 
longo do ano letivo no Clube 
das Artes, as docentes respon-
sáveis pelo mesmo, professoras 
Filipa Alves e Rute Peixoto or-
ganizaram uma visita de estudo 
no dia 28 de maio à cidade de 
Ponta Delgada.
No dia 22 de maio, os alunos do 

4.º ano de escolaridade da E.B. 
1/JI Professor Manuel Jacin-
to da Ponte participaram na 
atividade técnicas de expressões 
artísticas, desenvolvidas pelos 
alunos do Clube, na Básica 2,3 
da Maia, sob a orientação das 
docentes responsáveis.
No próximo dia 30 de maio, 
os discentes que integram o 
clube irão também demonstrar 
algumas técnicas de expressão 
artística em colaboração com o 
Gabinete da Saúde Escolar, no 
evento “Dia da Saúde Escolar”. 
O mesmo decorrerá  no dia 4 
de junho na Comemoração da 
Batalha da Ladeira da Velha.

Clube das Artes
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No passado dia 2 de maio, 
decorreu na Biblioteca Pública 
e Arquivo Regional de Ponta 
Delgada, a II fase do Concurso 
Nacional de Leitura, com vista 
ao apuramento dos represen-
tantes dos Açores à final do 
referido concurso.
A nossa escola esteve muito 
bem representada pela aluna 
Cândida Rodrigues do 7.º C 
(acompanhada pelas docentes 

Lançamento da Coletânea de Textos Dramáticos de Autores Açorianos

Departamento de Línguas, em colaboração com a Biblioteca da Esco-
la, organizou o lançamento oficial da Coletânea de Textos Dramáticos 
de Autores Açorianos, da autoria das docentes da nossa escola Helena 
Chrystello e Lucília Roxo.
Esta obra, editada pela Calendário de Letras, foi brilhantemente apre-

sentada pela docente Lurdes Alfinete, que é da opinião que esta coletânea vem “provi-
denciar uma fonte primeira de material dramático a didatizar (…)”, pelo que se revelará, 
com toda a certeza, uma mais-valia para alunos e pessoal docente.
Os objetivos desta atividade visavam “proporcionar o estudo de textos dramáticos de 
autores açorianos”, assim como “analisar temática e estilisticamente, numa perspetiva 
contrastiva, o imaginário ilhéu na obra de escritores açorianos modernos e contemporâ-
neos”, o que se revela agora amplamente exequível, dado o cuidado que as autoras mani-

festaram aquando da seleção de textos a integrar 
nesta colectânea. 
Considerou-se que o momento foi de grande 
interesse para a comunidade educativa e que a 
obra constitui um excelente recurso pedagógico 
no panorama do ensino do Português e uma 
fonte valiosa de açorianidade.
Importa ainda realçar a presença de dois dos 
antologiados, nomeadamente o dramaturgo 
Norberto Ávila e o escritor Álamo de Olivei-
ra, assim como a presença da professora Alice 
Sá, esposa do escritor Daniel de Sá.

Dormir entre livros

A Biblioteca Escolar da E.B. 2,3 da Maia, em articulação com a turma do PROFIJ – 
Acompanhamento de Crianças, levou a efeito, pela primeira vez nesta escola, a atividade 
“Dormir entre livros”, nos dias 30 de abril e 1 de maio de 2014. 
Os alunos/crianças chegaram à escola pelas 20:30 e foram de imediato acolhidas pelos 
colegas da turma do PROFIJ, e pelas docentes responsáveis pela atividade. Chegaram 
ansiosos, já que não sabiam muito bem que atividades os esperavam…
Após o acolhimento realizado pelos alunos do PROFIJ – que colocaram em prática os 
conteúdos programáticos lecionados –  deu-se início à atividade “Grande Jogo”. Nes-
ta fase, as crianças procuraram pela escola as peças que lhes permitiram construir as 
ilustrações, que serviram de cenário à história dramatizada que ocorreu de seguida – “A 
História dos Caracóis de Ouro e dos Três Ursos”.
Depois da ceia, foi ouvido o conto “Cuquedo” de Clara Cunha, atividade dinamizada 
pela convidada, Joana Costa. Posteriormente, foi realizada a interpretação oral, onde os 
alunos demonstraram terem estado com bastante atenção, já que a sua participação foi 
muito positiva! A reter deste fantástico conto: o medo não pode comandar a vida!
Entre histórias, livros, aventuras e muita descoberta, rapidamente chega a hora do soni-
nho! 

z
z z z z

II fase do Concurso Nacional de Leitura
Mónica Santos e Luzia Mota) 
que, para além das obras obriga-
tórias na área curricular disci-
plinar de Português, teve ainda 
de ler com a devida atenção, O 
Velho que Lia Romances de Amor 
de Luís Sepúlveda, e A Lagoa 
dos Castores, de Francisco Cota 
Fagundes.
Entre 14 participantes (3.º Ciclo), 
vindos de quase todas as ilhas, 
4 de S. Miguel, e apesar de todo 

o “nervoso miudinho”, por estar 
a concorrer entre alunos mais 
velhos, a Cândida alcançou o 
8.º lugar. Para concluir o dia em 
beleza, a organização do CNL 
presenteou os alunos partici-
pantes com uma visita guiada ao 
Núcleo de Arte Sacra da lindís-
sima Igreja do Colégio, bem no 
centro histórico da cidade de 
Ponta Delgada.

Alvorada!
O dia 1 de maio começou com muita música e ginástica matinal! Após a higiene pessoal 
e um pequeno-almoço revigorante,  prosseguiu-se com a grande atividade programada 
para o dia: exposição do “Maio” da nossa Escola.
Começou-se por se explicar esta tradição secular, associada à redação de composições 
poéticas e, posteriormente, os próprios alunos redigiram a sua própria quadra no cená-
rio realizado para o efeito. Depois de assinado, o cartaz foi colocado na entrada da esco-
la, conjuntamente com o nosso “Maio”, para que ficasse visível a todos os transeuntes.
De um modo geral, a atividade decorreu de acordo com o planificado, tendo os objetivos 
propostos sido cumpridos.

A todos os intervenientes (incluindo o assistente operacional Luís Medeiros, pela sua 
dedicação à execução dos cenários) e encarregados de educação dos alunos participantes, o 
nosso agradecimento.
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A nossa Eco Casa (casa ecológi-
ca), está a ser desenvolvida con-
forme o previsto pelos alunos da 
turma TVA B e SPP A. 
Para que este projeto se pudesse 
realizar, pudemos contar com a 
colaboração do Presidente Jaime 
Manuel Serpa da Costa Rita, 
da Junta de Freguesia da Maia, 
de Tintas CIN, que facultou a 
mão de obra e alguns materiais 
para a construção da estrutura, 

WDA Portugal | Agricultura 
biológica na EB 2,3 da Maia

Nos dias 22, 23 e 24 de abril 
decorreram os trabalhos no 
exterior da estufa da EB 2,3 da 
Maia. A ação foi desenvolvida 
com a orientação dos Técnicos 
do Serviço de Desenvolvimento 
Agrário de São Miguel. Esta 
atividade permite receber as 
hortícolas criadas em estufa, a 
serem, posteriormente, trans-
plantadas para o exterior.

http://eco-schools-projects.org/

April 25, 2014 

No dia 27 de maio, foi formal-
mente assinalado o Dia Eco-Es-
colas na EB 2,3 da Maia, com o 
hastear da bandeira do programa 
Eco-Escolas.
O grupo coordenador do projeto 
optou pela organização de uma 
cerimónia simples, na perspetiva 
de não prejudicar o funciona-
mento da componente curricular 
dos alunos, nem a preparação dos 
alunos do 9.º ano para as provas 
finais de ciclo.
O hasteamento da bandeira teve 
lugar por volta das 10h00, no 
recinto exterior da escola, tendo 
sido abrilhantado pela atuação 
da banda musical da escola. O 
momento contou com a presença 
da comunidade educativa, bem 
como de algumas individuali-

Dia Eco-Escola
dades representantes do poder 
local, de ONGs e do Parque 
Natural da Ilha de São Miguel. 
Seguiu-se uma visita orientada ao 
meritório projeto que tem sido 
desenvolvido na escola no âmbito 
da agricultura biológica e da 
sustentabilidade ambiental, no-
meadamente a Quinta das Faias, 
a Horta Biológica e a Eco Casa.
Outras atividades foram realiza-
das para assinalar o dia festivo. 
Entre elas, uma exposição de 
trabalhos com materiais reutiliza-
dos, na qual estava bem patente 
a criatividade, a originalidade 
e o sentido estético de todos os 
intervenientes. Simultaneamente, 
decorreu no anfiteatro a Eco-
-Cine 2014, a primeira mostra de 
cinema inteiramente dedicada às 
questões ambientais.
Destaque também para uma ses-
são sobre o estudo do morcego-
-dos-açores, levada a efeito por 
técnicos do citado Parque de Ilha. 
Todas estas atividades foram 
bastante participadas, visando 
o projeto educativo da escola, 
através do qual se procura desen-
volver transversalmente diversos 
valores, como sejam, o respeito 
mútuo, a cooperação, a educação, 
a responsabilidade, a solidarie-
dade, a partilha, a tolerância, o 
trabalho e a liberdade.
A coordenação do Programa 
Eco-Escolas agradece a todos 
quantos tornaram possível esta 
efusiva comemoração, que só foi 
possível devido à boa vontade e 
à “carolice” de todos os interve-
nientes.

Horta das FaiasHorta das Faias

A nossa Quinta das Faias está 
a evoluir para outros campos, 
estamos a trabalhar nas árvores 
de fruto. Mas, nada disto seria 
possível sem a preciosa ajuda 
do Engenheiro Manuel Moniz 
da Ponte, que prontamente se 
disponibilizou para nos ajudar 

nesta área que é muito exigente. 
Aquando da sua vinda, e com a 
participação das turmas Oportu-
nidades II –A e B partimos para 
a plantação das árvores, sempre 
com a sua orientação, que serviu 
para nos alertar em relação a 
todos os cuidados que se deve ter 
com a plantação, o resguardo, a 
rega e a constante limpeza à volta 
destas. 
Podem também ficar já a conhe-
cer o Logótipo vencedor para 
representar a Quinta das Faias, 
desenhado pelo aluno Valter 
Sousa da turma do OP II A. Para 
este concurso, concorreram as 
duas turmas de Oportunidade, 
IIA e IIB.

Os nossos projetos têm eco:

Eco casa
e também da empresa Carreiro 
& Faria Construção, LDA, com 
materiais de construção para a 
estrutura da respetiva área.
Em relação aos materiais reu-
tilizáveis, os mesmos têm sido 
facultados pela comunidade 
educativa, que tem cooperado 
com a entrega de garrafões para a 
execução das paredes da casa.
O objetivo primordial deste 
projeto  é sensibilizar a comu-

nidade educativa, com quem 
trabalhamos diariamente, para 
a importância de melhorar a 
qualidade de vida, no âmbito da 
preservação do meio ambiente, 
dando nova utilidade aos mate-
riais já utilizados. 
A nossa pretensão é que esta 
primeira fase do projeto esteja 
concluída ainda no final do 
presente ano letivo.

Professora Filipa Alves



Os professores e alunos da 
turma do 9º A, juntamente com 
a contribuição das encarregadas 
de educação, Nélia Cordeiro e 
Sãozinha Ponte, predispuseram-
-se a angariar fundos monetários 
para a realização de uma viagem 
com destino a Lisboa.
Foram organizadas, a partir 
do início do 8º ano, diversas 
atividades para realizar a viagem 
idealizada em que participaram 
empenhadamente a maioria dos 
alunos e respetivos encarregados 
de educação.
A viagem decorreu entre 30 de 
abril e 3 de maio, tendo o avião 
descolado em direção à capital 
por volta das 9:00 horas locais. 
No primeiro dia da visita, tive-
mos de realizar o Teste Intermé-
dio de Inglês na Escola António 
Damásio, um pequeno preço a 
pagar, segundo a opinião 
maioritária. 
Em 
seguida, 
dirigimo-
-nos para 
o Oceanário 
de Lisboa, 
onde, decerto, 
adquirimos um 
novo conhecimen-
to referente à fauna 
e flora marinhas, 
tendo abordado con-
teúdos lecionados ante-
riormente na disciplina 
de Ciências da Natureza. 
A visita, depois, levou-nos 
a dois dos vários centros 
comerciais de Lisboa: o 
Vasco da Gama (onde almo-
çámos nos primeiros dias) e o 
Colombo. 
Depois, encaminhamo-nos para 
a Pousada da Juventude, onde 
nos instalámos para uma mereci-
da noite de descanso após um dia 
bastante produtivo.
No segundo dia, fizemos uma ex-
cur-

são 
pelo Jardim Zoológico da 

cidade onde permanecemos por 
algumas horas e desfrutámos 
de uma viagem de teleférico 
que nos forneceu um panorama 
totalmente diferente daquele que 

teríamos no solo. Mais uma vez, 
complementámos conteúdos 
lecionados na disciplina de Ciên-
cias da Natureza.
Percorremos ainda as praias 
de Cascais e outros lugares nos 
arredores de Lisboa. 
No terceiro dia, visitámos o 
Museu da Eletricidade. Também 
visitámos diversos monumentos 
que caraterizam a cidade, como é 
o caso do Mosteiro dos Jeróni-
mos, o Padrão dos Descobrimen-
tos e a Torre de Belém. Tivemos, 
igualmente, a oportunidade de 
visitar o Estádio da Luz, onde 
pudemos contemplar a estátua 
que homenageia o lendário 
Eusébio, Pantera Negra. 
No último dia da 
viagem, 
ti-

vemos o prazer 
de observar as relíquias expostas 
no Museu Nacional de Ciências 
e História Natural. Tal como já ti-
nha acontecido antes, abordámos 
temas relacionados com discipli-
nas escolares como Ciências da 
Natureza e Ciências Físico-Quí-

micas. Também fomos visitar o 
Jardim Calouste Gulbenkian e o 
Museu dos Coches.
Finalmente, por volta das 19:00 
horas locais, regressamos às ilhas 
de bruma, onde chegamos às 
21:00 horas. 
Na minha opinião, as visitas das 
quais mais beneficiei e que mais 
me agradaram foram aquelas 
destinadas aos museus, quer ao 
da Eletricidade, quer ao da His-
tória Natural, aos monumentos 
significativos que Lisboa apre-
senta e aos Centros Comerciais, 
onde pude obter dois exempla-
res de livros. No entanto, devo 
confessar que apreciei de tudo 
um pouco.
Aproveito para, em nome da toda 
a turma, agradecer, do fundo 
do coração, às Excelentíssimas 

professoras Ana Carneiro, Fá-
tima Rocha e todos os outros 

docentes que se predispuse-
ram a colaborar na viagem, 

a todos os encarregados de 
educação, com especial 

atenção Nélia Cordei-
ro e Sãozinha Ponte 

(cujos nomes já referi 
mas, mais uma vez, 

enfatizo porque, 
sem o seu esforço, 

esta visita não 
teria sido con-

cretizada), 

ao senhor António Rocha, 
que, à última da hora, se dis-
ponibilizou para nos guiar 
por Lisboa, nos providen-
ciou uma vista totalmente 
nova da cidade e com o 
qual todos nós desenvol-
vemos uma profunda 
amizade. 
Agradecemos, igualmen-
te, a todos os outros que 
também colaboraram, 

embora me entristeça não poder 
mencioná-los a todos. 
Apesar de, da viagem em si, só 
terem restado alguns “souvenirs” 
e fotografias, estas memórias 
manter-se-ão por muitos e mui-
tos anos.

Henrique Bulhões, 9ºA
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Relatório da Viagem a Lisboa

O objetivo da visita de estudo 
foi aprender um pouco mais 
sobre o nosso país. Quem orga-
nizou a viagem foi a professora 
de Português Helena Chrys-
tello, que nos acompanhou 
juntamente com a professora 
Mariana Vale.
Demoramos dois anos a pre-
parar esta viagem à Serra da 
Estrela, que se realizou entre 17 
e 20 de março.
Foi uma experiência rica em 
sorrisos. Quando chegamos à 
Quinta do Crestelo, onde ficá-
mos instalados, esta 
foi-nos apresenta-
da pelos nossos 
monitores: o 
Pipoca e a 
Lara.
Estivemos 
lá quatro 
dias. Em 
dois 
desses 
dias, 
su-

bi-
mos 
à 
Torre, 
(um ponto 
alto da Serra 
da Estrela). 
Havia muitís-
sima neve. Mas, 
dado que já não 
nevava há alguns 
dias, a neve estava um 
pouco mais sólida do 
que o habitual. Mesmo assim, 
conseguimos construir bonecos, 
deslizar na neve, atirar bolas e 
até fazer anjos de neve!

Na Quinta do Crestelo, tivemos 
ainda oportunidade de fazer 
escalada, arvorismo, slide, tiro 
ao arco, zarabatana e, ainda, 
montamos a cavalo. Fizemos 
também um jogo noturno de 
rapazes contra raparigas, do 
qual os rapazes saíram vence-
dores. 
Na quarta-feira, fomos ao Mu-
seu do Pão, onde aprendemos 
muito sobre a história do pão, 
através de uma dramatização!
No último dia, fomos a Fátima, 
onde compramos mais algumas 
recordações e conhecemos a 

Basílica da Santíssima 
Trindade que 

tem 
cerca 

de oito mil e 
quinhentos lugares, o 

que nos espantou a todos.
A viagem à Serra da Estrela foi 
INESQUECÍVEL e por este 
facto, agradecemos muito à 
professora Helena e a todos os 
que contribuíram para ela!

Orlando Dutra

Visita de estudo
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No passado dia 28 de março, 
decorreu, no Salão Paroquial da 
Maia, a sessão de esclarecimen-
to sobre “A Batalha da Ladeira 
da Velha”, a cargo da Dr.ª Ana 
Cristina Moscatel, seguida de 
uma dramatização a cargo do 
grupo de teatro “O Figurino”. 

“Por volta de 1830, os Açores 
estavam envolvidos nas lu-
tas liberais. As lutas liberais 
opuseram apoiantes do regime 
monárquico absolutista, lidera-
das por D. Miguel, e do regime 
monárquico liberal, lideradas 
por D. Pedro IV, refugiado 
no Brasil desde as invasões 
francesas em Portugal. Para os 
liberais, a monarquia deveria 
coexistir com um parlamento e 
uma constituição. Também nos 
Açores, os apoiantes miguelistas 
pretendiam a continuação do 
regime absolutista. Uma das 
grandes batalhas entre as duas 
forças decorreu na zona do 
Porto Formoso e ficou conheci-
da como a “Batalha da Ladeira 
da Velha”. As lutas liberais 
começaram na ilha Terceira e 
outras ilhas do grupo central e 
terminaram com esta batalha na 
ilha de São Miguel, determinan-
te para a futura conquista liberal 
de Portugal continental.
As lutas liberais portuguesas 
foram um reflexo atrasado da 
revolução francesa, uma revo-
lução que surge por oposição 
ao regime absolutista, onde o 
rei tinha um poder igualável 
ao Papa, equiparando-se a um 
Deus na Terra. Os ideais da re-
volução francesa defendiam um 
maior acesso do povo a direitos 
que temos hoje em dia, como 
a igualdade, a oportunidade de 
poder ser alguém além da con-
dição de nascimento, de poder 
pensar e falar livremente.
A partir do momento que a 
revolução provocou mudan-
ças no poder em França, nos 
restantes países europeus, como 
Portugal, eclodiram revoluções 
e lutas pela mudança de regime. 
Em Portugal, D. Pedro foge 
para o Brasil, onde se torna o 
1º Imperador como D. Pedro I. 
Era um homem à frente do seu 
tempo, como se vê pela sua fé e 
defesa da igualdade das raças e 
condenação da escravatura. D. 
Pedro chega aos Açores em 1832 
para preparar uma força militar 
capaz de invadir Portugal e 
derrotar o irmão e todos os 
miguelistas. D. Miguel, do lado 

Sessão de Esclarecimento
“A Batalha da Ladeira da Velha”

absolutista, fica em Portugal e 
tenta lutar para que os ideais 
liberais não vençam.
Os miguelistas avançaram para 
a zona da Ponta da Ajuda, le-
vando um regimento da Ribeira 
Grande, mas os liberais além de 
vencerem esta luta, ficaram com 
as armas. Outro destacamento 
miguelista veio das Furnas, mas 
confrontou-se com soldados 
liberais com a moral em cima. O 
resultado foi uma vitória dos li-
berais sobre os miguelistas, mais 
uma vez. Com esta vitória, os 
liberais marcharam para a Maia 
onde pretendiam descansar e 
depois marchar sobre o Porto 
Formoso.
Pelas 6h de manhã, chegaram 
ao Porto Formoso, no lugar da 
Ladeira da Velha. A batalha 
iniciou-se pelas 10h. Vindos 
de Vila Franca vieram mais de 
500 homens da parte das forças 
miguelistas. A batalha desen-
volveu-se com os miguelistas 
a afastarem as forças liberais e 
obrigando-os a recuar. Os mi-
guelistas festejavam uma vitória 
certa e saltavam de alegria por 
terem afastado o invasor. Mas 
uma outra força liberal veio ao 
encontro e a luta continuou, 
o que deixou de surpreso o 
exército miguelista que pensava 
que a vitória estava garantida. 
Depois de muita luta, os liberais 
conseguiram “empurrar” o 
exército miguelista e acabaram 
por vencer os inimigos. A partir 
desta batalha, e da consequente 
vitória dos liberais, o domínio 
absolutista terminou nos Açores.
A partir da vitória na Ladeira 
da Velha, no Porto Formoso, as 
lutas liberais recomeçaram em 
Portugal Continental, levando 
ao triunfo das forças liberais 
e à queda do absolutismo em 
Portugal. A 24 de julho de 1834, 
depois da Batalha de Lisboa, os 
liberais derrotam definitivamen-
te os miguelistas. A filha de D. 
Pedro, D. Maria II, é proclamada 
Rainha de Portugal após a sua 
decisão. Ainda hoje, a nossa 
sociedade deve muito ao esforço 
que estes homens de ideais libe-
rais defenderam.”
 

Esta sessão teve como principal 
objetivo desenvolver na comuni-
dade educativa o conhecimento 
e o respeito pela sua história e 
património local. É de realçar que 
esta sessão já havia sido realiza-
da no ano letivo anterior para a 
comunidade escolar.

Pudemos contar com a maioria 
das instituições convidadas para 
o efeito e com uma boa represen-
tação das freguesias envolvidas, 
por isso, consideramos que o 
balanço foi bastante positivo.

Por Rui Faria, grupo de teatro “O Figurino”



Sabias 
que?

?? ?
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MONUMENTOS HISTÓRI-
COS

No Alto da Memória, sobran-
ceiro à cidade de Angra do He-
roísmo, na Ilha Terceira, Açores, 
existe um obelisco. 
Na Praia da Memória, em Pam-
pelido, Matosinhos, existe um 
obelisco. 
Aqui mesmo ao pé de ti, na 
Ladeira da Velha, no Porto For-
moso, Ilha de São Miguel existe 
um obelisco.

Que relação existe entre estes 
obeliscos e que memória é que 
eles pretendem assinalar? 
Estes obeliscos evocam a guerra 
civil portuguesa de 1828-1834, 
que opôs liberais, encabeçados 

por D. Pedro IV (que abdicou 
do trono de Portugal em favor 
da sua filha Maria da Glória, 
quando se tornou imperador do 
Brasil, cuja independência pro-
clamou), e absolutistas, apoiantes 
do seu irmão D. Miguel, que 
se tinha feito aclamar rei de 
Portugal.

O obelisco de Angra do Heroís-
mo evoca a vitória dos liberais 
sobre os absolutistas na Ilha Ter-
ceira, após duríssimos combates. 
A valentia demonstrada pelos 
habitantes da cidade, que até 
então se chamava apenas Angra, 
levou D. Pedro IV a acrescentar 
a palavra Heroísmo ao nome 
desta. A partir de então, a cidade 
passou a chamar-se Angra do 
Heroísmo.
Mas, em agosto de 1831 as tropas 
liberais também estiveram aqui 
na nossa Ilha de São Miguel 
e uma das grandes batalhas 
entre as duas forças decorreu na 
zona do Porto Formoso e ficou 
conhecida como a “Batalha da 
Ladeira da Velha”. As lutas libe-
rais começaram na ilha Terceira 
e outras ilhas do grupo central e 
terminaram com esta batalha na 
ilha de São Miguel, determinante 
para a futura conquista liberal de 
Portugal continental.
Para tal, os docentes que 
compõem a equipa de trabalho 
do projeto de Reconstituição 
Histórica: “A Batalha da Ladeira 

da Velha” pretendem sensibilizar 
toda a comunidade escolar e 
educativa para a importância do 
conhecimento e preservação da 
nossa História Local!

Por último, o obelisco que está 
em Pampelido, na cidade do 
Porto, por seu lado, assinala o 
local onde se fez o desembarque 
de D. Pedro e das suas tropas, 
vindas dos Açores. O local deste 
desembarque não foi a praia do 
Mindelo, como muitas vezes se 
diz, mas sim uma praia situada 
vários quilómetros mais a sul, 
que agora se chama Praia da Me-
mória e que, naquele tempo, se 
chamava Praia dos Ladrões...

Após o desembarque, as tro-
pas liberais dirigiram-se para a 
cidade do Porto, cuja população 
as acolheu e lhes deu o seu total 
apoio. As forças miguelistas 
puseram então cerco à cidade, 
o qual se estendeu desde julho 
de 1832 até agosto de 1833. Este 
cerco foi devastador para o povo 
do Porto e para as forças liberais 
sitiadas, mas estas acabaram por 
sair vitoriosas, após duríssimos e 
sangrentos combates, no decurso 
dos quais se cometeram os mais 
extraordinários atos de valentia. 
Depois de os absolutistas terem 
levantado o cerco, D. Pedro 
IV logo avançou para Lisboa, 
triunfante. D. Miguel acabou 
por reconhecer a sua derrota e 

por assinar a sua capitulação em 
Évora Monte, no Alentejo, em 
maio de 1834.

É completamente impossível falar 
da história do Porto sem fazer 
uma longa referência a este cerco, 
que foi certamente o aconteci-
mento mais marcante que esta 
cidade viveu ao longo da sua 
história milenar. As provações e 
os combates então vividos estão 
pormenorizadamente descritos 
na História do Cerco do Porto, de 
Luz Soriano (1802-1891).

Na toponímia do Porto não 
faltam referências diretas e indi-
retas ao cerco. Alguns exemplos: 
Bairro do Cerco do Porto, Rua do 
Heroísmo, Rua da Firmeza, Praça 
do Exército Libertador, Rua da 
Bataria (corruptela de bateria), 
etc. Alguns destes nomes foram 
atribuídos pelo próprio D. Pedro, 
assim como foi dado pelo próprio 
D. Pedro o título de Cidade Invic-

ta ao Porto, título que esta cidade 
orgulhosamente ostenta no seu 
brasão: «Antiga, Mui Nobre, 
Sempre Leal e Invicta Cidade do 
Porto».

Como se tudo isto não bastas-
se, D. Pedro legou ainda o seu 
próprio coração à cidade. Está 
devidamente conservado e guar-
dado na Igreja da Lapa, à qual o 

rei-soldado costumava ir para 
assistir à missa dominical.

Sabias que também aqui na 
ilha de São Miguel existe um 
obelisco idêntico?

 A 13 de outubro de 1985 é inau-
gurado  um monumento na es-
trada regional alusivo à batalha 
decorrida na Ladeira da Velha, 
por iniciativa de um grupo de 
jovens do Porto Formoso.
Vozes anteriores já haviam cha-
mado a atenção para o lapso de 

não estar assinalado o evento e o 
local: António de Lima Rapo-
so (do Porto Formoso), Mota 
Vieira, Grupo de Escutas Nº553, 
José Eduardo Gonçalves Cabral,
José Martins Furtado, Maria da 
Graça Furtado Gonçalves, Ricar-
da de Jesus Sousa Rebelo, Lúcia 
do Rosário Sousa Rebelo, Antó-
nio José Lopes Aguiar Furtado e 
Mariano Eusébio Pacheco. 

Por tudo isto, os docentes que 
compõem a equipa de trabalho 
do projeto de Reconstituição 
Histórica pretendem reforçar 
que o seu intuito é despertar 
toda a comunidade escolar e 
educativa para a relevância do 
conhecimento e preservação da 
nossa História Local!

Dora Silva, Juan Pacheco, Luzia 
Mota e Odilardo Rodrigues

Obelisco no Alto da Memória, 
Angra do Heroísmo, ilha Tercei-
ra, Açores (Foto: Carlos Luís M C 
da Cruz)

Obelisco  na Praia da  Memória 
em Pampelido, Matosinhos ,em 
Vila do Conde, que assinala o  
local de uma primeira tentativa,  
falhada, de  desembarque das 
tropas liberais (Foto: Joseolgon)

Memorial onde está guardado o coração de D. Pedro IV de Portugal e 
D. Pedro I do Brasil, situado numa parede da capela-mor da Igreja da 
Lapa, Porto (Foto: Luiz Ferraz Cebola)
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Sabias 
que?

???
Camões além-fronteiras
Polónia

Embora Camões seja reveren-
ciado em Portugal, devido à 
questão da nacionalidade e pa-
triotismo, o poeta também pos-
suí alguns admiradores entre as 
comunidades polacas. Desde a 
primeira publicação d’Os Lusía-
das em polaco, no ano de 1790, 
o poeta luso foi profundamente 
integrado na cultura desse país 
e converteu-se num símbolo 
exímio da pátria polaca, sendo 
até utilizado como pretexto para 
incentivar o nacionalismo que 
perdurou na nação polaca du-
rante a Primeira Guerra Mun-

dial. Camões e as suas obras 
são cantados em quase todas as 
partes da Polónia e alguns ha-
bitantes deste país afirmam (na 
brincadeira, obviamente) que o 
poeta se tratava de um polaco 
dissimulado que se disfarçava 
de português, somente para se 
aventurar pelos mares com os 
marinheiros lusos e encontrar 
alguma inspiração poética, que 
tanto caracteriza as suas obras 
de aventura marítima. O povo 
polaco considera o seu mag-
nus opus, Os Lusíadas, como o 
melhor texto épico renascentista 
que alguma vez o mundo teve o 
prazer de ver escrito.

Henrique Bulhões

Aquando do estudo da poesia, o 
aluno Dinis Duarte, do 5.ºC, ex-
pôs as suas dúvidas sobre o futuro:

Que futuro?

Acho que quero ser psicólogo,
Para pessoas ajudar.
Ou, então, um arqueólogo,
Para coisas do passado encontrar.

Posso ser lavrador
E o meu pai irei ajudar,
Conduzirei o seu trator
E o leite às vacas irei tirar.

Posso vir a ser um cozinheiro
Ou, talvez, até um toureiro.
Mas, agora tenho de aproveitar e 
estudar, 
Porque a minha vida está a 
começar!

O Tucano

Ave bela e vistosa
de bico grande e amarelo
seu canto ecoa na floresta
beleza sem paralelo

Seu bico amarelo pintado
com cores garridas e belas
de todas as aves do mundo
não há nenhuma mais bela que ela.

Beleza rara e delicada
única entre um milhão
proteger-te e adorar-te
é a nossa obrigação.

O Coala

O coala é um animal engraçado,
E é muito preguiçoso,
Ele não faz exercício,
Mas é muito habilidoso…

Sobe aos eucaliptos, 
Come folhas.
Dorme exposto à chuva e ao sol
Não usa chapéu nem cachecol!

Com cabeça pequena,
Olhos separados.
Focinho curto,
Nariz achatado.

Gato

Com um lindo salto
Leve e seguro
O gato passa
Do chão ao muro
Pula de lado
Sempre calado
Chegando devagarinho,
Lá se vai o passarinho

Elefante 

De todos os animais terrestres,
Ele é o maior.
É muito inteligente
A sua memória é a melhor.
Tem mais de oito toneladas
É ele, o senhor elefante.
Com umas patas bem bonitas,
Está sempre muito elegante!

Cantinho das Línguas

Pelo segundo ano consecutivo, 
o Clube de Leitura, em articu-
lação com a BE e com o Depar-
tamento Curricular de Línguas, 
dinamizou o concurso “Estendal 
da Poesia”. Foi uma atividade 

direcionada aos alunos da E.B. 
2, 3 da Maia, que consistiu em 
desafiá-los a escrever um poema, 
levando-o, posteriormente, a su-
frágio. Estes, à medida que eram 
terminados, eram pendurados 
num estendal, propositadamente, 
produzido para o efeito. Findo o 
prazo, e após a análise a toda a 
poesia exposta, o júri encontrou 
os vencedores: 2º Ciclo – Sara 
Maurício (5ºC) e 3º Ciclo – Alex 
Soares (7ºD). 
A entrega dos prémios decorreu 
no dia 30 de abril, pelas 10h00, 
junto à Biblioteca. Aos vencedo-
res e a todos os participantes, em 
geral, os nossos parabéns!

No âmbito do estudo do texto poé-
tico, os alunos do 7ºC produziram 
poemas alusivos aos animais. 

Nous habitons à São Brás. São Brás est un petit village, il y a des 
cafés, des restaurants, une église, un terrain de foot, un lac, une école 
primaire, un gymnase et la mairie. C’est un village tranquille et amu-
sant. Nous adorons São Brás!          

Mariana Medeiros e Jéssica Furtado, 8º C

Nous habitons à Porto Formoso. Porto Formoso est un grand villa-
ge, il y a des cafés, un supermarché, des restaurants, une usine de 
thé,  une église, une plage, une école primaire, un port de pêche, un 
jardin public et un terrain de foot. Il y a beaucoup de jeunes et on 
aide à organiser plusieurs activités comme des fêtes ou des défilés.
Nous adorons notre village !

Telma Moniz, Lisandra Valério e Joana Sousa, 8º C

le village  de São Brás

Le lac de São Brás

Mon village

Pancake Day (also known as Shrove Tues-
day) is the last day before the period which 
Christians call Lent? In the UK it is traditio-
nal on this day to eat pancakes. 
Lent is a time of abstinence, of giving things 
up. So Shrove Tuesday is the last chance 
to eat and to use up the foods that aren’t 
allowed in Lent. Pancakes are eaten on this 
day because they contain fat, butter and eggs 
which were forbidden during Lent.
Shrove Tuesday always falls 47 days before 
Easter Sunday, so the date varies from year 
to year and falls between 3 February and 9 
March.
The name Shrove comes from the old word 
“shrive” which means to confess. On Shrove 
Tuesday, in the Middle Ages, people used to 
confess their sins so that they were forgiven 
before the season of Lent began.

Did you know that?
Our First Pancake Day Race

Pancake races are held all over England. The object of the race is to 
get to the finishing line first whilst flipping a pancake three times 
in a frying pan. The skill lies not so much in the running of the 
race but in flipping and catching the pancake, which must be intact 
when the finishing line is reached.
The most famous pancake race takes place at Olney. According to 
tradition, in 1445 a woman of Olney heard the shriving bell while 
she was making pancakes and ran to the church in her apron, still 
clutching her frying pan.
The Olney pancake race is now world famous. Competitors have to 
be local housewives and they must wear an apron and a hat or scarf. 

Pancake Races

No dia 27 de maio, a escola de S. Brás foi palco de um “English Tea 
Party”, uma importante tradição inglesa que conhecemos por “Chá 
das 5”, que é um evento social que ainda hoje faz parte integral do 
dia a dia dos britânicos. 
Para organizar este evento da cultura inglesa, a professora de 
inglês, Fátima Cabral, contou com a preciosa colaboração de toda a 
comunidade educativa, desde os auxiliares de acção educativa aos 
docentes, assim como os encarregados de educação. A atividade, 
que consistiu em tomar o chá acompanhado por “scones”, na mais 
pura tradição anglo-saxónica, teve como habitualmente a mais 
entusiástica adesão dos alunos que, com esse tipo de evento, se vão 
familiarizando com a língua e cultura inglesa. 

English “"Tea Party”

São Brás

Porto Formoso
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Os bichos-da-seda são uns 
insetos simpáticos. A educado-
ra trouxe para a nossa sala sete 
bichinhos: dois tinham riscas 
pretas e eram os maiores, e os 

No dia 14 de maio, as turmas A e C do Jardim de Infância da Maia, 
e a turma do 4º ano da EB1/JI Professor Manuel Jacinto da Ponte 
realizaram uma visita de estudo ao aeroporto João Paulo II, em Ponta 
Delgada. 
Uma senhora da ANA Aeroportos fez-nos uma visita guiada, muito 
completa! 
O que gostamos mais de toda a visita foi:
• Entrar num avião, sentar, apertar o cinto e entrar no “cockpit”;
• Ver o carro de bombeiros em ação e a explicação dos senhores bom-
beiros, do que fazem em caso de perigo;

No dia catorze de maio
Saímos rumo ao aeroporto.
Chegamos lá de manhã, 
E vimos tudo pronto.

A senhora Olga falou,
Falou de tudo um pouco,
E ficamos a saber, 
Que aquilo é louco.

Os aviões são baptizados,
Com padrinhos importantes.
Os bombeiros estão sempre alerta,
Para situações revoltantes.

Tivemos sorte na altura,
Pois vimos um avião aterrar,
Não só cumprimentamos o piloto, 
Como também tivemos sorte de 
entrar.

As malas vão de passadeira rolante,
Vão procurar sítio para ficar.
Passam por um exame importante,
E voam até ao destino chegar.

Por um detetor também passamos,
O alarme não quisemos ouvir.
E descansados ficamos,
Quando pudemos prosseguir.

Para a nossa boca adoçar,
Rebuçados até tivemos.
Mesmo sem ter ido viajar,
Da visita saudades teremos.

Turma do 4º ano 
Professora Susan Castro

Este ano letivo, implementou-
-se, pela primeira vez na EB2/3 
da Maia, o projeto pedagógico 
“Educação para a vida” pensado 
para alunos com especificidades, 
abrangidos pelo Núcleo de Edu-
cação Especial, e que já iniciaram 
o seu processo de transição para 
a vida pós-escolar. 
O projeto nasceu da necessidade 
de promover a introdução de 
conteúdos conducentes à autono-
mia pessoal e social destes jovens, 
dando prioridade ao desenvolvi-
mento de atividades de cariz fun-
cional centradas nos contextos de 
vida, potenciando a última etapa 
da escolaridade, como espaço de 

Projeto pedagógico 
“Educação para a vida”

consolidação de competências 
pessoais, sociais e laborais, na 
perspetiva de uma vida adulta 
autónoma e com qualidade.
As atividades de índole vocacio-
nal desenvolvidas, ao longo do 
ano, promoveram a articulação 
com a comunidade envolven-
te, através do estabelecimento 
de parcerias com instituições e 
serviços existentes na freguesia, 
nomeadamente a Santa Casa da 
Misericórdia do Divino Espírito 
Santo da Maia, a partir das suas 
valências: Museu do Tabaco, Lar 
de Idosos, Cozinha e Lavandaria.

Turma TVA-B

O que sabemos sobre os bichos-da-seda?

Visita de estudo  ao aeroporto

outros cinco eram muito mais 
pequenos e eram todos brancos. 
Fomos pesquisar à biblioteca e 
descobrimos que:
- Só comem folhas de uma árvore 
– a amoreira. (Fomos logo à 
Fonte Velha buscar um monte de 
folhas de amoreira!);
- Passam os dias a comer folhas 
tenrinhas. Comem, comem, co-
mem, passam os dias a comer…. 
(Fazem uns “cocós” pretos, mas 
não cheiram mal, todos os dias 
temos de limpar a caixa);
- Se estivermos com atenção, 

conseguimos ouvi-los roer a 
folha…( crrrrr…);
- Crescem, crescem e, quando já 
estão muito grandes, deixam de 
comer e tecem uns fios de seda 
muito fininhos e enrolam-se num 
casulo e ficam lá dentro;
- Têm um grande inimigo: as 
formigas! As formigas são muito 
pequenas mas conseguem matá-
-los!
Já temos seis casulos. Estamos à 
espera que nasçam as borboletas. 
Sabemos que são todas brancas. E 
que vão pôr ovos!

• Um avião a aterrar e de ver o piloto que desceu, a correr, para 
nos vir ver e oferecer bombons e pastilhas. Ele não falou connosco 
porque fala outra língua. A professora disse-lhe “Thank you”; 
• O carro pequeno amarelo “ Follow me” que tem uma luz em 
cima e guia os aviões até estacionarem;
• Os passageiros e as malas a saírem do avião e também o carro 
que transporta as malas.
• Gostamos muito de almoçar no jardim António Borges;
• E ADORAMOS andar de autocarro!

Enviado pela Educadora Custódia Baptista
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A celebração dos 40 anos da 
revolução do 25 de Abril serviu 
de mote para a abordagem ao 
passado histórico do século XX 
em Portugal. A turma visuali-
zou um vídeo sobre o contexto 
anterior à revolução, onde pode 
compreender o modo como se 
vivia no nosso país em tempo 
de ditadura. Foram abordados 
temas como a censura, as perse-
guições políticas pela P.I.D.E., a 
guerra colonial, a repressão e a 
inexistência de liberdade.
Foi também apresentada uma 
simulação da revolução, dra-
matização que se iniciou com 
a primeira senha “E depois 
do adeus” de Paulo de Carva-
lho, que marcou o início das 
operações militares contra o 
regime. Após isto, foi lido o 
texto “A História de um Cravo” 
da autoria da Professora Márcia 
Ribeiro, com analogias que per-
mitiram aos alunos compreen-
derem que, durante a Ditadura, 
não poderiam dizer o que 
pensavam, ter o que queriam ou 
fazer o que mais gostavam. A 
turma finalizou, fazendo cravos 
decalcados em papel e a cantar a 
“Grândola Vila Morena” de José 
Afonso.

Os alunos da turma TPCA-A 
comemoraram o 25 de Abril

Concurso Dançarte II
Fase Pré-Escolar e 1º ciclo

No passado dia 29 de abril, Dia 
Mundial da Dança, decorreu, 
na sala de ginástica da E B 2,3 
da Maia, a II fase do Concurso 
Dançarte, agora destinado aos 
alunos do Pré-Escolar e 1º ciclo. 
Contou com a participação de 
15 grupos, desde o Pré-Escolar 
até ao 4º ano de escolaridade. 
Os alunos vieram das escolas 
EB 1/JI Laudalino Câmara 
Moniz, EB 1/JI de São Brás; EB 
1/JI Manuel Jacinto da Ponte, e 
EB1/JI Professor Amâncio da 
Câmara Leite, e apresentaram 
coreografias criativas e variadas 

abrangendo diferentes estilos de 
dança, desde o Ballet Clássico 
ao Folclore ou outras variantes 
mais modernas.
Todos ficamos a ganhar com as 
experiências dos outros, para 
além de ter sido uma excelente 
forma de comemorar o Dia 
Mundial da Dança. 
Por último, um agradecimento 
aos encarregados de educação 
que estiveram presentes, não 
só apoiando os seus filhos, mas 
também dando um bom exem-
plo do seu papel enquanto pais!

Clube de Dança

O terceiro período foi curto, mas 
o Gabinete da Saúde disponi-
bilizou inúmeras atividades à 
comunidade educativa.

Como se têm vindo a aperce-
ber, a escola tem facultado aos 
alunos, docentes e não docentes, 
consultas de nutrição e de clínica 
geral. Contudo, no passado mês 
de abril, deixamos de ter estas 
últimas, por motivos de saúde da 
doutora Ieva Runte. Só em 2015 é 
que voltaremos a ter as consultas 
mensais de clínica geral. Todavia, 
a Dra. Sara Ferreira, nutricionista 
do CSRG, tem vindo a acompa-
nhar mensalmente alguns alunos 
e professores nas suas consultas 
de nutrição. 
Também se realizou “III Cami-
nhada pela Saúde” e teve, como 
convidados, todos os alunos do 
5º ano, 3º ciclo, PROFIJ, OP, SRR, 
TVA e TPCA. Mas atenção, ainda 

Gabinete para a 
Promoção da Saúde Escolar

este período, o GSE, em parceria 
com a Comissão Organizadora 
da “Ladeira da Velha”, vai organi-
zar uma caminhada ao obelisco 
de Porto Formoso (obelisco que 
simboliza a batalha ali travada 
entre Liberais e Miguelistas no 
séc. XIX).
O GSE aplicou ainda um inquéri-
to emanado da Direção Regional 
da Saúde que servirá de base para 
novas políticas e estratégias de 
atuação sobre os comportamen-
tos dos nossos jovens, no que 
respeita às substâncias lícitas e ilí-
citas, aos comportamentos de ris-
co nas relações afectivo-sexuais, 
aos vários tipos de agressão, onde 
se inclui o bulling e aos métodos 
de dieta perigosos.
As atividades do GSE, para este 
ano letivo, terminaram com a co-
memoração do Dia da Saúde Es-
colar no dia 30 de maio. Este dia 
contou, à semelhança dos anos 
anteriores, com uma Feira da 
Saúde repleta de interessantes va-
lências ligadas à música, ao des-
porto, ao entretenimento, às artes 
plásticas e, como não poderia 
deixar de ser, à saúde, nutrição e 
bem estar. A feira decorreu entre 
as 10:00 e as 16:00 e o GSE convi-
dou toda a comunidade educativa 
a participar nesta que foi a festa 
da saúde da nossa escola. Entre 
outras coisas, os alunos puderam 
ver o micromundo com a OMIC, 
fazer uma Terapia do Riso, ver e 
experimentar bicicletas de BTT 
da Monbike, assistir ao concerto 
da sua banda preferida e passar 
pelo optometrista para ver como 
estava a visão. Com este dia, foi 
nossa intenção proporcionar 
conhecimento num ambiente de 

diversão.
Mas…agora…escuta! Estamos 
a chegar ao final do ano letivo 
e, para o bem estar de todos, 
vem aí o sol, a praia, as festas e, 
por inerência, alguns excessos. 
Toma nota de alguns conselhos 
que o GSE te deixa para poderes 
divertir-te nestas férias com a 
máxima satisfação e segurança.
Nos dias destinados a fazer praia, 
usa sempre protetor solar, bebe 
água regularmente e respeita as 
horas de digestão para entrares 
na água. Se não souberes nadar, 
não entres na água ou tem o 
maior cuidado, usando sempre 
bóia. Evita frequentar praias não 
vigiadas.
E tu, que gostas de sair à noite 
com os amigos ou namorado(a), 
não aceites bebidas em copo de 

ninguém, principalmente de des-
conhecidos, tapa com a tua mão a 
tua bebida para não ser conta-
minada com substâncias ilícitas 
e, por vezes, incapacitantes ou 
mortais. Na rua e na discoteca, 
mantem-te sempre perto do teu 
grupo de amigos. Informa os teus 
amigos para a responsabilidade 
no uso do preservativo e para 
o respeito do(a) namorado(a). 
Denuncia e recrimina qualquer 
ato de agressão.
Sabes também que o verão é o 
tempo de passear e conhecer 
novos destinos. Diverte-te, mas 
sempre com a responsabilidade 
necessária. Não bebas, mesmo 
que não vás conduzir. Usa sempre 
capacete para andar de mota ou 
bicicleta e não te esqueças de 
cumprir as regras de trânsito. 
Não uses substâncias psicoativas 
e ajuda o(a) teu amigo(a) a deixá-
-las se for o caso.
Mas o verão não é só isso. Tam-
bém é tempo de trilhar caminhos 
nunca descobertos, fazer despor-
to no mar, no ar e em terra, ler 
mais e diferente, escrever, assistir 
a concertos e festivais, viajar e 
descobrir sítios novos, dormir, 
descansar e ajudar os pais.
O Gabinete da Saúde da tua 
escola lembra que somos mais 
divertidos e felizes se formos 
sempre responsáveis.
Saúde a todos e bom verão!
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No dia 7 de maio, os alunos do 3.º e 4.º anos e a turma com Projeto 
Curricular Adaptado da EB1/JI de Fenais d’ Ajuda realizaram uma 
visita de estudo à EXPOLAB na Lagoa, seguindo-se um almoço nas 
Portas do Mar em Ponta Delgada. Foi um dia muito divertido!

Atividades na
EB1/JI de Fenais d’ Ajuda

No dia 5 de março, para comemorar o Dia do Ambiente, a EB1/JI de 
Fenais d’Ajuda levou a cabo uma atividade, com o intuito de prote-
ger os espaços verdes da escola foram pintadas diversas placas com 
mensagens ecológicas que foram afixadas nos jardins. Todos os alunos 
aderiram à atividade com entusiasmo.

No passado dia 23 de abril, teve 
lugar na Sala de Jogos/espaço 
exterior da EB 2,3 da Maia a 
Feira de Ciências Exatas.
A cargo do Departamento de 
Ciências, a iniciativa pretendeu 
mostrar ao público escolar e de-
mais interessados algumas das 
atividades desenvolvidas pelos 
alunos e docentes, de que se 
destacaram variadíssimos mo-
delos de aparelhos vulcânicos, 
alguns aparelhos e experimentos 
científicos, bem como todo um 

“Feira Brincar às Ciências Exatas”
conjunto de materiais utilizados 
no ensino das ciências na nossa 
escola.
O Departamento de Matemática 
ficou responsável pelos jogos gi-
gantes alusivos à estratégia, capa-
cidade de memória de trabalho, 
principalmente, de planeamento 
e solução de problemas e racio-
cínio e, também, pelo concurso 
“SuperT” – cálculo metal.
A afluência dos alunos à Feira 
ultrapassou as expetativas, tendo 
abrangido turmas de todos os 

anos. Foi demonstrado particu-
lar interesse pela visualização, 
ao microscópio ótico composto, 
de preparações definitivas de 
células animais e vegetais, teci-
dos biológicos e alguns micro-
-organismos.
Foi mais uma oportunidade de 
contacto direto com as práticas 
experimentais das ciências, 
despertando cada vez mais nos 
alunos o espírito de curiosidade 
e de busca pelo desconhecido. 

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

Quais são os teus hobbies? 
O meu hobbie é ouvir música.

De que género de música gostas mais? 
O meu estilo de música preferido é o rock.

Qual é a tua viagem de sonho? 
A minha viagem de sonho é à Inglaterra.

Em que área pretendes prosseguir estudos? 
Pretendo seguir estudos em Ciências e Tecnologias.

Conta-nos um momento que tenha sido marcante ao longo do teu 
percurso escolar nesta escola. 
Um momento marcante foi uma viagem que realizei com a minha 
turma.

Fala-nos de um sonho que queiras realizar? 
O sonho que queria realizar é ser cirurgião.

Algo, sem o qual, sejas incapaz de viver?
Não poderia viver sem a minha família e amigos.

No passado dia 30 de maio, os Departamen-
tos de Ciências, Ciências Humanas e Sociais e 
Matemática levaram a cabo a actividade inse-
rida no Plano Anual de Atividades “Viver o 
Espírito Santo”.
Esta atividade envolveu toda a co-
munidade educativa e estava inserida 
nas comemorações do Dia da Saúde 
Escolar. 

“Viver o "Esp“rito Santo”

Neste dia, além da exposição 
da tradicional massa sovada, 

em espaço próprio e decorado 
para o efeito, foi servido em todas 

as escolas um almoço alusivo ao 
Espírito Santo.

As Coordenadoras dos departa-
mentos agradecem a colabo-

ração de todos.

Pretendendo sensibilizar a 
comunidade escolar e aprofun-
dar o conhecimento sobre a 
reciclagem, a turma B do quinto 
ano de escolaridade produziu 
um conjunto de cartazes sobre a 
reciclagem na aula de cidadania 
no terceiro período. Reutili-

Reciclagem
zaram material, pesquisaram 
sobre o ciclo da reciclagem e 
descobriram novas ideias para 
reciclar. Contudo, não sendo 
possível fazer a exposição antes 
da saída deste jornal, aqui ficam 
algumas fotos dos cartazes. 




