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EBI da Maia

Editorial
Eis uma nova edição, desta vez em
suporte digital, mas sempre com os
mesmos objetivos: divulgar à
comunidade escolar e extraescolar o
imenso e dedicado trabalho
desenvolvido na nossa escola.
Reportamos, aqui, a ação ecológica que
se tem desenvolvido no recinto escolar;
as atividades que decorreram e as
comemorações de datas especiais
organizadas pelos vários ciclos; as ações
levadas a cabo pelo Gabinete para a
Promoção da Saúde Escolar; a
participação ativa dos discentes, que é
nitidamente visível no Cantinho das
Línguas, por exemplo.
Entrevistámos o dr. Manuel Simão, novo
Presidente do Conselho Executivo, com
o intuito de dar a conhecer os seus
projetos para este mandato. Das suas
respostas, salientamos os
agradecimentos que são deixados às
várias entidades que têm apoiado
materialmente os projetos da escola, que
preconizam uma cooperação
institucional saudável, solidária e

responsável por parte do poder autárquico.
Com o aproximar da época natalícia e,
estimulados pelo mensagem que nos foi
deixada por duas alunas da Turma D do 7º
ano, queremos apelar a que estejamos
todos atentos ao que se passa no meio
escolar. Cabe a cada um de nós denunciar
situações que possam estar a violentar de
alguma forma qualquer elemento da
comunidade.
Todos nós, alunos, pessoal docente e não
docente, devemos também, nesta época e
sempre, atentar ao que se passa com o
outro, especialmente com os mais novos.
Sabemos que há alunos que estão a passar
por condições familiares, económicas e
emocionais muito complicadas; que lidam
com situações de desemprego ou emprego
precário dos seus pais, situações
económicas desesperantes e consequentes
depressões de elementos do agregado
familiar. É visível (nos rostos pesados, nos
suspiros abafados, na ausência de brilho
nos olhos) que alguns dos nossos alunos
parecem ter perdido a capacidade de
acreditar no amanhã, de sonhar com um

futuro melhor. É notória a
consequência destes estados de
desesperança no sucesso escolar destas
crianças e adolescentes.
Só com a ajuda de todos, é possível que
voltem a acreditar que vale a pena
empenhar-se, que vale a pena investir
na sua formação; que vale a pena
acreditar que o dia de amanhã pode ser
melhor do que o de hoje. Para isso,
estaremos cá nós; todos temos algo
para oferecer que pode contribuir para
fomentar os sonhos e a esperança
destes meninos e meninas (o nosso
exemplo, a nossa alegria, o nosso
carinho…).
E é com este voto natalício, de que
todos sejamos exemplos de que a vida
vale a pena, que nos despedimos,
esperando ter desenvolvido um
trabalho que tenha agradado a todos os
nossos leitores e colaboradores.
Bom Natal!
O Clube de Jornalismo
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“Campanha de solidariedade
– recolha de brinquedos e roupa”
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Kathe Kollwitz in http://www.wikiart.org/

A atividade “Campanha de
Solidariedade - Recolha de Brinquedos e
Roupa” para o Instituto de Apoio à
Criança, que, por sua vez, faz a
distribuição desses bens junto das
famílias carenciadas da ilha de São
Miguel, tem vindo a ser realizada desde
o ano letivo 2007/2008, na Escola Básica
2, 3 da Maia.
Visa colocar em prática conteúdos
temáticos da disciplina de Educação
Moral e Religiosa Católica e, no geral,
sensibilizar a comunidade educativa
para o espírito da solidariedade.
Solidariedade, que é um valor a
preservar cada vez mais.
É uma atividade que se tem vindo a
realizar durante o primeiro período,
iniciando-se a 17 de outubro (Dia
Mundial para a Erradicação da
Pobreza). Inicialmente, destinava-se
apenas à recolha de brinquedos e roupas
para crianças. Contudo, como havia pais
carenciados, passou-se a recolher
também roupas para adultos.
Esta atividade envolve todos os docentes
do Departamento de Ciências Humanas
e Sociais na divulgação da mesma e na
sensibilização, junto dos alunos, da
prática do valor da solidariedade.
Os alunos têm vindo a participar, ano

após ano, doando roupas e brinquedos
seus e, junto das comunidades onde estão
inseridos, recolhendo e trazendo para a
escola os bens.
É uma atividade que tem sido bem aceite
pela comunidade escolar e tem vindo a ter
também a sua colaboração.
No corrente ano letivo 2014/2015, a
atividade vai contar, também, como no
ano letivo transato, com a participação do
1º Ciclo e da docente de EMRC, Catarina
Agostinho.
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O departamento de Ciências Humanas e
Sociais agradece a todos a atenção e
colaboração dispensadas à atividade, em
nome das crianças que sorrirem quando
receberem o que lhes for doado.
E, terminando com a citação, “Sei que o
meu donativo é apenas uma gota no
oceano, mas sem ele o oceano seria
menor”, desejo a todos um Santo e Feliz
Natal e que Deus a todos recompense.
A docente de EMRC, Fátima Rocha

Já fazia parte do Conselho Executivo
anterior. Desde quando faz parte deste órgão
de gestão?
Desde o ano letivo 2009/2010 que faço parte
do órgão de gestão da E.B.I. da Maia, como
Vice-Presidente. Este ano como já foi referido
ocupei o cargo de Presidente, cargo este,
brilhantemente ocupado até então pela
professora Suzete Câmara.
Quais são as áreas de intervenção
prioritárias deste Conselho Executivo?
O Projeto Educativo da E.B.I. da Maia tem
como linha orientadora “Tornar Possível uma
Escola Melhor”. É para isso que trabalhamos
todos os dias. É o insucesso dos nossos alunos
o que mais nos preocupa e sobre isso, toda a
comunidade escolar desde os Docentes, Não
Docentes, Encarregados de Educação e alunos
Presidente do Conselho Executivo
devem esforçar-se para que seja possível
alcançar o grande desígnio da Escola – Formar
cidadãos, com aprendizagens que lhe sejam
No Clube de Jornalismo entendemos que,
úteis ao longo da sua vida. Isto não se
atendendo a que a equipa do Conselho
consegue
de um dia para o outro, é necessário
Executivo foi eleita recentemente, era
TRABALHO! Os alunos só atingirão esse
importante conhecer melhor os seus projetos e
objetivo com esforço e empenho. Com a ajuda
os seus objetivos para este mandato. Com este
dos Docentes e interesse dos Encarregados de
propósito, entrevistámos o nosso novo
Educação acredito que seja possível.
Presidente, Manuel Simão.
Todas as áreas de intervenção do órgão de
Em que dia tomou posse e quem faz parte da Gestão são importantes mas é esta a mais
importante e a que quero realçar.
sua equipa?

Prof. Manuel Simão

O Conselho Executivo tomou posse no dia 23
de junho, fazendo parte desta equipa a
Educadora de Infância Neli Costa e o
Professor Paulo Peixoto, como VicePresidentes, o professor Odilardo Rodrigues,
como Assessor do Conselho Executivo e eu,
como Presidente.

Que medidas pensa pôr em prática para
atingir estes objetivos?
Para atingir este objetivo, vamos fazer tudo
por cumprir com os pressupostos do nosso
programa de ação e, obviamente, trabalhar de
acordo com o que está legislado, contando
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trabalharmos em conjunto em prol dos nossos
alunos e dos espaços por eles utilizados, o
retorno tem sido positivo. Na interrupção do
Natal prevê-se que a CMRG, em conjunto com
as juntas, intervenham nas E.B.1/JI, à
semelhança do já realizado na E.B.1/JI
P. Laudalino da Câmara Moniz de Sá, criando
no telheiro um espaço mais acolhedor, onde os
Tem-se falado muito de falta verbas. Como é alunos podem almoçar mais
confortavelmente.
que se tem gerido esse problema nesta
Também
a firma Carreiro e Faria nos tem
escola?
ajudado com material de construção e
Além da DRE, temos uma boa relação com a
empréstimo
de máquinas.
Câmara Municipal da Ribeira Grande e Juntas
de Freguesia. A CMRG, na pessoa do Sr.
É comum ouvir dizer que as escolas
Vereador Anselmo, tem disponibilizado
precisam
de maior autonomia. Concorda?
material para algumas obras que estão a
Não. A autonomia da escola tal como existe é
decorrer na E.B.2,3 (acesso à estufa e casa
suficiente.
ecológica) bem como algumas intervenções
com o empenho e profissionalismo de todos.
O melhoramento do parque informático, a
manutenção dos espaços interior e exterior, a
formação da comissão para a promoção do
sucesso, a implementação do programa de
apoio educativo, entre outras, são medidas que
estão a ser postas em prática.

nas E.B.1/JI em consonância com as Juntas.
A Junta de Freguesia da Maia, na pessoa do
seu Presidente Sr. Jaime Rita, tem sido
incansável, no contributo para a melhoria dos
espaços da E.B.2,3. Colocou à nossa
disposição funcionários que estão desde julho,
em permanência na escola. Foram criados
protocolos entre a Escola e a Junta de
Freguesia que só engrandecem a qualidade da
escola e a sua freguesia. Ofereceu, também, o
projetor de vídeo e a tela da nossa sala de
reuniões e outro projetor para a E.B.1/JI da
Maia. Também a Junta de Freguesia de Porto
Formoso, na pessoa do seu presidente Sr.
Emanuel Furtado, ofereceu livros à nossa
biblioteca, contribuindo para o seu
enriquecimento.
Aquando da reunião que fizemos com todos
os Presidentes de Junta das freguesias onde se
insere a E.B.I., alertamos para a necessidade de

Que balanço faz deste início de mandato?
O balanço é muito positivo, salvo algumas
orientações recebidas para a organização do
ano letivo, que surgiram depois do início do
mesmo, e dificultaram a sua organização,
principalmente ao nível dos horários dos
docentes.
Já não carrega livros de ponto há uns aninhos.
Tem saudades de lecionar?
Claro, eu sou professor! Fazer parte do órgão
de gestão é uma tarefa de muita
responsabilidade, mas temporária. Professor
serei sempre!
Quer deixar alguma mensagem aos nossos
leitores?
Que o “Pai Natal” ponha no sapatinho de
todos empenho q.b., saúde e alegria à
discrição!

Biblioteca

Comemoração do
“Mês Internacional das Bibliotecas Escolares” na EBI da Maia
Com a finalidade de comemorar o "Mês
Internacional das Bibliotecas Escolares",
a equipa de coordenação da BE, em
conjunto com as docentes responsáveis
pelas bibliotecas escolares dos diversos
núcleos escolares do 1º ciclo, levaram a
efeito, na última semana de outubro, um
conjunto de atividades promotoras da
leitura, onde se tentou colocar sempre
em lugar de destaque um livro!
Assim, na Biblioteca da EB 2,3 da Maia,
no passado dia 28 de outubro,
começamos pela "Hora do Conto",
convidando um elemento da
comunidade educativa, no caso um
excelente contador de histórias, o

professor José Eduardo Medeiros que,
gentilmente, efetuou uma leitura
dramatizada da obra "A Vida Mágica da
Sementinha" da autoria de Alves Redol.
Os alunos dos quintos A e D estiveram
muito atentos e, já no final, souberam

conhecida "Lenda das Sete Cidades",
pelos membros do "Clube dos Amigos
da Biblioteca".

responder a todas as questões que lhes
foram colocadas, assim como
conseguiram preencher na perfeição a
Ficha de Leitura que lhes preparáramos
previamente.
No final desta atividade, houve tempo
para um pequeno lanche, o qual

excertos do referido texto foram os
alunos da turma Profij A, conjuntamente
com a sua professora responsável,
Custódia Baptista.
Tal como nos outros dias, à atividade
principal seguiu-se um momento de
lazer - chá e bolachas -, assim como o
registo de opiniões dos participantes em
local próprio.

intitulamos de Chá com livros, onde
alunos e professores puderam
descontrair e conversar um pouco sobre
o que ouviram e viram.
Já no final, ninguém quis sair da nossa
Biblioteca sem deixar um comentário no
livro de registos elaborado para o efeito.
Toda esta sequência de atividades foi
repetida no dia 29 de outubro, dia
escolhido para serem os alunos do 4.º
ano de escolaridade a assistir à
dramatização de um excerto de uma obra
de referência da literatura mundial - "O
Príncipe Feliz", de Oscar Wilde.
Desta vez, os convidados a dramatizar

Os dias 30, 31 de outubo e 3 de
novembro foram os escolhidos para a
apresentação da dramatização da
5

Inicialmente estavam apenas previstas
apresentações para as turmas B, C e E do
5.º ano (30 e 31 de outubro), no entanto,
e a pedido de vários docentes e alunos,
decidimos alargar as apresentações às
restantes turmas do 6º ano.
Assim como nos dias anteriores, à
atividade principal seguiu-se um
momento de convívio, assim como o
registo de opiniões dos participantes em
local próprio.

Biblioteca
cabo, de 27 a 31 de outubro, a exposição
de Marcadores de Livros efetuados pelas
diferentes turmas. No dia 31, um

Tal
como nos outros
estabelecimentos de ensino desta
Unidade Orgânica, também os alunos,

Os alunos da EB1/JI de Fenais da Ajuda
também comemoraram o "Mês
Internacional da Biblioteca Escolar" com
a execução de marcadores de livros.
Aqui fica o registo fotográfico da sua
exposição!

membro da comunidade educativa, uma
avó, dinamizou a "Hora do Conto". Os
alunos demonstraram grande interesse e
pessoal docente e restante comunidade
educativa da EB1/JI Manuel Jacinto da
Ponte comemoraram o "Mês
Internacional da Biblioteca Escolar" com
uma exposição de marcadores de livros
efetuados pelas diferentes turmas. Os
alunos sentiram uma enorme motivação
e demonstraram muito empenho, pelo
que os trabalhos efetuados resultaram
numa linda exposição que se encontrou
patente no hall de entrada daquela
escola.
Também a EB1/JI de São Brás levou a

Mostra dos Marcadores de Livros
concorrentes na EB 1/JI de São Brás.

Exposição/concurso de marcadores de livros na
E.B.1/J.I. de Fenais da Ajuda

entusiasmo no desenvolvimento destas
atividades.

Marcadores de Livros na
EB 1/ JI Amâncio da Câmara Leite

Os trabalhos premiados por turma
por um júri designado.
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A todos os envolvidos da EBI da Maia
muitos parabéns e continuação de BOAS
LEITURAS!

Atividadades

IV Festival de Sopas Saudáveis

O Passado Nacional

No passado dia 16 de outubro, a
comunidade escolar da E.B.1/J.I. Pe.
Dr. Laudalino da Câmara Moniz de Sá
realizou o IV Festival de Sopas
Saudáveis, que contou com a
participação dos pais e encarregados
de educação das várias turmas, com
o Centro de Atividades Ocupacionais
da Santa Casa da Misericórdia da
Maia e com a Comissão de Idosos de
Nossa Senhora da Graça do Porto
Formoso.

A turma do 4.º ano da EB1/JI de Fenais d'Ajuda resolveu escrever a letra de uma
música, para mostrarmos um pouco da história de Portugal.

Ilustração: André Pacheco, OPIIIA

Nesse dia, proporcionou-se a todos
os presentes um almoço saudável,
com a degustação de sopas de
qualidade e de uma salada com
frutos da época.
Como forma de agradecimento pela
participação e envolvimento da
comunidade escolar, as turmas
apresentaram canções que focaram a
importância de uma alimentação
saudável.

Há muitos e muitos anos
outros povos habitaram
esta terra Portuguesa
onde eu moro!
Vieram de longe
e bem diferentes de nós
sua história e tradição
eu hoje procuro!
Há cerca de 3000 anos
na Península Ibérica
os Iberos viveram
em harmonia!
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No século VIII
vindo do Norte de África
o povo Muçulmano
atacou!

Com o decorrer dos séculos
outros povos se instalaram
E já no século X
deixando para nós os
com a vinda dos cruzados
seus vestígios!
formou-se o
Condado Portucalense!
A partir do século III
os Romanos invadiram
Nasceu D. Afonso Henriques
confrontando os Lusitanos
que lutou contra sua mãe
e outros povos!
expandindo o território
de Portugal!
Seis séculos se passaram
dominando os Visigodos
EB1/JI Fenais d'Ajuda
que formaram o primeiro
4.º Ano Turma: D
Reino Cristão!

Atividadades

Halloween
no 1º ciclo

Visita de estudo

Este ano letivo voltou-se a dar ênfase ao
“Halloween” no Inglês do 1º ciclo. Os
alunos mostraram grande empenho e
interesse, decorando a sala de aulas e
realizando pequenos trabalhos, tendo
alguns alunos participado no concurso
de abóboras “Halloween Pumpkin
Carving Contest”, organizado pelas
docentes da disciplina, Fátima Cabral e
Ilda Coelho, com o objetivo de premiar a
criatividade. Os alunos que participaram
no concurso trouxeram as abóboras de
casa já decoradas, tendo sido atribuídos
um 1º, 2º e 3º prémios às mais criativas e
assustadoras. Como já vem sendo
habitual, esta atividade, tão emblemática
da cultura anglo-saxónica, trouxe
novamente muita animação às escolas do
1º ciclo.

No passado dia 22 de outubro, as
turmas dos 2.º, 3.º e 4.º anos da EB1/JI
de Fenais d'Ajuda, realizaram uma
visita de estudo.
Neste dia, ficamos a saber mais um
pouco acerca de diferentes coisas, uma
vez que visitámos o Observatório
Astronómico de Santana –Açores
(OASA); a fábrica Yoçor, onde nos
delicíamos com um iogurte; fizemos
jogos no Centro de Educação
Ambiental; vimos alguns animais na
Associação Equestre de S. Miguel e não
podemos esquecer a hora de almoço,
nas instalações da Associação Agrícola
de S. Miguel, onde nos foi oferecido um
livro de pintar, lápis de colorir e um
gelado.
Regressámos à escola muito mais
felizes!!!
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"Viagem
Autonómica”

A Vento Encanado Produções, no dia
15 de setembro, passou o
documentário "Viagem Autonómica"
sobre os Açores no anfiteatro da nossa
escola.
Esta apresentação foi precedida de
uma introdução feita por Filipe
Tavares, o realizador, e terminou com
um espaço de debate sobre o filme.
A atividade teve a duração de
aproximadamente duas horas e foi
dirigida aos alunos das turmas A, B e
C dos 8º e 9º anos e à turma C do 7º
ano. Todavia, ficou a promessa de que
seriam agendadas, posteriormente,
apresentações para os restantes
alunos da escola.

Atividadades

Visita
Dia da Defesa Nacional
No passado dia 12 de novembro, uma
equipa do Exército Português dirigiuse à Escola a fim de informar e
sensibilizar os alunos com mais de 16
anos para o Dia da Defesa Nacional.
Foram veiculadas várias informações
sobre o exército, inclusivamente a
existência de uma bolsa de emprego e
de voluntariado com cerca de 140
vagas.
Participaram nesta atividade
aproximadamente 25 alunos, com um
entusiasmo e com um retorno muito
positivo; colocaram várias questões e

Visita do presidente da Junta de Freguesia
dos Fenais da Ajuda à turma do 3.º ano
da EB1/JI dos Fenais d'Ajuda

mostraram-se motivados para
ingressar no exército. A incentivá-los
há o facto de se apresentarem como
vantagens o poder contar com seis anos
de emprego garantido, bem como a
possibilidade e facilidade de acesso a
várias missões, formações e até
especializações em áreas como a
Música, por exemplo.
Quem não esteve presente, pode
sempre dirigir-se ao Centro de
Comando de Ponta Delgada a fim de
obter informações ou fazer inscrições.

Festa do Pijama

No dia 8 de outubro, os alunos do 3.º ano
Turma C da EB1/JI de Fenais d'Ajuda
receberam na sua sala de aula a visita do
Presidente da Junta de Freguesia, Davide
Camboia, que gentilmente aceitou o
convite feito por estes. Este encontro teve
o intuito de dar a conhecer aos alunos os
órgãos de poder local, temática
trabalhada no âmbito da área de Estudo
do Meio.
Os alunos colocaram algumas questões,
esclareceram dúvidas que tinham e
deram a conhecer ao Presidente alguns
dos projetos que gostariam de ver
desenvolvidos na sua escola.
A docente Graça Camboia e os alunos do
3.º ano aproveitam este meio para
agradecer esta visita à escola.
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As turmas do PROFIJ A e B, em articulação com
a turma do 4º ano de escolaridade a frequentar a
EB2,3 da Maia, comemoraram o Dia Nacional
do Pijama, no dia 19 de novembro, na Biblioteca
Escolar.
Neste dia, alunos e professores vieram vestidos
de pijama para a escola, lembrando, com um
conjunto de atividades lúdicas, pedagógicas e
solidárias, a grande causa “uma criança tem o
direito a crescer numa família”.
As crianças e jovens envolvidos partilharam
momentos de solidariedade, convidando toda a
comunidade educativa a ajudar outras crianças,
com a colocação de um donativo na caixinha de
papel “A casa dos Pijamas”.
A manhã iniciou-se com uma pequena reflexão
sobre testemunhos dados por famílias de
acolhimento, partindo para a algazarra com
jogos, encenações, recorte e colagem e cantorias.
Esta festa solidária, com momentos sérios e de
grande euforia, foi inspirada no livro “O menino
que não sabia brincar” enviado pela “Missão
Pijama”, não esquecendo o Hino do Pijama de
Pedro Abrunhosa que apadrinhou esta causa.
Na Biblioteca encontra-se patente uma pequena
exposição dos “pijamas” construídos pelos
nossos alunos e que resultaram da atividade
“Concurso do pijama mais criativo”.
Prof. Isabel Guedes

Atividadades

Eco-Escolas
O Programa Eco-Escolas arranca em
força em mais um ano letivo!
A comunidade escolar está determinada
a prosseguir com os bons projetos do ano
transato que, à semelhança de outros
anteriores, têm vindo a garantir a
excelência do Galardão Bandeira Verde.
Os temas para o ano letivo de 2014/2015
são a Agricultura Biológica, Espaços
Exteriores, Água, Resíduos e Energia.
Entre diversos projetos, atividades e
concursos, estão já em marcha os
seguintes: Geração Depositrão, World
Days of Action, Casa Ecológica e a
Quinta das Faias.
Os alunos começaram já a aproveitar o
tempo mais fresco para renovar o Jardim
de Endémicas.
Os Serviços Florestais locais cederam
diversos exemplares de plantas
endémicas com maiores probabilidades
de se adaptarem à baixa altitude em que
se encontra a escola. Alunos de

diferentes turmas e graus de ensino
procederam à plantação e aos cuidados
necessários com as outras plantas já
existentes.
Entre outras, foram (re)plantados
espécimes de Folhado (Viburnum
treleasei), Urze (Erica azorica), Paubranco (Picconia azorica) e Louro
(Laurus azorica).
Um dos requisitos obrigatórios do
Programa é o cumprimento de um
Código de boas condutas ambientais,
produzido anualmente pelos alunos.
Apresenta-se abaixo o Eco-código para o
ano letivo em curso:
1.
Coloca o papel higiénico pouco
sujo no recipiente destinado a esse fim:
evitam-se descargas de água do
autoclismo desnecessárias.

2.
Verifica se não deixas a torneira
dos lavabos a correr ou a pingar: pode
parecer pouca água mas, ao fim de horas,
poderão ser desperdiçados vários litros
de água.
3.
Sempre que o autoclismo
permita, faz uma descarga mínima para
usos que não necessitem da descarga
total, como é o caso da urina: uma
descarga total média liberta 10 litros de
água.
4.
Quando tomas duche nos
balneários, fecha a torneira enquanto te
ensaboas e esfregas: está demonstrado
que um duche de 6-7 minutos é, na
maioria dos casos, suficiente para uma
higiene diária correta.
5.
Não brinques com os teus
colegas durante o duche nos balneários: a
água que entretanto corre é
irresponsavelmente desperdiçada.
6.
Ajuda os teus professores a
lembrarem-se de utilizar nas salas de
aula, sempre que possível, a luz natural:
os cortinados abertos permitem uma
iluminação eficaz na maioria das salas de
aula.
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7.
Quando utilizares os
computadores da escola, desliga o
monitor no botão próprio após a
conclusão dos trabalhos: os aparelhos em
stand-by gastam energia
desnecessariamente.
8.
Opta por computadores
portáteis porque são energeticamente
mais eficientes: eles podem reduzir o
consumo de energia até 90%, em
comparação com um computador
tradicional de secretária.
9.
Quando vens do bar, do
refeitório e em todas as situações, pensa
onde vais colocar os resíduos
produzidos: existem diversos ecopontos
espalhados em locais estratégicos da
escola.
10.
Sempre que possível, bebe água
dos jarros disponíveis no bar: é mais
económico e produzem-se menos
resíduos.
11.
Convida os teus pais a
adquirirem produtos da horta biológica
da escola: são baratos e não possuem
substâncias químicas prejudiciais.
12.
Divulga, junto dos teus amigos,
as boas práticas ambientais que
conheces: deste modo, estás a dar o teu
contributo para o desenvolvimento
sustentável do planeta.
Vamos todos abraçar esta “onda”, pois só
com a participação de todos e cada um
de nós, a mudança poderá ser uma
realidade.

Clubes

Clube da Proteção Civil
Clube
das Artes

Agora deixamos a nossa dica…

Durante uma cheia,
o que deves fazer?

O Clube das Artes tem andado a
preparar estruturas de esculturas para
decorar o interior e exterior da nossa
escola e torná-la ainda mais
encantadora.

- Ficar junto dos adultos porque podes
vir a precisar de ajuda;
- Resistir à curiosidade de ir ver o que se
passa pelas ruas. Não correr riscos
desnecessários;
- Afastar-te das áreas inundadas, para
não seres arrastado pelas correntes.
- Avisar os adultos que é melhor não
conduzirem numa zona de inundação
(também os carros podem ser
arrastados).
- Não brincar, nem nadar nas águas da
inundação, pode ser perigoso! A água
pode esconder buracos, ou outros

O Clube da Proteção Civil iniciou o ano
letivo 2014/2015, reunindo todos os
elementos deste grupo.
Nesta reunião de trabalho, foram definidas
as atividades a desenvolver ao longo do
ano, bem como o seu planeamento e
agendamento. Foram feitos ainda alguns
contatos via mail/telefone para os nossos
parceiros organizativos e levadas a cabo as
iniciativas necessárias para o arranque do
projeto pré-concebido para o nosso clube.
O clube da Proteção Civil da EB2,3 da
Maia definiu como projeto/desafio do ano
a realização e produção de um vídeo
informativo, com objetivo de ser
partilhado com os restantes Clubes da
Proteção Civil.
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perigos, e o seu nível subir tão depressa
que nem se dá por isso;
- Não andar descalço, podes magoar-te.
- Não ficar perto de cabos eletricidade
que estejam caídos no chão.
- A água da inundação pode estar
contaminada com substâncias perigosas.
Pode-se ficar doente se se beberem ou se
se comerem alimentos que estiveram em
contacto com ela;
- Procurar abrigo num sítio alto. Para
pedir ajuda utiliza um pano, a lanterna,
ou aquilo que tiveres à mão.

Clubes

Mega Sprinter e Mega Salto

Os Velvet Carochinha estão a gravar o
Hino da Aldeia do Natal da Ribeira
Grande, que tem apresentação prevista
para o início de dezembro pela Câmara
Municipal.

Clube de
Leitura

Enquadrada no Plano Anual de
Atividades do Departamento de
Educação Física e Educação Musical,
decorreu, no dia 12 de novembro, a fase
de escola de Mega Sprinter e Mega Salto,
onde participaram 62 alunos
(masculinos e femininos), dos escalões:
Infantis (A e B), iniciados e juvenis.
Nas atividades, os alunos demonstraram
um grande empenho e muita vontade de
participar, pois nem alguns aguaceiros
os demoveram.
Este tipo de atividade promove e
estimula os hábitos de vida saudável e
contribui para o sucesso do processo de
ensino-aprendizagem.

A socióloga e escritora infantojuvenil Susana Teles Margarido
estará na nossa escola no dia 3 de
dezembro e nas escolas do 1º
ciclo dia 4 para falar sobre as
temáticas "Ser diferente" e "Antes
de me discriminares, conheceme".
Os alunos do 2º ciclo poderão
participar no concurso "Caça ao
erro" que o Clube de Leitura está
a promover. Aproveitem pois
haverá prémios!
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Os vencedores do Mega Sprinter femininos
foram:
- Infantis A – Filipa Furtado do 5.ºE;
- infantis B – Tamára Calouro do 6.ºD;
- Iniciados – Sabrina Moniz do 8.º A;
Juvenis – Sabrina Silva do OPII A.
No Masculino, destacaram-se:
- Infantis A – Gonçalo Bulhões do 5.ºE;
- Infantis B – João Vieira do 6.ºC;
-Iniciados – Roberto Pimentel do 9.ºB;
-Juvenis – Reinaldo Moniz do OPIII A.
Os vencedores do Mega Salto femininos
foram:
- Infantis A – Filipa Furtado do 5.º C;
- Infantis B – Tamára Calouro do 6.ºD;
- Iniciados – Sabrina Moniz do 8.º A;
- Juvenis – Diana Furtado do 6.ºD.
No Masculino, foram vencedores:
- Infantis A – Gonçalo Bulhões do 5.ºE;
- Iniciados – Roberto Pimentel do 9.ºB;
- Juvenis – Reinaldo Moniz do OPIII A.
É de salientar que os seis melhores
classificados dos escalões de infantis (A e
B) e iniciados de ambos os sexos irão
participar na Fase de Ilha que é organizada
pela DRD/SD de Ilha em parceria com a
Associação de Atletismo de S. Miguel.

Esc
ola

ia
Ma

Educar para a saúde é um dos meios de
promoção e adoção de comportamentos
saudáveis, para modificar hábitos
prejudiciais à saúde.
A Educação para a Saúde em contexto
escolar está regulamentada através do
D.L.R. n.º 8/2012/A de 6 de março, onde
estão preconizadas, como finalidades, a
promoção da saúde e prevenção da doença
na comunidade educativa; o apoio à
inclusão escolar de crianças com
necessidades educativas especiais; o
desenvolvimento de competências de
autonomia, responsabilidade e sentido
crítico; a promoção e valorização da
afetividade e da sexualidade responsável e

a

Já ouviram falar de saúde escolar?

Integrad
sica
ad
Bá

informada; a promoção de um ambiente
seguro e saudável e a articulação das ações
dos estabelecimentos de educação e ensino
da Região Autónoma dos Açores com as
do Plano Regional da Saúde.
Com o objetivo de se educar para a saúde
em contexto escolar, a EBI da Maia tem
uma Equipa de Coordenação do Programa
da Educação para a Saúde e um Gabinete
de Apoio à Promoção da Saúde, na EB2, 3
- escola sede.
Como áreas prioritárias para a promoção
de estilos de vida saudáveis, que integram

o nosso Plano de Atividades para 20142015, estão definidas a alimentação
saudável, a saúde oral, a saúde mental, a
saúde afetivo-sexual e reprodutiva, a
atividade física, o ambiente e a saúde, a
segurança individual e coletiva, a
prevenção de acidentes e suporte básico de
vida, a prevenção dos consumos nocivos e
comportamentos de risco e a prevenção da
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violência em meio escolar.
E… o nosso Plano de Atividades?
O Plano de Atividades da EBI da Maia está
a ser concretizado. Iniciámos este ano
letivo, 2014-2015, com sessões para os

alunos dos 6.º e 9.º anos e PCA sobre a
sexualidade, os sentimentos, a puberdade e
a gravidez na adolescência. Nos 2.º e 3.º
períodos participarão nas mesmas, com as
temáticas de acordo com a idade,
respetivamente os alunos dos TVA, do 1.º
Ciclo e do Profij. As consultas de nutrição
e de psicologia já estão agendadas com

As atividades do Projeto de Educação
Afetivo-sexual, na área de cidadania ou em
outras, são uma realidade em ação.
Os docentes de Educação Física
procederam à medição do índice de massa
corporal (IMC) dos alunos para termos
conhecimento e prevenirmos os casos de
obesidade e magreza excessiva.
O Dia Mundial da Alimentação, 6 de
outubro, foi comemorado em todos os
estabelecimentos de ensino da EBI, com
ações diversas: reforço do pequenoalmoço, almoço saudável; confeção de
sopa; jogos didáticos; elaboração e
exploração de textos, cartazes e outros
suportes artísticos.

uma periodicidade mensal, às quais
acrescerão as de enfermagem, com a
presença da nutricionista, da psicóloga e
duma enfermeira no referido Gabinete.
Há alunos que já usufruíram das primeiras
consultas, incluindo estomatologia e
medicina geral e familiar.
O encaminhamento de alunos para
consultas de especialidade é feito sempre
que se detetem situações de risco ou
doença.

No Dia Mundial da Diabetes, os alunos
das turmas do Profij alertaram para a
perigosidade da doença com uma dança
(Flash Mob) envolvendo a comunidade
escolar.
E… o Natal está a chegar! Árvores de
Natal “Saudáveis” embelezarão a nossa
Escola. Os alunos e docentes estão
entusiasmados para decorá-las.
E… é pelo entusiamo e profissionalismo
de todos que acreditamos que podemos
melhorar comportamentos e incentivar a
hábitos de vida saudável.
HAJA MUITA SAÚDE!
A Equipa do GAPS:
Suzete Câmara
Ana Bela Terceira
Ernestina Esteves
Sónia Vasconcelos
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Usar “ferramentas” eletrónicas, sim ou não?
Sim, mas com educação.
Pelo Serviço de Psicologia e Orientação Escolar

Aos consultórios dos médicos e dos
psicólogos chegam muitos pais com
queixas sobre o comportamento dos seus
filhos. Dizem: “ o meu filho é hiperativo”,
“o meu filho é agressivo na escola”, “ o meu
filho tem dificuldades de atenção, não se
consegue concentrar”, “ o meu filho tem
dificuldade de aprendizagem”… Nos dias
de hoje, muitos desses comportamentos
também podem estar relacionados com o
uso excessivo e indevido de jogos
eletrónicos, do telemóvel, da Internet, mas
também da televisão.
Segundo neurologistas da Universidade
Nihon de Tóquio, os jogos eletrónicos
afetam a atividade da zona do cérebro
responsável pelas emoções. Quem costuma
jogar entre duas e sete horas por dia deixa
de emitir “ordens” cerebrais que
contribuem para o controlo das emoções,
o que faz com que as pessoas se irritem
com mais facilidade e apresentem
problemas de concentração, podendo
cometer atos de violência e ter dificuldades
de aprendizagem. Por outro lado, crianças
e jovens (e adultos) que gastam mais
tempo com jogos eletrónicos, a ver
televisão ou a utilizar as redes sociais,
tornam-se menos envolvidos em
relacionamentos reais o que contribui para

Quando falamos em Saúde Mental, esta é
também uma grande verdade: “crianças
felizes hoje serão adultos realizados
amanhã”. Os pais devem proteger, no
sentido de capacitar, de educar para a
autonomia, para que a criança, mais tarde,
quando tiver de tomar decisões, saiba
tomá-las de uma forma responsável,
tirando partido das oportunidades que
estes meios proporcionam. “É como nas
piscinas: podemos colocar proteções e até
sinais de perigo, mas também ensinamos
sempre as crianças a nadar”, alerta de
Cristina Ponte, investigadora da
Universidade Nova de Lisboa e
coordenadora em Portugal do projeto EU
Kids Online. Só a educação pode
minimizar os riscos.
A magia de ser pais não está em comprar o
último produto que diz tornar o seu filho
mais inteligente, está sim nas interações do
dia-a-dia, que ajudam o seu filho a
construir capacidades fundamentais para
ter uma vida saudável e de sucesso, por
exemplo, confiança, curiosidade,
cooperação e comunicação. Isto é
promover a saúde mental do seu filho,
agora e no futuro!

o isolamento social. Para não falar de que o
uso excessivo pode chegar a níveis de
verdadeira dependência. Segundo Pedro
Hubert, psicoterapeuta especializado em
dependências, o que distingue um
adolescente normal de um viciado na
Internet resume-se “essencialmente a
quatro sinais: o síndrome da abstinência
(irritação quando não se está online), o da
tolerância (cada vez é necessário mais
tempo para obter o mesmo efeito), a troca
de prioridades (em detrimento da família
ou dos amigos e, no adulto, do emprego) e
a perda de controlo (ficar mais tempo na
Web do que aquele que se quer).
No que respeita ao uso do telemóvel,
quando se coloca nas mãos de um filho um
telemóvel que permite tirar fotografias,
fazer filmes, aceder à Internet e às redes
sociais, tem de se ter consciência que
estamos a dar-lhe uma ferramenta que
oferece oportunidades mas que também
comporta riscos. O acesso a conteúdos
inapropriados, o risco de encontros com
pessoas estranhas, o envio e circulação de
imagens privadas são alguns dos perigos
que os telemóveis herdaram da Internet.
O que as crianças viverem hoje vai, sem
dúvida alguma, influenciar a forma como
transformarão o mundo de amanhã.

Boas Práticas (in Visão, 17 de outubro de 2013)
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Não é preciso negar-lhes o uso destes
produtos. Mas há regras para uma boa
utilização, segundo os especialistas:
1.
Os pais devem supervisionar
(vigiar) a utilização, em todas as idades.
2.
Não usar os gadgets (tablet,
smartphone, telemóvel, etc.) como
regulador do comportamento (ou seja,
dar para recompensar ou tirar para
castigar).
3.
Determinar quanto tempo e
em que circunstâncias podem ser
utilizados.
4.
Deixar clara a consequência
(castigo) de não se cumprir com a regra
anterior.
5.
Decidir em conjunto com os
filhos quais as aplicações a descarregar.
6.
Promover atividades
diversificadas para sentirem satisfação
noutro tipo de brincadeiras.
7.
O acesso à Internet nunca
deve ser feito em isolamento.
8.
Não levar gadgets para uma
refeição familiar.

A Gravidez na Adolescência
O Açores, apesar do decréscimo no número de grávidas adolescentes verificado em
2010, continua a ter uma taxa de gravidez na adolescência demasiado elevada
(7,2%), quase o dobro da média nacional.
Nas escolas, todos nós falamos sobre Educação Sexual e Reprodutiva, assistimos a
sessões de esclarecimento sobre contracepção, doenças sexualmente transmissíveis e
consequências de uma gravidez precoce. No entanto, continuam a aparecer adolescentes
grávidas. Pensamos que a maioria dos jovens está informada mas não reconhece a
importância do planeamento familiar ou não sabe como aceder a uma consulta de
planeamento familiar.
O planeamento familiar é fundamental pois é uma forma de certificar que as
pessoas têm acesso a informação, a métodos de contraceção úteis e seguros, a
serviços de saúde que contribuem para a vivência da sexualidade de forma segura
e saudável. A prática do planeamento familiar permite que homens e mulheres
opinem se e quando querem ter filhos, assim como planeiem a gravidez no
momento mais adequado e o parto nas condições mais apropriadas.
O planeamento familiar tem como objetivos promover os comportamentos
saudáveis na sexualidade; informar e aconselhar sobre a saúde sexual e
reprodutiva; reduzir a probabilidade das infeções de transmissão sexual e as
suas consequências, como por exemplo a infertilidade; reduzir a mortalidade e
a morbilidade materna, perinatal e infantil; permitir ao casal decidir quantos
filhos quer, se os quer e quando os quer; preparar uma maternidade e
paternidade responsável; melhorar a saúde e o bem-estar da família e da pessoa
em causa.
As consultas de planeamento familiar são gratuitas nos serviços públicos e
podem ser marcadas no centro de saúde da zona de residência ou em qualquer
outro que tenha gabinete de atendimento, bem como em alguns hospitais e
maternidades.
Os jovens têm ainda ao seu dispor os serviços dos Gabinetes de Apoio à Sexualidade
Juvenil ou Centros de Atendimento a Jovens (CAJ) das Delegações Regionais do
Instituto Português da Juventude. O Gabinete de Saúde Escolar pode também ajudar.
Ser autónomo é saber procurar ajuda quando se precisa!
8.ºC
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De Marte
para a Terra...
Entrevista fictícia

Bom dia! Sou o Tiago Melo, entrevistador
do programa ZZ34, do canal televisivo
Aliens. Hoje vou conversar com três
marcianos recém-chegados à Terra,
Zumi, Filup e Rondor.
Bem-vindos ao planeta Terra e ao nosso
programa! Como vieram cá parar?
Filup – Eu vim na minha nave espacial. O
Rondor veio de trotineta voadora; a meio
do caminho, ficou sem gasolina e caiu cá
em baixo. Como não havia mais veículos
disponíveis em Marte, o Zumi veio de
para-quedas.
Tiago Melo – Quais são as vossas
primeiras impressões dos humanos?

Filup – Parece-me que são egoístas, ao
contrário de nós, que lá em Marte
partilhamos tudo.

R. – Regresso a casa já na próxima
semana: prometi à minha mulher que
não me demorava muito…

Rondor – Eu acho que os humanos são
feios. Para nós, marcianos, são uma
espécie esquisita…

Z. – Quando me cansar de vos ver fugir
de mim, regresso a Marte.
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Zumi – Na minha opinião, são um pouco
obcecados: todo o dia a estudar ou a
trabalhar… Não têm mais nada para fazer?
Em Marte, todos os dias fazemos coisas
diferentes.
T.M. – O que pensam fazer enquanto
permanecem por aqui?
F. – Eu tenciono criar um novo veículo,
um carro voador.
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R. – Penso abrir uma discoteca à moda de
Marte. Vou chamar-lhe Aliens. Para além
disso, quero consertar a minha trotineta,
que ficou avariada ao cair na Terra.
Z. – Eu quero tentar mudar a
personalidade das pessoas aqui na Terra e
fazer novos amigos, mas vai ser difícil,
porque todos fogem de mim com medo.
T.M. – Quanto tempo planeiam ficar no
Planeta Azul?
F. – Quando o meu carro voador for um
bom negócio aqui na Terra, volto para
Marte.
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Um
amor
impossível
Era uma vez uma linda princesa com
o nome Amélia. Os seus longos
cabelos loiros, olhos cor de turquesa e
lábios grossos cor de cereja atraiam
qualquer príncipe da realeza.
Octávio, um rapaz do campo, era um
grande fã dela, tão fã que diziam na
aldeia que dali a uns tempos haveria
casamento.
Num dia atarefado, Octávio trabalhava
na horta. Era um daqueles dias... que
toda a gente trabalha. O pobre do rapaz
só dizia:
– Amélia, meu bem, eu sim quero-te
bem! E repetia esta mesma frase vezes
sem conta, o dia inteiro.
Num dia de sol abrasador, Octávio
resolve ir dar uma volta a cavalo, porque
não havia carros no ano mil,
cavalgando, cavalgando, foi ter a um
atalho lindíssimo que o levava em
direção à Mata do Doutor Fraga.
Instantaneamente, ouve uma voz
feminina a pedir socorro:
– Socorro, alguém me ajude!
Galopando mais depressa, Octávio vê
Amélia deitada no chão com o pé
ensanguentado.

Deixamos-vos
alguns poemas
sobre as
profissões,
enviados pela
professora
Dirce Moreira,
e escritos por
alguns alunos
da turma B da
Unidade
Especializada
com Currículo
Adaptado
(UNECA) Transição para
a Vida Ativa
(TVA).

– Senhor, ajude-me por favor! – pediu ela.
– É claro! – E aí ficaram os dois em pleno
silêncio.
Ele ajudou-a e ela foi para casa, cheia de
borboletas no coração (sim, é mesmo no
coração!!!). Octávio, orgulhoso pelo seu
ato de generosidade, veio para casa dormir
porque já se fazia tarde.
No dia seguinte, Amélia apareceu, cheia de
lágrimas na aldeia e Octávio aproximouse.
– Olá, já sei seu nome, Octávio, contei ao
meu pai o que se sucedeu ontem e disselhe que era consigo que me queria casar,
não com o inútil do príncipe Brian. Queria
casar-me no sítio onde nos conhecemos,
mas meu pai recusou. Perdão, Octávio,
adeus.
Octávio, desgostoso, começou a chorar e
foi para casa a correr. O sinaleiro tinha
posto STOP para os peões, mas o pobre
coitado não viu… foi atropelado...
Uma semana depois aconteceu o mesmo
com Amélia.
Se não podem estar juntos cá em baixo, ao
menos estão juntos lá em cima para
sempre.
Matilde Leite, 5ºE
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Ser
pescador

Profissão
de lavrador

O meu pai é pescador,
uma profissão de muita dor.
Eu e o meu tio temos canas
e o meu pai tem barbatanas.
Eu faço pesca de mergulho
e a minha mãe tem muito
orgulho.
Também pesco com anzol
e a minha mãe fica ao sol.
Eu já consigo apanhar feixes
de lapas, búzios e peixes.
O Rodrigo tem uma bóia
que para o Daniel é uma jóia.
Sérgio

A profissão de lavrador
está muito ligada ao trator.
A ração enche as sacas
para alimentar as vacas.
O meu tio dá ração
às vacas e ao cão.
As vacas vão para a ordenha
e o João vai à lenha.
As vacas dão bom leite
que não se mistura com azeite.
Por serem novos os bezerros,
cometem muitos, muitos erros.
Emanuel e Isaías

O bom
lavrador

A profissão
de pescador

O bom lavrador
tem um bom trator.
O trator leva a ordenha
para o pasto e leva lenha.
A ração está em sacas
para alimentar as vacas.
As vacas comem ração
e quem as orienta é o cão.
O meu tio faz alguns erros
com as vacas e os bezerros,
pois as linhas do leite
não podem levar azeite.
Leandro

Eu quero ser pescador,
ainda que sinta muita dor.
Vou fazer mergulho,
todos os dias, com orgulho.
Eu faço pesca com anzol,
pesco com as minhas canas
e, em dias de muito sol,
mergulho com as barbatanas.
O meu irmão pesca com bóia,
que para ele é uma jóia.
os dois juntos pescamos feixes
de polvo e de peixes.
Lúcio e Patrício

Construção de um campo
de jogos em São Brás

Notícias do 6.º C
No âmbito do estudo da estrutura da notícia, os alunos do 6º C redigiram estas
que vos deixamos.

Queda de muro no
Polidesportivo da Freguesia
da Lomba da São Pedro
O muro do Polidesportivo da freguesia
da Lomba de São Pedro desabou.
Este desabamento foi provocado por
uma tromba de água, que partiu o
muro e causou várias inundações.
A Presidente da Junta de Freguesia
dirigiu-se rapidamente ao local,
informou as entidades competentes,
tais como a Câmara Municipal da
Ribeira Grande e Secretaria das
Estradas, para que não houvesse maior
perigo para a população e para os
veículos que circulavam na Estrada
Regional. Também foram chamados ao
local os trabalhadores da Junta de
Freguesia para limpar, para proteger
tudo o que fosse possível e para que
não houvesse maiores estragos.
Tomás Amaral, Leandro Furtado,
Cátia Amaral, Sara Maurício,
João Vieira

Mau cheiro
em Porto Formoso
A 19 de setembro do corrente ano, um
cheiro insuportável apareceu,
inesperadamente, ao cair da tarde na
freguesia do Porto Formoso.
Este odor provocou um grande malestar nos habitantes dessa freguesia e
surgiu porque um lavrador decidiu
espalhar adubo orgânico numas
pastagens, perto das habitações.
A população manifestou, de imediato,
a sua indignação perante as
autoridades.
O Presidente da Junta de Freguesia do
Porto Formoso informou-se acerca da
existência de autorizações que
permitissem estes procedimentos,
tendo constatado não existirem.
Por sua vez, o proprietário reconheceu
o erro, pediu desculpa e lavrou o
espaço no dia seguinte, tal como
prometera.
As autoridades esclareceram ainda que
“esta prática é proibida ao abrigo da
legislação vigente no Município da
Ribeira Grande”.

As entidades oficiais estão a construir
na Freguesia um campo de futebol
com cerca de 150 metros.
A obra, que começou a ser construída
em maio de 2014, “tem cerca de 150
metros de comprimento e 25 metros
de largura”, segundo informações da
Junta. Os jovens desta freguesia estão
muito emocionados, ansiosos e, logo
que a obra esteja pronta, irão criar
uma Equipa de Futebol para poder
dinamizar esta infraestrutura. A
inauguração está prevista para o dia 26
de fevereiro.
Alexandre Ferreira, Anabela Melo e
Cláudia Pacheco.
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Junta de Freguesia da
Maia inaugura um novo
trilho até à Praia da Viola
Novo trilho da Maia
No passado mês de setembro, a Junta
de Freguesia da Maia inaugurou um
novo trilho até à freguesia da Lomba
da Maia, concretamente até à Praia da
Viola.
Os trabalhadores da Junta
conseguiram reabilitar uma antiga
ligação entre o Porto dos Barcos da
Maia até à Praia da Viola (Lomba da
Maia), utilizando o antigo trilho usado
pelas lavadeiras.
Ao longo do percurso, é possível
encontrar várias fotografias antigas,
retratando os usos e costumes das
pessoas daquela época, assim como
observar três poças onde as lavadeiras
lavavam as suas roupas.
Carolina, Rúdi, Sara, Tatiana,
Catarina, Ricardo

A turma D do 4.º ano da EB1/JI dos Fenais da Ajuda teve a
felicidade de ler uma obra muito especial - Sou diferente,
Sou fantástico!, - da autora Susana Teles Margarido, onde é
expressada a diferença como algo de especial.
Queremos também deixar o nosso testemunho e, por isso,
resolvemos elaborar o resumo da obra.
Queremos partilhar aquele que foi selecionado. Espero que
gostem!

Dentinho.
- Sou uma fada, não vês as minhas asas? –
disse Alegria.
- Não, eu sou cego! - disse o Dentinho.
- Oh, desculpa eu não sabia!
- Não faz mal, então, se tu és uma fada,
podes curar-me?
- Desculpa, Dentinho, mas a minha magia
não dá para tanto!
- Oh, compreendo.
- Mas todos têm um talento. – referiu a
fada.
Entretanto, ele disse à Alegria que
ninguém gostava dele por ele ter aquela
deficiência e ela ficou bastante indignada,
dizendo-lhe que ela seria sua amiga. Então,
Dentinho começou a cantar de alegria,
pois já tinha uma amiga.
- Oh! Dentinho! Cantas tão bem!- referiu a
fada.
- A sério?!
- Sim, a sério. Vou levar-te a um amigo
meu que é um castor maestro.
Com tanta emoção, Dentinho não
conseguiu dormir, estava tão entusiasmado
que logo de manhã desceu pelas escadas e
nem comeu, só levou algumas bolotas,
para ele e para a amiga Alegria.
A Alegria estava ainda deitada nas pétalas
das flores acabando de acordar.

Sou diferente, sou
fantástico
Era uma vez uma família
de esquilos chamada
Ratufa. Logo pela manhã, o
mais novo saltava pela
varanda fora. A mãe
repreendia-o bastantes vezes,
mas ele continuava sempre a fazer
o mesmo, só para ir comer as
bolotas maiores do pequeno-almoço.
Certa manhã, os irmãos foram para a
escola e a mãe do Dentinho foi fazer as
limpezas, então ele foi para a floresta
brincar e ouviu uma voz doce que disse:
- Olá, chamo-me Alegria e tu?
- Quem está a falar? – perguntou o
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- Bom dia, bom dia! Quando é que vamos
conhecer o teu amigo?
Depois, deu-lhe a bolota e a Alegria disse:
- Mas, ó Dentinho, eu não gosto de
bolotas!
- Oh! Quase me esquecia, estou tão
entusiasmado para conhecer o teu amigo
que me esqueci que não gostas de bolotas.
- Não faz mal, não faz mal, estás
preparado?
- Sim! – grita de alegria.
Chegaram ao pé do castor que estava a
construir uma barragem, e a Alegria diz:
- Olá, meu amigo castor!
- Olá, Alegria, como está?
- Estou boa, estou boa. Olha, trouxe um
amigo que se chama Dentinho!
- Olá, Dentinho, não te vejo pois sou
amblíope!
- Então, começa quando quiseres! - refere
Alegria.
- Ok.
Dentinho começou a cantar, a cantar e
esqueceu tudo o que o rodeava, quando
acabou todos bateram palmas, até mesmo
aqueles que não gostavam dele. Depois,
cantou para todos os animais da floresta.
Resumindo e concluindo, o Dentinho
tornou-se famoso, porque era um ótimo
cantor e todos os animais queriam brincar
com ele.
EB1/JI de Fenais d'Ajuda 4.º D
Sabrina Ponte

A Es
pada
do

Mun
do

No âmbito do
estudo dos textos da
literatura tradicional popular, os alunos
do 7º A foram convidados a escrever um conto
maravilhoso. O texto que mais se destacou foi o
seguinte:

Há muito
tempo atrás, num reino
longínquo, vivia um rei que adorava
dar festas.
Certo dia, enquanto se aprontava para uma
festa, reparou que havia entrado uma carta
pela sua janela. Vinha das cavernas: tinha
sido enviada pelo rei dos anões. Na carta,
estava representada por palavras a fúria do
rei anão ao saber que o dinheiro que havia
emprestado ao rei tinha sido usado para
mais uma festa.
Ao saber do sucedido, os vassalos e a
rainha sugeriram logo uma reunião. A
rainha preparou rapidamente a sala de
reuniões e escreveu uma convocatória
dirigida ao rei dos anões.
Pouco antes de começar a reunião, o rei
explicou que tinha de se despachar para ir
à festividade. Com isto, o rei anão retirouse furioso e disse:
- Fica a saber que o dinheiro que emprestei
foi uma contribuição de todos os anões do
mundo. Espero que te divirtas amanhã a
afastar essa gente toda do teu reino.
Lionel, um dos vassalos do rei, foi para
casa a correr para contar ao pai o
sucedido. O seu pai era conhecido
como o ferreiro do rei. Era um
homem esperto e por isso, sem
rodeio algum, deu uma mala
de viagens pronta a seu
filho. Sem que este

abrisse a boca,
o ferreiro entregoulhe um mapa que o levaria a
um templo secreto onde estaria
escondida uma espada com um grande
poder: a Espada do Mundo. Entregou-lhe
também um papel onde estavam escritas as
palavras que o seu filho deveria proferir se
a situação estivesse realmente feia.
E, sem pedir esclarecimentos, Lionel partiu
em busca do templo. Passou a noite sem
descanso, mas, finalmente, havia chegado
ao templo. Sem rodeios, Lionel retirou a
espada do seu pedestal. A luz refletida pela
sua lâmina cegava qualquer um.
Lionel voltou a correr para o reino mas era
tarde de mais: milhões de anões atacavam
e destruíam o reino. Lionel lembrou-se
então das palavras de seu pai e, retirando o
papel da sua mala, proferiu:
“É o portador da espada
que vos chama em aflição,
sigam os quatro caminhos luminosos
para descobrir a minha localização.”
Ao longe ouviam-se tremores e, de
repente, a mochila de Lionel começou a
arder: mesmo sem receber luz, a espada
havia voltado a refletir a mesma luz foi
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ofuscante.
Ao agarrar a
espada, o braço de Lionel foi
puxado para cima pela espada, que
refletia a luz em quatro direções.
Os tremores haviam voltado, mas, desta
vez, ouviam-se gritos graves e agudos. Ao
longe, viam-se quatro formas humanas de
grandes dimensões.
- Os quatro gigantes! Eles chegaram!
Retirar!
Os anões gritavam em vão: os gigantes
lançavam os seus braços na direção dos
anões, deixando apenas o seu rei. Vendo
que a situação tinha melhorado, os gigantes
retiraram-se.
O reino estava novamente em paz. Lionel
foi premiado com o cargo de portador da
espada e o rei dos anões foi castigado: dali
em diante, teria que assistir a todas as
festas. E foi assim mesmo que acabou o dia:
com mais uma grande festa.
Filipe Medeiros, 7º B

Aquando do estudo
dos textos do
património oral
popular, os alunos
do 7º A usaram a
imaginação e
criaram lendas que
procuram explicar
a designação de
locais e
monumentos da
nossa ilha. Eis
alguns desses
textos:

A Lenda da
Ribeira Grande
Há muito, muito tempo, a Ribeira Grande era um grande
terreno sem vegetação alguma.
Os habitantes tinham de se deslocar a outros sítios para buscar
alimento. Fartos desta situação, pediram aos Deuses que chovesse em
abundância para que pudessem cultivar alimentos.
Passaram algumas semanas e nada. Então, um homem gritou MALDITOS
SEJAM! Naquele mês choveu tanto, tanto, que se formou uma ribeira que
percorria todo o terreno.
Devido ao sucedido, deram àquele local o nome de Ribeira Grande.
Sílvia Ponte, 7º A

A lenda das Portas da Cidade
Há muito tempo atrás, havia um reino rodeado por uma grande muralha
que o rei tinha mandado construir para proteger a sua filha, Sónia, que era o
seu “bem” mais precioso. Aquela muralha tinha apenas uma entrada, à qual
chamavam “Portas do Reino”, por onde a princesa nunca conseguiria passar, pois
estava guardada por dois cavaleiros do rei.
Um dia, um príncipe, que queria conquistar o coração da princesa, foi perguntar ao
rei se podia pedir a mão da sua filha em casamento. O rei logo disse que não e
mandou os seus vassalos levá-lo dali para fora.
O príncipe, frustrado, mandou derrubar a muralha. Um dos blocos caiu na cabeça do
rei e ele morreu com a pancada forte que tinha levado.
A princesa não queria governar todo aquele reino, então mandou derrubar o resto da
muralha. Apenas restaram as duas portas de entrada que eram indestrutíveis.
Sónia, em homenagem ao seu pai, mandou construir mais uma porta, que ao lado das
outras foi posta, e este local passou a chamar-se “Portas da Cidade”.
Mariana Pimentel, 7º A
Vanessa Pacheco, 7º A
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A lenda da Lagoa do Fogo
Há muitos anos atrás, uma rapariga e um rapaz mudaram-se
para a mesma aldeia, onde havia uma grande lagoa que era muito
fria.
Por coincidência, eles eram vizinhos e viam-se todos os dias. Quando
começaram as aulas, ficaram na mesma turma e tornaram-se os melhores
amigos. Em homenagem à sua grande amizade, prometeram ir todos os
dias à lagoa.
A promessa foi cumprida até que, um dia, eles deram um beijo e a lagoa
ficou tão quente que a partir daí começaram a chamá-la Lagoa do Fogo.

A Lenda das Furnas
Há muito tempo atrás, na ilha de São Miguel, que se encontrava em guerra
com a Madeira, vivia numa terra desconhecida um grupo de agricultores.
Nessa terra, reinou a prosperidade, mas por pouco tempo. Certo dia, uma
criança começou a gritar para alertar o desembarque de inimigos, algo que fez
com que todos fugissem para as suas cabanas. No meio do pânico, um agricultor
fugiu de sua casa. Desorientado, viu que estava no topo dos montes que não
ficavam muito longe da aldeia.
De manhã, ao acordar, reparou num rochedo com uma forma peculiar. Era a cara de
um colosso, mas este mexia-se! O homem pediu ajuda ao colosso. Este aceitou ajudar.
Colocando o homem no seu ombro e seguindo as suas indicações, pôs-se a caminho da
aldeia.
Toda a gente ficou boquiaberta ao ver que seriam ajudados pelo colosso. Mas era tarde
demais, pois o inimigo havia voltado e trazia consigo os melhores canhões da época. O
colosso sugeriu que usassem a sua boca como furna e fizessem dela o seu refúgio. Os
aldeãos começaram a recolher todos os seus recursos e, um a um, foram para a boca do
colosso enquanto acendiam tochas.
Ao tentar proteger a aldeia, o colosso foi atingido nas costas por balas de canhão,
caindo no chão devagar para não magoar os habitantes. Sem resistir aos danos, morreu
em paz, sabendo que tinha protegido os habitantes. Os buracos feitos pelas balas de
canhão revelaram o seu interior: água que se encontrava em temperaturas altíssimas.
Esses buracos serviram de armadilha onde caíram todos os que tentaram abrir a sua
boca.
Depois de trinta anos a viver naquela furna, os habitantes saíram por uma brecha que
só eles conheciam e, em honra do colosso que lhes ofereceu refúgio, deram o nome
de Furnas àquelas terras desconhecidas.

Ricardo Melo, 7º A

Filipe Medeiros, 7º A
Ruben Maurício, 7º A
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O Clube de Jornalismo colocou junto à Biblioteca a caixa Vamos Fazer Gazeta, com o objetivo de promover uma participação
mais ativa dos alunos.
Estes alunos podem colocar na referida caixa ilustrações (rabiscos, desenhos, fotos), artigos de opinião (queixas/elogios) ou
outros textos, como poemas ou trabalhos que gostassem de ver publicados.
É nossa intenção criar um espaço com o qual os alunos se identifiquem e onde possam participar civicamente.

A violência não resolve os problemas.
Se os tens, resolve-os falando
e não com brigas!
A violência não resolve os problemas. Se os tens, resolve-os falando e não com
brigas!
Eu já fui vítima de violência na escola; é triste, só apetece desaparecer, deixar
tudo o que construimos na vida para trás.
Perdi o interesse em vir à escola. Não tinha ideia de como iria escapar a
determinadas pessoas. O medo que sentimos consegue derrubar-nos e eu não
conseguia olhar para ver a luz do dia, nem tinha coragem para sair pela porta.
Queremos que a violência acabe! Venham a paz e a alegria! Só assim teremos
motivos para andarmos felizes.
Maura Cordeiro, 7ºD
Vera Melo, 7ºD
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Descobre quem é...
Despedida de Conceição Bulhões

Que idade tem?
43 anos.
O que pensa da Escola?
A vida é uma escola, para quem quer
aprender e vencer.
Indique-nos vantagens e
inconvenientes relacionados com a
sua área de trabalho?
Vantagens :
·- Funciona 24 horas por dia e permite
o acesso à distância;
·- Desempenha um papel importante na
preservação dos documentos;
·- Facilita o acesso a pessoas com
deficiência;
Inconvenientes:
·-O excesso de informação cria a
repetição de palavras e perda de tempo;
·- Perigo relacionado com os Direitos
de Autor;
O que costuma fazer para ocupar os
seus tempos livres?
Algumas atividades são tão simples e
corriqueiras, como ler um bom livro,
dar uma gostosa gargalhada ou

cantarolar a minha música favorita,
passar tempo com a família.
Indique-nos um momento que tenha
sido marcante na sua vida?
O nascimento da minha filha.
Revele-nos quem é a partir das suas
escolhas, indicando…
Prato favorito: Cozido à Portuguesa
Um ídolo: Meu pai
Um livro: Refúgio para a vida de
Nicholas Sparks
Um filme: A menina que roubava livros
de Markus Zusak
Um desporto: Passeios pedestres
Um grupo musical: Pink Floyd
Uma paixão: Viajar pelo mundo fora
Um sonho: Ser feliz e ter saúde

Realizou-se, no passado dia 31 de
outubro, uma festa de despedida no
refeitório da nossa escola, destinada à
auxiliar de ação educativa Conceição
Bulhões que se aposentou recentemente.
Este convívio serviu o propósito de
felicitá-la por esta sua nova etapa de
vida, pois foram muitos anos dedicados
ao trabalho com jovens e adolescentes.
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Estiveram presentes os seus colegas, o
Conselho Executivo, alguns
professores e alunos. E, além de um
bolo alusivo ao evento, ofereceram à
homenageada duas recordações (um
anel e um pendente para colar).

Caminhadas

Almoço de boas-vindas
aos novos professores
da EBI da Maia
A equipa das atividades extra
curriculares decidiu dar as boas vindas
aos novos
professores da
EBI da Maia
com um
almoço onde
pequenas
brincadeiras e
alguns desafios
lhes foram
lançados:
cantar, dançar,
brincar, fazer
caretas, negar,
aceitar foram
momentos
comuns neste
dia. O ato de
dar as boas
vindas, além
de ter sido
uma gentileza
desta escola, foi uma maneira de integrar
os novos professores nesta grande
família que volta à sua rotina

diária. Imaginando como se sentiria um
professor acabado de chegar à EBI da
Maia, depois de
ter passado tanta
curva e ter
descido uma
inclinação tão
íngreme de S.
Brás à Maia,
quisemos ajudálo a dar sentido à
sua vida,
renovando-lhe o
seu compromisso
com a felicidade
na profissão!
Desejamos a
todos os
docentes e não
docentes desta
escola um ano de
sucesso
profissional, de
adaptação e de valorização.
Bem-vindos à Escola Básica Integrada da
Maia!

A equipa de atividades extracurriculares
promoveu também duas caminhadas em
que participaram pessoal docente e não
docente desta escola, bem como alguns
elementos extracomunidade escolar.
A primeira, realizada a 21 de setembro, foi
pelo novo trilho, que liga a Maia à Lomba
da Maia, e incluiu também outro trilho, daí
até à Ribeira Funda. Foram percorridos
alguns quilómetros que, além de
possibilitarem desfrutar de paisagens
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fantásticas, permitiram também
apreciar os antigos moinhos das
freguesias da Lomba da Maia e da
Ribeira Funda.
A segunda caminhada teve como
destino o Pico da Vara e realizou-se no
dia 12 de outubro. Apesar das
condições atmosféricas adversas, foi
possível usufruir das paisagens e
possibilitou inclusivé ver, lá do alto,
praticamente toda a ilha.

Última hora
Cerimónia de
Entrega de Diplomas
Decorreu, no dia 21 de novembro, a
cerimónia de Entrega de Diplomas aos
alunos que concluíram o 3º ciclo em 20132014. Na presença de vários professores,
alunos da escola e de muitos encarregados
de educação, receberam-nos da mão de
alguns dos seus ex-docentes e do

Presidente do Conselho Executivo, que
presidiu à cerimónia.
A animar a festa, esteve a banda “Dark
Red”, constituída por dois alunos, que
concluíram no ano transato o 9º ano,
Rafael Vitória e Francisco Gonçalves, e
pelo aluno Rui Gonçalves, a frequentar

este ano letivo o 9º A.
Foram dados a conhecer os alunos do
Quadro de Mérito e foi entregue ao exaluno João Costa um cheque no valor de
500€, que, à semelhança dos anos
anteriores, é gentilmente oferecido pela
Santa Casa da Misericórdia da Maia ao

de cada ano.
Foi com emoção e saudade que os alunos
voltaram à Escola para esta receção e foi
também saudade que deixaram a quem
acompanhou o seu percurso escolar. A
todos desejamos muito sucesso e muitas
felicidades!

