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Levantam-se cada vez mais vozes que defendem 
que a escola tradicional, que debita conteúdos 
avaliados em exames, fruto de programas 
extensos e desajustados ao quotidiano, está a 
levar à exaustão alunos, pais e professores.
Por um lado, é verdade que temos alunos que, 
por vontade deles ou dos pais, abdicam de todas 
as possíveis atividades extracurriculares e do 
tempo para brincar e crescer em liberdade e com 
felicidade, para realizarem trabalhos de 
casa/horas intermináveis de estudo, para obterem 
sucesso; alunos que nos chegam com ansiedade 
face ao futuro, cheios de objetivos impostos, mas 
cada vez mais sem equilíbrio emocional (fruto, 
muitas vezes, da exaustão a que são submetidos 
os próprios pais, profissionalmente), a quem é 
urgente ensinar que a vida também é feita de 
sonhos de liberdade, do usufruir da família, da 
natureza e do desporto, por exemplo, a quem é 
preciso tirar do computador.
Por outro lado, há aqueles alunos que não 
querem ter expetativas profissionais e optam por 
formar-se em desocupados e que muito 
agradecem a quem eliminar de vez os TPC, que 
reclamam que a escola não deve ser obrigatória, 
sem entenderem a barbaridade da sua 
reivindicação; aqueles que gritam nos corredores 
que vão pôr uma bomba na escola. A esses, urge 
mostrar, com o nosso exemplo, que o 
conhecimento/ a escola também podem trazer 
felicidade. Porque, afinal, a felicidade é o que 
todos tentamos perseguir.
Torna-se difícil, quando nós, professores, somos 
o único retrato dos “letrados” para alguns, e o 

nosso trabalho surge tão desvalorizado social e 
financeiramente. Torna-se impossível, quando 
andamos desgastados e abdicamos de tudo o que 
nos completa, como o tempo para a nossa 
própria família, para apreciar um bom livro ou 
boa música, para visitar museus, para praticar 
desporto ou, simplesmente, para conviver. Mas a 
verdade é que, se não espelhamos paixão pela 
vida e pelo que fazemos, se não irradiamos 
felicidade e realização pessoal, como podemos 
ensiná-los. Fazemos como o vigário “Olha p'ró 
que eu digo, não olhes pr'ó que eu faço”. 
Não é isso que fazemos? Falamos de arte, de 
literatura, da grandiosidade do nosso mundo e da 
nossa História, mas abdicamos do tempo para 
apreciar isso tudo. Depois espantamo-nos 
quando eles trocam tudo o que dizemos pela 
experiência de andar no campo com as vacas e 
com o trator. 
Enquanto eles olharem para nós, professores, e 
virem seres macilentos, cansados, que pregam 
sobre a realização profissional, mas não refletem 
qualquer realização pessoal, não vamos a lado 
nenhum. Não somos um bom exemplo, nem nós 
nem muitos pais como nós, nem para os alunos 
que vivem angustiados com os estudos, nem para 
os que não querem saber da escola.
Então, o desafio para o ano de 2016, que deixo 
aos meus colegas professores e a todos os pais 
que vivem sufocados pelo trabalho como nós, é 
que não se esqueçam de brilhar, de ter uma vida 
muito colorida, para a espelharem nos adultos de 
“amanhã”. 
Feliz Natal!

De que cor estamos a pintar o futuro?



A atividade 
“Campanha de 
Solidariedade - 
Recolha de roupa, 
calçado e brinquedos” 
do Departamento de 
Ciências Humanas e 
Sociais, em 
articulação com a 
Biblioteca Escolar, 
decorreu de 1 a 11 de 
dezembro, na E.B 2, 3 
da Maia e escolas do 
1º ciclo. A atividade 
foi bem-sucedida e os 
bens foram entregues 
à Santa Casa da 
Misericórdia da Maia, 
que por sua vez, neste 
Natal, fará a 
distribuição junto de 
quem necessita. 
Agradecendo a 
generosa colaboração, 
em nome pessoal e do 
Departamento, 
desejamos a todos 
Um Santo e Feliz 
Natal.

As docentes de EMRC, 
Fátima Rocha e 

Catarina Agostinho 
(responsáveis pela 

atividade).

Campanha de solidariedadeDia do ProSucesso 

O ano letivo iniciou com uma 
comemoração associada à implementação 
do ProSucesso. A Escola criou um 
Programa de Apoio Educativo para ser 
posto em prática ao longo deste ano letivo, 
enquadrado no Projeto Educativo de 
Escola e no Plano Integrado de Promoção 
do Sucesso Escolar, aprovado pela Direção 
Regional.
As metas a atingir são conduzir a uma 
melhoria da aquisição de conhecimentos e 
competências; contribuir para o 
desenvolvimento das capacidades, atitudes 
e valores; prevenir o absentismo e 
abandono escolar precoce; minorar as 
consequências das faltas e impedimentos 
do pessoal docente; aumentar o sucesso 
educativo; promover a disciplina (evitar 
comportamentos incorretos dos alunos); 
envolver os alunos no processo educativo, 
reduzindo o absentismo e o abandono 
escolares.
Nesse sentido, estão a ser desenvolvidas 
várias atividades educativas, tais como o 

apoio diferenciado individual/em grupo 
em espaço de sala de aula, o apoio paralelo, 
o apoio individual/em grupo em Sala de 
Estudo e as Oficinas/Apoio ao estudo. São 
sobretudo novidade a implementação das 
tutorias, com intuito de reduzir o 
absentismo e o abandono escolar, e do par 
pedagógico e de coadjuvâncias, para 
colmatar as dificuldades apresentadas 
pelas turmas onde é percetível maior 
insucesso e/ou mais indisciplina.
Esperamos que estas medidas, bem como 
outras que se prendem com o 
envolvimento dos encarregados de 
educação no percurso escolar dos seus 
educandos, possam trazer o sucesso que 
esta instituição se propõe a atingir. 
Todavia, convém relembrar que, para que 
tal suceda, não bastam os recursos, que 
indubitavelmente têm vindo a aumentar, 
será necessária a colaboração dos 
encarregados de educação e dos alunos, 
que devem ser os primeiros a desejar o seu 
sucesso e a trabalhar para o obter.



Grande Entrevista
Professora Isabel Guedes

Onde é que cresceu e estudou? 
Nasci em terras africanas, mais 
propriamente em Moçambique. Com 
apenas um ano e meio de idade, regressei 
ao país de origem dos meus pais, Portugal, 
onde vivi durante dois anos na cidade de 
Vila Real de Trás-os-Montes. Foi nesta fria 
e bela cidade que entrei pela primeira vez 
na escola, ou seja, que me foi dada a 
oportunidade de frequentar o ensino pré-
escolar no Colégio de S. José. Não me 
adaptei e fugi da escola. Emigrei com os 
meus pais para o Brasil, onde vivi dois 

anos. Regressei a Portugal e fui viver para 
Nogueira, aldeia da minha mãe, onde 
frequentei o primeiro ano do ensino 
primário. Nesse ano, vivenciei a morte da 
minha melhor amiga de escola e colega de 
carteira. Voltei para África, desta vez para 
Angola. Aí, vivi até aos meus doze anos e 
frequentei o Colégio de Santa Doroteia até 
ao meu sexto ano. Regressei a Portugal, 
após o 25 de abril, como “refugiada”, e os 
meus pais como “retornados”, apelido que 
nos atribuíam naquela altura. Novamente a 
viver na cidade de Vila Real, frequentei o 
Liceu Camilo Castelo Branco até ao 12º ano. 
Ingressei na UTAD (Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro) onde tirei a 
licenciatura em Educação de Infância, como 
trabalhadora estudante (trabalhei durante 
catorze anos numa fábrica de lentes). Mais 
tarde e já a trabalhar na docência em S. 
Miguel, tirei o mestrado em Educação – 
Administração e Organização Escolar, na 
UA (Universidade dos Açores).
 
Que tipo de formações já fez ao longo do 
seu percurso profissional? 
Iniciei com o Bacharelato em Educadores de 
Infância na UTAD. Depois ingressei na 
licenciatura de professores do 1º ciclo, na 
UA, mas não terminei, faltando-me uma 
disciplina (a Prática Pedagógica VI – 
estágio do último semestre). Reingressei na 
UTAD e tirei a licenciatura em Educação de 
Infância. Nos Açores, frequentei a pós-
graduação em Proteção de Crianças e 
terminei os meus estudos académicos com o 
mestrado em Educação – Administração e 
Organização Escolar, na UA.

Quais as funções que já desempenhou, ao 
longo da sua carreira?
Durante quatro anos, fui educadora de 
infância no Nordeste, passei um ano por 
Santa Bárbara, na Ribeira Grande, e estive 
sete anos na EB1/JI Professor Manuel 
Jacinto da Ponte, na qual fui coordenadora 
de núcleo durante seis anos (englobando, na 
altura, a EB1/JI da Lombinha da Maia e o 
Jardim de Infância dos Calços da Maia). Na 
mesma escola, fui Coordenadora do 
Programa Eco-escolas durante três anos. 
Há sete anos atrás, aceitei o desafio de 
lecionar uma turma de alunos com 

Necessidades Educativas Especiais e fi-lo 
durante dois anos. Há cinco anos, aceitei 
um dos maiores desafio da minha carreira 
que foi lecionar as Tecnologias Específicas 
do curso do Profij “Acompanhante de 
Crianças”, onde continuo como docente e 
como Coordenadora (há quatro anos). Sou, 
ainda, coordenadora do Clube da Proteção 
Civil pelo quarto ano consecutivo.

Porque decidiu formar-se como 
educadora de infância? 
Vou contar-vos a verdade. A minha 
vontade nunca foi tirar o curso que tenho. 
O meu sonho era ser professora de 
Matemática ou Educação Física. Mas, 
Matemática… não podia ser porque, como 
já referi, estava a trabalhar numa fábrica e 
os meus pais não tinham posses para me 

Vila Real

UTAD, Vila Real



sustentar se fosse para outra cidade estudar. 
Educação Física seria outra opção, mas 
para meu azar, não sei nadar; e lá se foi o 
meu sonho por “água abaixo”. Então, 
ponderei as opções que a UTAD me oferecia 
e que poderia conciliar como trabalhadora 
estudante. Entrei no curso de Educadora de 
Infância, sendo a minha segunda opção. Na 
altura, fiquei desiludida porque não era o 
que queria. Hoje, sei que não fiz uma 
escolha errada e adaptei-me muito bem ao 
público-alvo com que comecei a trabalhar. A 
vida nem sempre é aquilo com que 
sonhamos, mas sim o que nos quer oferecer.

A sua atitude perante a atividade 
profissional já sofreu alterações? Quais?
Esta questão leva-me a uma interpretação 
crítica face às caraterísticas da minha 
profissão e à minha motivação pessoal. 
Como educadora de infância, o meu ideal 
seria acreditar que consigo transformar 
sempre as crianças que vou encontrando no 
meu caminho. Isso faz-me sentir seduzida 
pela minha profissão, no entanto reconheço 
que nem sempre é possível. Apesar dessa 
consciencialização, continuo a valorizar a 
minha imagem, enquanto docente, e a dar 
aulas com apreço pelo que faço. 
Há dias melhores e dias piores… Qualquer 
um os tem! Mas, divirto-me a dar aulas, 
pois vivo experiências gratificantes e há 

pequenas reações, “coisinhas”, que me fazem 
acreditar no que faço. Como já ouvi alguém 
dizer, há, realmente, um “encantamento” 
constante nesta profissão, de maneira que 
não experienciei ainda momentos de crise 
ou desgaste profissional.

Qual foi o maior desafio que já enfrentou 
até hoje?
Se falarmos do maior desafio da minha 
vida, não há dúvida de que foi deixar tudo e 
partir, durante um ano, em voluntariado 
para Moçambique, província de Nampula, 
como leiga missionária. Tomei esta decisão 
com consciência de que a realidade seria 
complexa e aí tive que conjugar muitos 
aspetos, tais como o abandono da minha 
zona de conforto, o compromisso pastoral e 
a própria dinâmica de se viver em 
comunidade e em missão. O meu campo de 

ação foi essencialmente na educação, na 
juventude e na promoção humana. Dei 
aulas de Língua Portuguesa, Matemática e 
Física na Escola Profissional de Carapira, 
nos Cursos de Serralharia -Mecânica, 
Mecânica-auto e Marcenaria, a cerca de 
200 alunos negros, todos do sexo masculino, 
com idades compreendidas entre os 14 aos 
16 anos. Dinamizei atividades de dança e 
teatro, realizei acantonamentos e aprendi a 
falar “Macua”, a língua oficial do povo 
Macua com quem trabalhei. Aprendi que o 
sorriso deles, que nada mais tinham para 
me oferecer, era o seu sinal de amizade e foi 
assim que os conquistei. 

Nota diferença entre os jovens/crianças 
ao longo dos tempos. Quais?
Os tempos mudaram e com eles a maneira 
de ser e de estar dos jovens. É impossível 
falarmos dos jovens de hoje sem abordar o 
aparecimento do mundo virtual. A meu ver, 
isto fez com que vivam a vida de uma forma 
mais paradoxal: são jovens mais 
informados, mais abertos e mais 
participativos, mas ao mesmo tempo, menos 
tolerantes, menos revolucionários e mais 
individualistas. Temos também uma 
juventude mais exigente no que dita a 
modismos (ou porque não têm telemóvel e 
todos os amigos têm ou porque têm de usar 
sapatilhas “Merrelles” e, se não as 
comprarem, os amigos colocam-nos de 
parte). Há uma insatisfação constante na 
juventude de hoje, fruto do facilitismo das 
próprias famílias e do padrão de consumo a 
que a sociedade os vem habituando. A par 
desta rebeldia, diferente da dos jovens de 
antigamente, penso que os de hoje se 
mostram mais críticos, mais livres para 
questionar, mais dinâmicos e, sobretudo, 
com um espírito de aventura mais 
acentuado, resultado dos fatores externos 
que os influenciam, direta ou indiretamente, 
nas suas decisões. 
São jovens com valores diferentes, é um 
facto. Mas, muitas vezes, são previamente 
rotulados de irresponsáveis, inconsequentes 
ou levianos, ficando sem acesso às mesmas 

Zambézia, Moçambique
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oportunidades. Esta é a realidade de uma 
juventude, na minha opinião, nem melhor, 
nem pior do que a de antigamente, mas 
simplesmente diferente.

Se tivesse oportunidade de alterar 
alguma condicionante interna ou externa 
à escola, para melhorar as condições de 
ensino ou o sucesso escolar, que medidas 
tomaria?
Não podemos ter dúvidas de que a educação 
pré-escolar é reconhecida como a primeira 
etapa da educação básica e sabemos que 
cerca de 30% das crianças nestas idades não 
têm acesso a esta fase. Neste âmbito, penso 
que seria um passo decisivo para o sucesso 
escolar, o alargamento da rede pública dos 
jardins-de-infância, tornando obrigatória a 
frequência no ano anterior ao primeiro 
ciclo. Penso também que, no pré-escolar e 
no 1º ciclo, é necessário dar relevância à 
literacia artística; a música, a dança, o 
teatro, as artes plásticas e o cinema não 
devem ser encaradas como áreas a 
desenvolver apenas nas escolas artísticas ou 
em currículos integrados, são formas de 
expressão indispensáveis à aquisição de 
outros conhecimentos. Não podemos querer 
apenas alunos com formação estereotipada, 
mas alunos com gostos, vocações e ambições 
em campos diversificados. Por que não 
termos uma formação de base em Música, 

por exemplo, e, em articulação, as outras 
áreas? Porque é que todos têm de ter as 
mesmas áreas (matemática e da língua 
portuguesa) de formação base no ensino 
regular? Penso que seria importante investir 
na educação, em paralelo com a formação 
da “vocação”, das aptidões individuais dos 
alunos.

Pensa que está motivada para enfrentar 
novos desafios ainda? 
Sempre! A vida é um desafio e vencer cada 
limite, cada obstáculo que a vida nos propõe 
é ganhar autoconfiança, é ganhar 
motivação, é produzir resultados. Não me 
deixo bloquear pela falta de coragem e pelo 
medo. Se assim fosse, como teria eu acabado 
de me tornar instrutora de Zumba há cerca 
de um mês? Sair da nossa zona de conforto 
não é fácil, mas nunca foi impedimento 
para mim. Cada desafio que recebo, 
encaro-o como uma oportunidade de 
desenvolvimento, de crescimento pessoal ou 
profissional. Venham eles!

O que costuma fazer nos seus tempos 
livres?
Os meus tempos livres? Tenho-os, 
paradoxalmente, todos ocupados. Para além 
de exercer a presidência do CDEM (Clube 
Desportivo Escolar da Maia), sou 
treinadora de Badminton e de Atletismo, 
com grupos de 26 e 17 atletas, 
respetivamente. Sou também juiz Regional 
na modalidade de Atletismo, estando 
ocupada quase todos os fins de semana. 
Integro o programa Escolinhas de Desporto, 
dinamizando Atividades Rítmicas 

Expressivas e Badminton a três grupos de 
alunos dos 6 aos 10 anos de idade. Sou 
chefe de alcateia do Corpo Nacional de 
Escutas, no agrupamento 1133 – S. Pedro 
em Ponta Delgada. “Magico” caminhadas, 
jantares e divertimentos para a EBI da 
Maia, como coordenadora da CAEC 
(Comissão das Atividades Extra 
Curriculares), em conjunto com cinco 
colegas de escola. Pertenço ao Staff do 
Clube Naval de Rabo de Peixe, estando 
responsável pela parte do Zumba. Dou uma 
sessão de Ginástica Localizada e Aeróbica a 
um grupo de senhoras da Maia, ando de 
bicicleta, leio, faço caminhadas, arrumo a 
casa, convivo com os amigos e trabalho 
para os meus alunos. Querem mais?

Que mensagem gostaria de deixar aos 
alunos interessados em frequentar um 
curso PROFIJ?
Avaliando a crise em que Portugal está 
mergulhado, é minha preocupação, como 
Coordenadora dos cursos do Profij da EBI 
da Maia, deixar-vos esta mensagem. Não 
temos todos de ser “doutores”, nem de 
frequentar uma universidade. Se pensarem 

bem, os licenciados são os que mais têm 
contribuído para adensar as filas de 
desempregados que procuram o seu 
primeiro emprego. 
Daí, a importância que um curso Profij tem, 
e vos pode oferecer, aliada à prática da 
formação profissional. São novas 
oportunidades que a Escola oferece para 
facilitar a entrada no mercado de trabalho. 
O facto de receberem uma formação 
adequada e bem estruturada vai potenciar 
toda uma experiência qualitativa, 
alicerçada num bom desempenho 
profissional. Acresce, ainda, o facto de os 
cursos profissionais da EBI da Maia, 
quando concluídos com aproveitamento, 
conferirem uma dupla certificação: um 
diploma de 3º ciclo e um certificado de 
qualificação profissional de nível II. 
Porém, para que consigam alcançar tudo 
isto, têm de se sentir motivados para honrar 
os protocolos e as parcerias acordadas com 
instituições, empresas e afins, que acolhem 
os formandos (alunos); têm de encarar o 
curso como um “emprego”, a que não podem 
faltar; têm de demonstrar ser pró-ativos 
durante a formação. Se tomarem esta opção, 
desejo que possam ser profissionais 
exemplares e acredito que se tornarão 
melhores cidadãos, pois os formadores, que 
vos acompanharem, cá estarão para vos 
ajudar a alcançar estes objetivos com êxito. 
Estaremos convosco! Contudo, não esperem 
facilidades! 

Casa de Mateus, Vila Real



No passado dia 30 de outubro, fomos 
percorrer as várias artérias da freguesia 
da Maia, acompanhados pelos 
professores Bruno Moreira, Pedro 
Teixeira, Roberto Medeiros e Sandra Vaz, 
com o objetivo de reviver a tradição do 
“Pão por Deus” e levar às suas ruas o 
colorido de outros tempos. 

Atividades

Turma TVA-A Entrega de “Pão por Deus “ pelos habitantes da freguesia da Maia

“A sorrir, o “Pão por Deus “, 
pelas ruas da freguesia da Maia, fomos pedir…” 

Alunos e professores, fomos de rua em 
rua com sacolas na mão. Saliente-se que 
estas eram bem originais e, sobretudo 
especiais, uma vez que foram executadas 
no âmbito da disciplina de Educação 
Visual e Tecnológica. 
Todos se esmeraram na criação de um 
saco a partir de caixas de cereais (na sua  

maioria) e de material de desperdício. 
Aí, "caíram" as guloseimas, os chocolates 
e bolos, tendo-se observado, de casa em 
casa, a alegria de quem brindou os 
nossos alunos.
A iniciativa, habitual nesta quadra do 
ano, propiciou novas experiências a 
todos os alunos, bem como o diálogo 

entre gerações, perpetuando, ainda, 
relevantes tradições culturais.
Agradecemos novamente a forma como 
fomos recebidos, as lembranças que nos 
ofereceram e os momentos de partilha e 
carinho.  

A turma TVA-A



No âmbito do Projeto “Ler +” e ao 
encontro do Plano Regional de Leitura 
implementado pela Secretaria Regional 
da Educação e Formação e a Comissão 
do Plano Nacional de Leitura, os 
formandos do Profij 1A “Acompanhante 
de Crianças” deslocaram-se nos dias 9 de 
novembro e 7 de dezembro às EB1/JI 
Professor Amâncio da Câmara Leite e 
EB1/JI Professor Manuel Jacinto da 
Ponte, respetivamente, para dinamizar a 
história “Porque é que os animais não 
conduzem?” de Pedro Seromenho. 
A história foi apresentada a uma turma 
do 2º ano de escolaridade (1º ciclo) na 
primeira escola e a três turmas do 
pré-escolar na segunda escola, com o 
objetivo de promover o desenvolvimento 
de práticas de leitura, quer nos que a 
ouviram, quer nos que a contaram.
A estratégia adotada foi o teatro de 
sombras. Enquanto alguns formandos 
liam em voz alta a história, outros 
manipulavam os animais em cartolina 
preta, através de um pano branco 
translúcido, servindo-se do retroprojetor 
como fonte de luz para projetar as 
imagens munidas de movimento. Esta foi 
uma das formas mais divertidas que a 
turma encontrou para contar a história 
que abordou a temática da “Prevenção 

Atividades

Atividades do Profij 
Rodoviária” e a importância das crianças 
crescerem em segurança e cidadania. 
Para consolidar as aprendizagens seguiu-
se um jogo em que as crianças tiveram de 
completar frases da história, associando 
cartões com imagens e escrita.
Pedro Seromenho leva as crianças a 
viajar por “um mundo divertido de 
animais que parecem pessoas reais”. O 
contar histórias faz parte do quotidiano 
das crianças, por isso é sempre uma 
atividade em que elas colaboram com 
interesse e motivação.
Foi uma experiência enriquecedora, 
divertida e participativa.

Curiosidade: “O Teatro de Sombras é 
uma técnica Chinesa muito versátil, 
que desperta, em quem o vê pela 
primeira vez, sensações de 
deslumbramento e encantamento. 
Este género de teatro de animação 
estendeu-se à Europa alguns anos 
mais tarde, deixando quem assiste 
muito curioso, face ao modo como 
ele está a ser realizado, sendo 
encarado por isso mesmo não só com 
um sorriso aberto, como também 
com um ar de curiosidade”.



Atividades

Atividades do Profij 
No ano 2015/2016, a nossa 
turma, 2º A do Profij - 
Acompanhantes de Crianças, 
termina o curso. Pretendemos 
complementar os conteúdos 
temáticos das diversas áreas 
curriculares com uma visita de 
estudo ao grupo central do 
arquipélago dos Açores – ilhas 
do Faial, Pico e São Jorge.
Vamos continuar a promover 
diversas atividades para as 
quais esperamos a vossa 
colaboração/participação, 
como nas que já realizamos até 
agora (A sala dos horrores no 
Halloween, o Magusto no dia 
de S. Martinho, as rifas para o 
Cabaz de Natal e a venda de 
bolos no Bar).



Atividades

No ano letivo de 2015/2016, 
iniciamos, na nossa escola, a 
lecionação de um curso  profissional, 
no âmbito do Programa Formativo de 
Inserção de Jovens (PROFIJ), criado 
pela Resolução n.º 216/97, de 13 de 
Novembro, que é uma modalidade de 
ensino que visa a qualificação de 
jovens e a sua inserção no mercado de 
trabalho, através de uma estratégia 
pedagógica que aproxima o jovem, a 
escola e a entidade enquadradora e se  
constitui um dos pilares fundamentais 
do Plano Regional do Emprego. O 
referido curso, cuja área de educação 
e formação é a Floricultura e 
Jardinagem, confere uma dupla 
certificação: uma habilitação 
académica equivalente ao 3º ciclo do 
ensino básico e uma formação 
profissional qualificante de Operador 
de Jardinagem, de Nível II.
Os formandos do curso, ao longo dos 
dois anos de formação, irão adquirir 
conhecimentos que lhes irão permitir 
organizar e executar tarefas relativas à 
instalação e manutenção de jardins e 
espaços verdes, tendo em conta as 
condições edafoclimáticas e 
respeitando as normas de segurança, 
higiene e saúde no trabalho agrícola e 
de proteção do ambiente.

Curso de Operadores de Jardinagem

Durante o primeiro trimestre, os 
formandos adquiriram conhecimentos 
ao nível da poda e propagação de plantas 
através de estaquia. Em relação à poda, 
realizaram, no espaço exterior da escola, 
diversas podas: poda de formação, poda 
de manutenção, poda de melhoramento, 
podas drásticas e topiárias. 

No dia quatro de novembro, os formandos 
realizaram uma visita de estudo, ao parque 
Terra Nostra. Durante a visita de estudo, 
tiveram oportunidade de observar uma 
vasta diversidade de plantas e, sobretudo, 
as atividades relacionadas com a fabulosa 
manutenção desse espaço magnífico. Os 
referidos trabalhos de manutenção são 
realizados pelos operadores de jardinagem 
do parque. É esse trabalho dedicado e 
constante que permite manter essa 
excelente “Biblioteca botânica”, de 
referência sem fronteiras, que encerra uma 
das maiores coleções do mundo de 
camélias e também a maior coleção da 
Europa de Cicas. O parque Terra Nostra 
foi considerado um dos jardins mais 
bonitos do mundo pela revista Condé Nast 
Travel das Condé Nast Publications. 

Todas as quartas feiras letivas, os 
formandos vão para o espaço exterior da 
escola em atividades de aplicação prática 
dos conhecimentos adquiridos nas 
tecnologias específicas. Durante esse dia, 
dedicam-se à manutenção do jardim, 
executando as atividades planificadas.

Turma do 1ºAno (PROFIJ 1ºB) 
de Operadores de Jardinagem

Um grupo de trabalho após a 
realização de uma poda topiária

Formandos no Parque Terra Nostra

Formandos, no jardim da escola, 
procedendo à plantação de plantas endémicas

No domínio da estaquia, ou seja, 
propagação de plantas de forma 
assexuada, os formandos produziram 
pequenos vasos com plantas típicas da 
época natalícia, que venderam na 
comunidade escolar, com o objetivo de 
angariarem fundos para a compra de 
material necessário à realização de 
algumas atividades relacionadas com a 
sua formação tecnológica.

O Diretor da Turma, Paulo Ferreira

      Formandos com a cassete de pequenos vasos 
com plantas típicas da época natalícia, que 

venderam à comunidade escolar.



Atividades

Ao longo do primeiro período, os alunos 
que trabalham na quinta têm realizado 
tarefas diversas: limpeza do interior da 
estufa e na quinta (exterior), realização 
de sementeiras para posterior 
transplante, reorganização de espaços, 
criação de canteiros no interior e no 
exterior da estufa, produção de 
composto e manutenção/conservação 
dos corrimões que dão acesso a quinta.
Os técnicos dos Serviços de 
Desenvolvimento Agrário de São Miguel 
aceitaram o nosso convite para nos 
auxiliar na manutenção do terreno da 
quinta e para a planificação das próximas 
culturas. Trabalhou-se a terra, 
recorrendo a um trator, fazendo a 
preparação do terreno para delimitação 
de posteriores canteiros.
É de realçar a disponibilidade dos 
técnicos dos serviços Florestais do 
Nordeste, que, a nosso convite, se 
deslocaram à escola, entregando-nos 
diversos tipos de plantio para o nosso 
jardim de endémicas e para a Quinta das 
Faias. A sua colaboração possibilitará o 
embelezamento e a proteção do espaço, 
bem como o enriquecimento do nosso 
jardim de endémicas.

Prof. Juan Pacheco 

Quinta das Faias



No passado dia 26 de outubro, 
comemorou-se na nossa escola o "Dia 
Internacional das Bibliotecas Escolares, 
na presença da Coordenadora da Rede 
Regional de Bibliotecas Escolares, Dr.ª 
Ana Isabel Serpa.
Foram diversas as atividades organizadas 
pela BE, entre as quais o Concurso 
"Bibliopaper - À Descoberta da BE", que 
envolveu a participação de encarregados 
de educação, e o Concurso de 

Marcadores de Livros. Os prémios 
referentes a estes concursos foram 
entregues no dia 30 de outubro de 2015. 
Para mais informações, podes aceder ao 
blogue da Biblioteca ou tornar-te amigo 
da página de Facebook criada 
recentemente, que nos vai pondo a par 
das inúmeras atividades que aí vão 
decorrendo e das exposições presentes 
no hall.

Comemoração do 
Dia Internacional das 

Bibliotecas Escolares

Atividades

No passado dia 4 de novembro, a nossa 
Escola recebeu a visita da escritora Elsa 
Serra, autora da obra "Ungali". Este 
encontro, organizado pela Biblioteca, 
decorreu no âmbito do Projeto "Ler 
Mais no Pré-Escolar e 1º ciclo" da Rede 
Regional de Bibliotecas Escolares. 
Os alunos da turma PROFIJ II A-
Acompanhante de crianças, sob a 
orientação da professora Custódia 
Batista, dramatizaram uma parte da 
história.

Visita da escritora Elsa Serra



Atividades

No passado dia 28 de novembro, os 
alunos do 9.º ano, inscritos na disciplina 
de Educação Musical, estiveram à 
conversa com o consagrado artista 
português Tiago Bettencourt, no Teatro 
Micaelense. 
Tratou-se de momento inesquecível onde 
se procurou, entre outras coisas, 
conhecer melhor a sua música "Aquilo 
que eu não fiz", porque esta foi mote para 
o espetáculo que estes alunos estão a 
preparar na disciplina.
O espetáculo, que será apresentado no 

Alunos de Educação Musical do 9º ano 
em tertúlia com Tiago Bettencourt 

próximo dia 22 de abril, denomina-se 
"Avô Abril" e propõe-se trazer uma visão 
moderna e atual sobre a música de 
intervenção e o crescimento da nossa 
sociedade na democracia. 
Será sem dúvida um evento a não perder, 
que certamente nos fascinará como os 
trabalhos até agora apresentados pelo 
docente António Pedro Teixeira, para 
quem ainda não sabe, o mentor dos 
famosos “Velvet Carochinha”. Não te 
esqueças, marca já na tua agenda!

Com vista ao fomento e à 
diversificação do conhecimento de 
estilos musicais, as turmas do 5.º ano 
estão a realizar, com a docente Mariana 
Vale, a atividade “O Compositor do 
Mês”. 
Lançou-se no mês de outubro, com a 
descoberta do compositor Johann 

O compositor do mês
Sebastian Bach. Além de descobrirem 
aspetos da vida e da obra do 
compositor, os alunos deram também 
azo à imaginação e criaram-lhe um 
novo visual. 
O resultado foi a divertida exposição 
das cabeleiras de Bach no hall de 
exposições da nossa Biblioteca.



Clube da Proteção Civil

Clubes

Educar para a segurança é educar para a 
prevenção. E a prevenção inicia-se pela 
noção de risco que permitirá um 
procedimento adequado e responsável 
face a eventuais ocorrências. Mas, para 
que seja possível esta intervenção 
adequada e eficaz é necessário construir-
se uma verdadeira cultura de segurança. 
Neste contexto, a escola surge como um 
espaço distinto para se preparar o aluno 
para a vida ativa e para o exercício da 
cidadania. Daí, a importância de se 
definir na escola um programa de 
conteúdos que abarquem temas como a 
segurança e a prevenção de riscos 
naturais e tecnológicos. 
Neste âmbito, surge o Clube de Proteção 
Civil da EBI da Maia, com cinco 
elementos e que já apresentou às 
entidades competentes o seu Plano de 
Ação para este ano letivo 2015/2016. Este 
abrange duas grandes atividades: ”Um 
dia com a Proteção Civil na EBI da Maia” 
e um “Simulacro na EB2,3 da Maia”.
Como preparação para estas atividades, 
nada melhor do que, no dia 6 de 
novembro, pelas 10h 06m, a Escola ter 
participado no exercício público 
nacional de preparação para o risco 
sísmico “A TERRA TREME”, praticando 
os três gestos básicos de proteção em 
caso de sismo:

– Baixar – Baixe-se sobre os joelhos, esta 
posição evita que possa cair durante o 
sismo, mas permite-lhe mover-se;
– Proteger – Proteja a cabeça e o pescoço 
com os braços e as mãos e procure 
abrigar-se, coloque-se se possível sob 
uma mesa resistente e segure-se a ela 
firmemente;
– Aguardar – Aguarde até que a terra 
pare de tremer.
 O exercício “A TERRA TREME” teve a 
duração de um minuto e enquadra-se 
nos objetivos da Estratégia Internacional 
para a Redução de Catástrofes das 
Nações Unidas.

O Clube da Proteção Civil 
da EBI da Maia



Clubes

No passado dia 22 de outubro de 2015, 
pelas 11h45m, no auditório da Escola 
Básica e Integrada da Maia, decorreu 
uma Sessão sobre Empreendedorismo, 
com a presença do Dr. Miguel Gonçalves 
da empresa GesEntrepreneur, em 
cooperação com a Direção Regional da 
Juventude e da Direção Regional da 
Educação. 
O Clube Educação Empreendedora 
colaborou com estas duas instituições

Sessão de esclarecimento 
Educação Empreendedora

na atividade, onde participaram as 
turmas do 6.º A, 8.º A e 9.º A, com o 
intuito de promover o funcionamento do 
clube e sensibilizar a comunidade escolar 
para importância de uma educação 
empreendedora. 

A equipa do Clube Empreendedorismo, 
Bruno Moreira

Natália Ceriz
Vitor Araújo

Clube de Leitura

O Clube de Leitura tem como finalidade 
proporcionar um espaço, aberto a todos 
os alunos da escola, onde serão 
desenvolvidas atividades lúdicas e 
didáticas que estimulem a imaginação e a 
criatividade contribuindo, assim, para 
encarar a leitura com gosto e 
naturalidade.

As responsáveis
Helena Chrystello                                       

Carmen Sousa

Livro: “O último Grimm”
Autor: Álvaro Magalhães
Ilustrador: Pedro Pires
Editora: ASA
Tempo de leitura: 1 semana
Crítica: A história deste livro é muito 
interessante, embora o fim me tenha 
desiludido um pouco, não me 
arrependo de o ter lido e recomendo 
a sua leitura.

Por  Mariana Pimentel, 8.ºA



Saúde

ALTERAR hábitos prejudiciais à saúde é 
o objetivo da educação para a saúde em 
contexto escolar.
Este ano letivo, 2015-2016, a Equipa de 
Coordenação do Programa da Educação 
para a Saúde da EBI da Maia continuará 
a dar apoio e a promover a saúde da 
comunidade educativa, assim como a 
prevenir a doença.
Recordamos que as áreas prioritárias 
para a promoção de estilos de vida 
saudáveis, e que integram o nosso Plano 
de Atividades para 2015-2016, são 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 violência em meio escolar.

VIVER COM SAÚDE… O nosso desafio!
O Plano de Atividades da EBI da Maia 
está a ser concretizado.

As consultas de nutrição e de 
enfermagem já estão agendadas, com 
uma periodicidade mensal e com a 
presença duma nutricionista e duma 
enfermeira no Gabinete de Apoio à 
Promoção da Saúde.
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 detetam situações de risco ou 
doença.
As atividades do Projeto de Educação 
Afetivo-sexual, na área de cidadania ou 
outras, são uma realidade em ação.
Os docentes de Educação Física 
procederam à medição do índice de 
massa corporal (IMC) dos alunos, desde 
a educação pré-escolar ao 3.º ciclo, para 
termos conhecimento e prevenirmos os 
casos de obesidade ou magreza excessiva. 
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O Dia Mundial da Alimentação, 16 de 
outubro, foi comemorado em todos 
os estabelecimentos de ensino da EBI, 
com ações diversas: reforço do 
pequeno-almoço, almoço saudável; 
confeção de sopa; elaboração e 
exploração de textos, cartazes e 
outros suportes artísticos.
Salienta-se o facto de a SOPA ter tido 
um papel de destaque, pela sua 
importância e, porque não faz parte 
dos hábitos alimentares dos nossos 
alunos. Envolveram-se, também, os 
encarregados de educação na sua 
confeção. 
A sensibilização para o consumo da 
sopa tem sido uma constante em 
todos os estabelecimentos de ensino.
Comer sopa…. PORQUÊ?

A sopa é um dos pratos mais antigos 
na civilização humana. Feita com 
vegetais, legumes, cereais, ou até 
mesmo com carne e peixe, foi das 
primeiras refeições modernas feitas 
pelos primeiros homens. 
 Ao almoço e ao jantar a sopa é um 
prato essencial para tornar a refeição 
mais completa e nutritiva. 
A sopa é geralmente um prato 

Saúde
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nutricionalmente rico, cheio de 
nutrientes protetores e reguladores 
(água, fibras, vitaminas e minerais), e 
com a vantagem de normalmente ser 
baixo em calorias. Assim, comer sopa 
antes do prato principal, além de 
ajudar a saciar a fome mais depressa, 
impedindo assim que se comam em 
demasia alimentos ricos em hidratos 
de carbono e proteínas, irá alimentar 
de uma forma mais completa o corpo. 

MAIS …  Boas razões para comer 
sopa
Além de ser indicada no tratamento 
da obesidade, é importante para a 
manutenção do peso ideal, para as 
pessoas que sofrem de falta de apetite 
ou têm dificuldade em digerir, para 
os idosos ou ainda para controlar a 
ingestão compulsiva de alimentos nas 
crianças, porque:
* é um alimento pouco calórico, 
podendo ter sabor sempre diferente, 
consoante os legumes usados;
* a combinação de fibras alimentares 
com um elevado teor em água 
tornam-na num bom regulador 
intestinal;
* nas crianças, constitui muitas vezes 
a única forma de estas ingerirem 
vegetais;
* permite aproveitar vitaminas e 

Dia Mundial da Alimentação minerais que se perdem quando se 
desperdiça a água de cozedura; 
* é pouco alergénica (fraca 
probabilidade de provocar alergias); 
* não contém as moléculas agressivas 
que se formam noutros processos de 
confeção (como nos fritos ou nos 
grelhados na brasa);
* proporciona ao organismo um bom 
aproveitamento dos seus nutrientes;
* é de fácil digestão;
* por ser um alimento com grande 
volume, sacia rapidamente, ao 
mesmo tempo que contém poucas 
calorias, sendo, por isso, um 
importante alimento na prevenção e 
combate à obesidade.
Comer sopa diariamente: o nosso 
desiderato!

O envolvimento de todos na 
concretização das ações do Plano de 
Atividades da Saúde, com o empenho 
e o profissionalismo habituais, pode 
alterar comportamentos e incentivar 
a hábitos de vida saudável. 

HAJA MUITA SAÚDE !
                                                                                                      

A Equipa do G.A.P.S. 
Suzete Câmara

Natália Ceriz 
Dinarte Pimentel



Saúde

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

V Festival de Sopas Saudáveis

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.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) mostrou-se recentemente 
preocupada com a saúde dos adolescentes, salientando que “cerca de 

35% das causas de doenças, a nível mundial, começam na 
adolescência”.

Infelizmente, os adolescentes não costumam ir ao médico com 
frequência, porque muitas doenças podiam ser evitadas na 

idade adulta. 
A OMS dá como exemplo os transtornos mentais, a 

anorexia, a bulimia, a ansiedade, a obesidade ou a má 
alimentação, que são graves problemas com início na 
adolescência e que, mais tarde, podem ainda 
degenerar noutros mais graves. 

por Xavier Pacheco, com consulta 

http://lifestyle.publico.pt/noticias/353806_oms-
preocupada-com-a-saude-dos-adolescentes

A saúde dos adolescentes
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Saúde

O tema é polémico. Se por um lado há 
quem defenda que o que se tem feito às 
crianças, ultimamente, sobretudo aos 
mais pequenos, é desumano, atendendo à 
carga horária que têm diariamente. Por 
outro lado, há quem aponte para um 
excesso de protecionismo e vitimização 
das crianças, para a não fomentação de 
métodos e hábitos de trabalho, o que põe 
em causa a responsabilização e a 
autonomia. Provavelmente, é no 
equilíbrio entre estas duas posições, na 
sensatez e no comedimento que se 
encontrarão as virtudes dos TPC's. 
Para motivar a reflexão, deixamos-vos 
uma adaptação de um artigo sugerido 
pela Dra. Cristina Tavares da Terra Melo 
do Gabinete de Psicologia e Orientação 
Escolar.

Desde há muitos anos que nos 
familiarizámos com o termo TPC, a sigla 
para” Trabalhos Para Casa”. Este é o 
grande terror para a maioria das crianças 
que já passam horas na escola e ainda 
têm que chegar a casa e voltar a pegar 
nos cadernos.
Estes trabalhos são, normalmente, 
apelidados de tarefas didáticas para 
desenvolver e complementar a 
aprendizagem obtida na escola. Mas 

serão mesmo necessários para a 
aprendizagem?

Justin Coulson, orador, autor e 
investigador dedica o seu trabalho ao 
bem-estar das famílias, crianças e 
profissionais com o simples objetivo de 
lhes proporcionar aprendizagem e 
felicidade.
Num dos seus recentes artigos, Justin 
Coulson apresenta alguns motivos pelos 
quais crianças até aos 14 anos não devem 
ter trabalhos de casa. Em contrapartida, 
apresenta como alternativa ao trabalho 
de casa, o incentivo à leitura.
Desta feita, para esse autor, os trabalhos 
de casa acarretam uma série de 
desvantagens, a saber: 

Provocam stress nas crianças
A obrigação de ter que fazer trabalhos 
para casa depois de uma dia cheio de 
aulas pode causar stress às crianças, em 
especial naquelas que não conseguiram 
compreender a matéria e não têm apoio 
para fazer os exercícios propostos.
Um estudo datado de 2012 do 

refere que os TPCs estão 
relacionados de forma direta com o 
aumento dos níveis de ansiedade, 
depressão e raiva nas crianças.

mesmo 
autor 

Não estimulam a curiosidade nem a 
criatividade
Não são os trabalhos de casa que vão 
melhorar a compreensão das crianças e 
estimular a vontade de aprender e 
procurar mais conhecimento. Pelo 
contrário, a obrigação da tarefa só as 
retrai mais na procura pelo 
conhecimento.

Podem prejudicar a aprendizagem
Os raciocínios incorretos são 
desenvolvidos muitas vezes no momento 
de fazer os trabalhos de casa quando as 
matérias ensinadas na sala de aula não 
são compreendidas e não há 
acompanhamento pedagógico em casa. 
Copiar ou inventar são outras das 
consequências dos trabalhos de casa.
Quem nunca copiou os trabalhos de casa 
pelo colega 5 minutos antes da aula?

Reduzem o tempo de convívio entre 
pais e filhos
Ainda que muitos pais estejam perto dos 
filhos enquanto estes fazem os TPCs, a 
verdade é que estão a trabalhar e não a 
criar laços com brincadeiras ou outras 
formas de aprendizagem. As crianças já 
têm pouco tempo livre com os pais e os 
trabalhos de casa acabam por ocupar, em 

alguns casos, grande parte dele.

São um trabalho adicional para os 
professores
Preparar os exercícios para as crianças 
levarem para casa, gerir o tempo da aula 
para explicar o que se pretende que os 
alunos façam em casa, perder tempo a 
corrigir todo o trabalho é algo que rouba 
lugar ao que realmente importa: as aulas.

Após as desvantagens apontadas, Justin 
Coulson apresenta como opção a leitura, 
pois promove a curiosidade e estimula o 
cérebro. Segundo o autor, a certa altura, 
as crianças que leem mais, sentem prazer 
nessa atividade e não dispensam a 
leitura. 

Em suma, estes motivos aplicam-se 
principalmente à faixa etária dos 14 
anos, que corresponde, mais ou menos, à 
idade de transição do 9º para o 10º ano. 
Nesta altura, as crianças já têm mais 
consciência dos métodos de estudo que 
deverão utilizar para atingir os seus 
objetivos e, por norma, o número de 
trabalhos de casa é mais reduzido.

Adaptado de   
http://kids.pplware.sapo.pt/educacao/

Gabinete de Psicologia e Orientação Escolar

Deverão as crianças ter TPCs para fazer?
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Dias antes do Natal, um rapaz, que vivia no Polo Norte, foi 
brincar para a neve com os seus amigos e demorou-se 

muito. 
Como, ao anoitecer, ele ainda não tinha chegado a casa, 
a mãe já estava muito preocupada e foi procurá-lo. 
Andou, andou até que viu algo ao longe e decidiu 
aproximar-se para ver o que estaria ali. Era o seu filho, 
caído no chão! A mãe sentiu-se apavorada e 
perguntou-lhe:
- Pedro, estás bem?
Muito aflito, o filho respondeu:
- Estou a sentir-me muito mal, mãe, tenho muito 
frio. Ajuda-me.
Sem conseguir dizer mais nada, Pedro desmaiou.
A mãe, angustiada, pegou no filho ao colo e tentou 
levá-lo para casa. Ali, o inverno era rigoroso e, 
naquele momento, nevava. Estava a ser muito difícil 
encontrar o caminho certo. Até que a mãe, sentindo-
se muito cansada, decidiu parar. Observou à sua volta 

e reconheceu a variedade de árvores muito lindas que 
havia próximo da sua casa. Avistou também o boneco 

de neve que o seu filho tinha feito no dia anterior.
Mais animada, a mãe percorreu o resto do caminho e 

chegou finalmente a casa. Deu um banho quente ao filho e 
este, entretanto, recuperou a consciência. Preparou-lhe uma 

A cura para o menino doente

No ano letivo anterior, os alunos do 7º ano 
escreveram um conjunto de contos a 
propósito da temática do Natal, orientados 
pelas professoras Mónica Santos e Paula 
Carrajana, que foram reunidos num livro. 
Trabalharam em grupo e, com a 

Era dia 23 de dezembro e as coisas no Polo 
Norte ainda não estavam prontas. Toda a 
gente se viu numa situação apertada: o Pai 
Natal, que era baixo e muito gordo, estava 
doente e não podia entregar os presentes, 
além disso, os brinquedos ainda não 
estavam prontos e, ao fazer os cálculos, 
descobriram que era tudo demasiado 
pesado.
O Pai Natal começava a ficar nervoso. Não 
esperava ter de o fazer, mas premiu o 
botão de emergência natalícia. Não 
demorou muito tempo até que três figuras 
de negro se mostrassem na presença do Pai 
Natal. Eram os três duendes de elite: 
Dimitri, nascido na Rússia, Kahaba, 
nascido na Índia, e Wally, nascido na 
Inglaterra.
- Preciso que acabem a minha missão de 
entregar os presentes! O Natal não pode 
acabar! - exclamou o Pai Natal, apontando 
para os três duendes.
- Sim, senhor Pai Natal! - disse Dimitri, o 
chefe dos duendes de elite.

Emergência Natalícia
Os três duendes rapidamente se retiraram 
para levar a cabo uma missão de três 
etapas: acabar de fazer os brinquedos, 
preparar os seus trenós e entregar os 
presentes. Foram para a fábrica onde tudo 
era feito e deram conta do recado 
rapidamente, pois haviam sido treinados 
para aquele tipo de situação. 
Finalmente, havia chegado a hora da 
verdade: Dimitri, Kahaba e Wally 
dirigiram-se para os portões e subiram 
para os trenós. Todos pensaram que iriam 
falhar, mas não! 
Já era quase meia-noite do dia 24 mas, 
poucos segundos antes, os três duendes 
largaram os seus últimos presentes, 
lidando, assim, com aquela grande 
emergência natalícia.

Adelino Moniz
Filipe Medeiros

Ricardo Melo
Rúben Maurício

colaboração de todos os elementos, 
procuraram construir histórias interessantes 
e criativas.
Foram também os autores das ilustrações. 
Depois de elaborarem os contos, 
encarnaram as personagens criadas (por 

vezes, com a ajuda de guarda-roupa e 
acessórios) e fotografaram momentos-chave 
das narrativas. Em seguida, as fotos foram 
editadas e transformadas em desenhos a 
lápis.
Este trabalho fê-los sentir-se muito 

orgulhosos porque, afinal, escreveram um 
livro! Na Biblioteca da nossa escola, 
encontram-se vários exemplares para que os 
leitores os apreciem.
Feliz Natal!
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Um Natal completamente diferente
Numa pequena terra natalícia, vivia e 
trabalhava o Pai Natal. Naquele sítio, ele 
era o homem com as barbas mais longas, 
por isso deram-lhe o nome de Barbinhas. 
Na sua fábrica de brinquedos, ele e os seus 
ajudantes preparavam os presentes para as 
crianças bem comportadas. Um dos 
ajudantes era muito especial para o 
Barbinhas, uma vez que era ele que o 
ajudava a entregar os presentes todos 
os anos. Chamava-se Gragas.
Entretanto, numa grande 
cidade, viviam dois irmãos 
muito mal comportados, um 
chamava-se João e o outro 
era o Serafim. Em todos os 
Natais, estes dois irmãos nunca 
recebiam presentes, pois o Pai 
Natal sabia que eles, quer na escola, quer 
em casa, faziam demasiadas maldades. Na 
escola, tiravam más notas, tinham muitas 
participações disciplinares, faltavam às 
aulas, sem que os pais soubessem. Em casa, 
diziam mentiras e estavam constantemente 
a fazer diabruras. Por estas razões, o 
Barbinhas nunca lhes entregava presentes 
no Natal. 
Tristes por não receberem presentes, João e 
Serafim decidiram enviar uma carta ao Pai 
Natal. Na carta perguntavam:

“Pai Natal, por que motivo nunca temos 
presentes no Natal? O que podemos fazer 
para mudar esta situação?” 
O Barbinhas recebeu a carta, leu-a ao 
Gragas e ambos perceberam que os 
meninos mal comportados estavam 
arrependidos e dispostos a mudar as suas 
atitudes, de forma a receberem um 
presente neste Natal, como todas as outras 

crianças. Gragas convenceu o Barbinhas a 
responder aos rapazes e o Pai Natal 

enviou-lhes uma carta. Esta era 
curta e fácil de compreender:
“Percebi que querem receber 
um presente neste Natal e 

decidi enviar-vos os presentes 
que pediram, mas, em 

contrapartida, daqui para a frente, 
têm de mudar o vosso mau 
comportamento. Só assim poderei 
enviar-vos presentes nos anos que se 
seguirão.”
Ao receberam a carta de resposta do Pai 
Natal, os rapazes pensaram seriamente no 
assunto.
- Ó Serafim, é melhor portarmo-nos 
melhor daqui em diante. – aconselhou o 
João.
- Tens razão! Temos de prometer que, a 
partir de hoje, vamos melhorar as nossas 

atitudes! - concordou o Serafim.
No dia de Natal, o Barbinhas e o seu 
ajudante Gragas foram ao lar de todos os 
meninos e também ao dos dois irmãos. 
Quando lá chegaram, a casa estava muito 
colorida, a árvore estava repleta de 
luzinhas que brilhavam e, em cima da 
lareira, havia biscoitos e leite quente para o 
Pai Natal e para o seu ajudante especial. 
Depois de comerem os deliciosos biscoitos 
e de beberem o leite, preparados pelos 
rapazes, Pai Natal e Gragas deixaram as 
prendas junto à árvore e partiram.
    Na manhã seguinte, assim que 
acordaram, os dois irmãos correram a ver 
se havia presentes. E eles lá estavam! 
Quando Serafim e João abriram as prendas 
deixadas pelo Pai Natal, os seus olhos 
brilharam, porque aqueles presentes eram 
os que eles sempre desejaram. O João 
queria muito uma bola de futebol e o 
Serafim, uma bicicleta. A partir desse 
Natal, os dois irmãos tornaram-se pessoas 
completamente diferentes, porque aquele 
Natal também tinha sido completamente 
diferente.

Alex Soares
Gaspar Melo               
Simão Sousa

Tiago Cordeiro

uma caneca de chocolate quente e uma 
bela refeição.
Passada uma semana, e apesar de todos os 
cuidados da mãe, o Pedro continuava 
muito doente. Por isso, mãe e filho 
enviaram uma carta ao Pai Natal para que 
este trouxesse, na noite de Natal, a cura 
para a doença de Pedro.
No dia de Natal, Pedro estava ansioso pela 
chegada do Pai Natal. Esperou, esperou, 
até que adormeceu.
No dia seguinte, ao amanhecer, Pedro 
acordou e dirigiu-se à árvore de Natal. Lá, 
viu uma caixa com o seu nome. Abriu-a, 
muito curioso, e encontrou uns biscoitos 
com um pacote de leite. Aquele era, 
certamente, um presente de Natal diferente 
de todos os que já tinha recebido.
Pedro comeu e bebeu e, uns minutos 
depois, começou a sentir-se melhor. Dias 
depois, já brincava com os seus amigos. Ele 
estava feliz e, claro, a mãe também. 
Aqueles biscoitos e aquele pacote de leite 
foram um presente especial do Pai Natal, 
porque o tinham curado.

Érique Ponte
Fernando Vidinha
Miguel Alexandre

Ricardo Sousa
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No âmbito do estudo das fábulas, assim 
como da obra “A Fada Oriana”, o professor 
Telmo Nunes propôs aos alunos do 5.º A a 

criação de uma fábula que integrasse a 
personagem principal do conto. Assim, e 
respeitando o regulamento previamente 

realizado na sala de aula, apuraram-se os 3 
finalistas, de onde saiu vencedor (por 

Era uma vez um esquilo muito sabichão que vivia na toca de 
uma árvore e um coelho que vivia com as suas crias numa toca 
subterrânea.
Certo dia, o esquilo dirigiu-se ao seu amigo e perguntou-lhe:
 - Queres vir comigo colher bagas e nozes?
 - Gostaria muito! – respondeu o coelho muito contente, 
porque assim teria ajuda para juntar alimentos para os seus 
filhotes.
Partiram para o campo, mas como o esquilo era veloz, apanhou 
os alimentos quase todos. O coelho pensou que o seu amigo 
iria partilhar com ele aquilo que tinha colhido, mas o esquilo 
matreiro disse-lhe:
- Cada um fica com o que colheu.
Com esta resposta, ele ficou triste, porque não tinha comida 
para as suas crias.
Chegada a noite, a Fada Oriana, que protegia a floresta e os 
seus habitantes, viu a tristeza do animal e questionou-o sobre o 
que se passava. O coelho contou-lhe o acontecido.
Então, a fada pediu-lhe que fosse com ela para o campo e 
ajudou-o a apanhar mantimentos para a sua família.
No dia seguinte, quando o esquilo saiu da toca, não tinha nada 
para comer e pensou no que tinha feito e foi pedir desculpa ao 
coelho.
NÃO FAÇAS AOS OUTROS AQUILO QUE NÃO QUERES 
QUE TE FAÇAM A TI !!!!!

Francisca Cordeiro, 5.ºA

Era uma vez uma fada que se chamava Oriana. Ela 
tinha dois grandes amigos, o veado e o coelho.
Certo dia, Oriana convidou-os para darem um passeio 
pela floresta, mas os dois amigos estavam um pouco 
receosos por serem motivo de caça. Oriana, com a sua 
simpatia e o seu pensamento positivo, convenceu-os de 
que nada iria acontecer.
Lá foram os três amigos dar o seu passeio, admirando 
toda a beleza da floresta, quando, de repente, olharam 
para o lado e o coelho tinha desaparecido. Oriana, 
nervosa, começou a chamar pelo coelho e então ouviu a 
sua vozinha vinda de um buraco.
- Coelho, meu amigo, nós vamos tirar-te daí - disse 
Oriana.
Então, o veado perguntou à Fada:
- Oriana, por que não usas a tua magia?
- A minha magia não funciona dentro da floresta. 
Como é que o vamos tirar dali? A culpa é toda minha! 
– respondeu-lhe Oriana.
- Temos de manter a calma. Tu ficas aqui com ele e eu 
vou buscar uma corda para tirá-lo dali.
E assim foi, o veado e Oriana uniram as suas forças e, 
sem muito custo, salvaram o amigo.
“A união faz a força.”

Laura Pereira, 5.ºA

O esquilo e o coelhoOriana e os seus amigos

votação dos discentes) o texto “O Gato e o 
Papagaio” do aluno Miguel Sousa. 
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Numa linda casa, vivia uma família bastante feliz. Aí moravam também com um 
gato chamado Óscar, um papagaio, Igor, e um peixinho dourado, que não parava 
quieto um segundo no seu aquário, deixando o gato Óscar irritado, pois queria 
apanhá-lo e fazer dele um banquete.
O papagaio Igor, que já tinha percebido as intenções do gato, certo dia disse-lhe:
-Óscar, por que não me abres a porta da gaiola e eu ajudo-te a apanhar esse peixe 
que tanto desejas?
O gato Óscar, pensativo, perguntou:
-E como me podes ajudar?
O papagaio matreiro respondeu: 
-Faço um voo até ao aquário e empurro-o para o chão. Tu só tens de apanhar o 
peixe e comê-lo. Mas, depois ajudas-me a fugir, para eu ir conhecer o mundo lá 
fora.
-É claro que ajudo! - disse o gato, já sentindo o peixinho entre os dentes.
O que eles não sabiam era que Oriana estava a ver e a ouvir a conversa e que não 
ia deixar que nada acontecesse ao peixinho dourado.
Os dois amigos combinaram tudo para o dia seguinte.
 Após todos terem saído, o papagaio disse ao gato:
-Preparado? É agora.
-Claro, vamos a isso! - respondeu o gato, colocando-se em posição de ataque.
A fada Oriana, no cimo das escadas, estava preparada para agir.
O gato, após várias tentativas, lá conseguiu abrir a porta da gaiola com as suas 
unhas afiadas. Foi então que a Oriana lançou uma magia com a sua varinha de 
condão e o papagaio ficou parado no ar, sem se mexer. Nisto, a porta da frente 
abre-se e entra o dono dos animais que se tinha esquecido da chave. Vê toda 
aquela confusão e volta a pôr o papagaio na gaiola e arranja-lhe outra fechadura, 
bem mais forte!
 -Lá se vai o nosso plano! - lamentaram os dois em coro.
"Quem tudo quer tudo perde”

Miguel Sousa, 5.ºA

O gato e o papagaio
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Foi com um enorme entusiasmo que os 
alunos da turma A do 5.º ano de 
escolaridade participaram, a 25 de 
novembro, na primeira edição do 
concurso de âmbito nacional 
LITERACIA 3D – O desafio pelo 
conhecimento, promovido pela Porto 
Editora e “apadrinhado” pelo Presidente 
da República. 
A Fase 1 realizou-se a nível de escola e 
permitiu avaliar as competências na 
literacia da leitura. Teve como objetivo 
primordial contribuir para o 
desenvolvimento educativo, pessoal e 
social dos alunos participantes. 

LITERACIA 3D
O desafio pelo conhecimento

Have you ever thought about studying in 
another country? The European student 
exchange programme «Erasmus» may be what 
you are looking for. 

I would like to study abroad because I've 
always wanted to live in another country! I 
would be able to learn foreign languages, 
meet new people, make friends, taste 
different food and become independent 
from my parents. I think I will do it during 
university as I'll be older and more mature to 
be on my own!

Maria João Soares, 9.ºA

I'd love to study abroad, because it would be 
an amazing life changing experience. I could 
develop my speaking skills, visit different 
countries, get in touch with unique 
traditions and make friends. I strongly 
believe it would make me a self-determined 
girl.

Rita Sousa, 9.ºA

I believe studying abroad can be a life 
changing experience. So, everyone should 
take part in student exchange 
programmes and embrace other cultures. 
This will change our perspective on the 
world!

Marília Carreiro, 9.ºA

If I had the chance to enroll a student 
exchange programme, I would go to 
London.  It's such a wonderful place to 
live and learn as well! I'd rather stay there 
for a year! It would be like a dream!!  This 
way I would improve my English, visit all 
the beautiful sites and enjoy its culture. 
Living with young people would be 
awesome!  

Soraia Maurício, 9.ºA

Consoante os resultados obtidos, estes 
poderão disputar a Fase 2, a nível de 
distrito e a Fase 3, de âmbito nacional.
A terminar, e porque se tratou de uma 
atividade que exigiu uma enorme 
logística informática/tecnológica, os 
alunos intervenientes deixaram uma 
palavra de agradecimento ao 
Coordenador de Informática da EBI da 
Maia, o professor Odilardo Rodrigues.

Os alunos do 5.ºA

STUDENT EXCHANGE PROGRAMMES
A life changing experience 

Studying abroad can be a once in a lifetime 
chance to explore a foreign country, meet 
people from all over the world, learn a 
different language, experience life within a 
different culture and mature quicker. It will 
open your eyes to the world and change your 
life for the better. 
There are hundreds of programmes available 
for high school and university students. You 
just have to do some research!
Let's see what some students have to say 
about it!



CANTINHO DAS LÍNGUASCANTINHO DAS LÍNGUAS

Numa era em que tudo-parece-soar-melhor-
em-inglês, os professores de Francês da 
Escola Básica 2,3 da Maia estão a organizar 
um concurso de música francesa intitulado 
“Le Top des Tops”,  no qual os alunos ouvem 
algumas das canções de maior sucesso da 
música contemporânea daquele espaço 
linguístico. 

“Le Top des Tops”
L'avis des élèves

Os alunos escutaram as músicas com 
entusiasmo e classificaram as suas 
preferidas até eleger aquela que para eles 
reunia mais qualidades. Puderam descobrir 
a música mais atual em língua francesa e 
verificar toda a sua modernidade e 
sofisticação, fruto de uma cultura 
heterogénea e multiétnica. 

Esta atividade contribuiu para difundir 
uma imagem da língua e da cultura 
francesa mais atrativa, motivando, assim, 
sobremaneira os alunos para a sua 
aprendizagem. 
Entre as músicas que puderam ouvir 
encontram-se temas interpretados por 

Stromae, Maître Gims, Indila, Calogero, 
Raphael, Emilie Simon, Louane, 
Youssoupha, Zaz e Olivia Ruiz. 
Por último, diga-se que participaram nesta 
atividade, neste primeiro período, as turmas 
7ªD e 8ºC; outras turmas irão participar nos 
próximos períodos.

“É uma atividade muito boa. Espero 
que se repita. Leva-nos a conhecer 
músicas francesas, assim, em casa, 
ouvimos também músicas francesas e 
não apenas música portuguesa ou 
inglesa.”

Henrique Moniz, nº 6 7ºD

“Acho que esta atividade é muito boa 
pois leva-nos a ter novos 
conhecimentos e permite relaxar um 
pouco.”

Pedro Amaral, nº 12 7ºD

“É uma boa ideia para os alunos 
descontraírem e também para 
conhecerem outros tipos de música e 
outros cantores. Os alunos ficam mais 
interessados nas aulas. Gostei da 
atividade.”

Cristina Moniz, nº 4 7ºD

“Eu acho bem porque se fica a saber 
das músicas francesas. Falamos sobre 
os cantores franceses, sabemos cultura 
geral. Assim os alunos ficam 
entusiasmados com as aulas.”

Tiago Ponte, nº 16 7ºD

“Eu estou satisfeito com este concurso, 
porque tenho conhecido músicas novas 
e acho que este concurso ajuda-me a 
aprender melhor a língua francesa e 
dá-me muita mais vontade de ir para as 
aulas de francês.”

Gaspar Melo nº7 8ºC

“Nas aulas de 90 minutos de Francês, 
ouvimos sempre duas músicas para um 
concurso. É bom porque conhecemos 
músicas novas e até da “pica” ir para as 
aulas de Francês.”

Mário Froes nº9 8ºC 

“Eu acho que foi boa ideia. Existe 
vontade de vir para aula, motivação, 
mas só existe porque as músicas são 
agradáveis.
Têm sido divertidas estas aulas, passam 
rápido.
Adoro este concurso.”

Érica Silva nº3 8ºC

“Na minha opinião, este concurso é um 
espetáculo. É muito interessante para 
nós, alunos, e muito divertido. “Estou 
gostando bué” desta atividade. O 
concurso leva-nos a pesquisar outras 
música francesas e a aprender a falar 
francês mais depressa. Serviu para 
conhecer novas músicas e para gostar 
mais da língua e das aulas.”

Luís Martins, nº 7 7ºD

“Eu acho que este concurso é uma boa 
ideia, porque dá para refletir, ajuda-nos 
a conhecer música nova e a prestar 
mais atenção. Ficamos mais 
informados. Cheguei a casa, fui 
pesquisar músicas francesas para trazer 
para a aula.”

Alex Soares, nº 1 7ºD

“Eu acho bem que o professor de 
Francês faça essa atividade. É uma boa 
ideia este concurso, porque assim 
cativa os alunos a virem com mais 
vontade para a aula e vamos 
conhecendo novas músicas e novos 
cantores.”

Ricardo Sousa nº23 8ºC  
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Textos Argumentativos

No meu entender, os horários escolares apresentados neste 
ano letivo são um absurdo.
A minha opinião baseia-se em duas razões fundamentais. 
Em primeiro lugar, era aconselhável que os alunos 
tivessem, pelo menos, uma tarde livre na semana, porque 
precisam de algum descanso; em segundo lugar, os alunos 
deveriam poder chegar à escola um pouco mais tarde, 
pois, neste momento, esperam quase uma hora até a aulas 
começarem e não há necessidade disso.
Contudo, os que defendem uma posição oposta indicam 
como principal argumento o facto de os alunos poderem 
ter um almoço saudável na cantina e que isto é mais 
importante do que o tempo que passam na escola. Penso, 
porém, que este não é um argumento válido, pois é 
possível ter um almoço saudável em casa. Há também 
quem diga que chegar à escola mais cedo é positivo, 
porque os alunos convivem com os amigos antes das aulas, 
tornando as manhãs mais interessantes. Discordo 
completamente, pois há tempo suficiente para socializar 
durante os intervalos.
Logo, considerando todas as razões enumeradas, defendo 
que as mudanças nos horários não fazem sentido.

Ana Sousa, nº 3, 9º C

Os novos horários escolares são um tema que tem 
provocado alguma discussão. A meu ver, estão bem 
organizados este ano letivo.
A minha opinião baseia-se em duas razões. Em primeiro 
lugar, devido às alterações nos horários, as aulas começam às 
8h40 e, assim, os alunos têm tempo para conviver um pouco 
uns com os outros ou para fazer algo importante antes do 
início das aulas sem que cheguem atrasados. Em segundo 
lugar, fazendo uma comparação com os horários anteriores, 
considero que os atuais são “mais leves” para os alunos, pois 
o tempo dos intervalos é o mesmo e o número de aulas antes 
da hora do almoço diminuiu. Portanto, essa mudança faz 
com que os alunos estejam mais concentrados nas aulas.
Porém, há quem reclame e diga que poderia passar mais 
tempo a dormir ao invés de vir tão cedo para a escola. 
Discordo deste ponto de vista, pois, agora, há menos 
probabilidades de os alunos terem falta de pontualidade na 
primeira aula, causada pelas avarias dos autocarros ou por 
qualquer outra razão.
Considerando todos estes factos, defendo que os novos 
horários escolares estão melhor organizados do que os dos 
anos letivos anteriores.

Sofia Rebelo, nº 18, 9º C

No âmbito do estudo do texto argumentativo, os alunos do 9º C manifestaram as suas 
opiniões relativamente aos novos horários escolares. Aqui ficam dois textos demonstrativos de 
duas posições distintas sobre o assunto.
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Cartas ao Pai Natal
Maia, 25 de novembro de 2015

Querido Pai Natal, 
Como o Natal está à porta, queria fazer-te 
um pedido muito especial que, com certeza, 
não irás recusar.
Como deves saber, os jihadistas querem que 
nós nos convertamos ao Islamismo e, para 
isso suceder, estão a tomar medidas sérias, 
como matar pessoas, começando pelas que 
os traíram e que os estão a combater.
Noto  que as pessoas, agora, andam todas “à 
bulha” e parecem ter perdido o rumo da sua 
vida. Outras, embebedem-se para esquecer 
os problemas. 
Com tudo isto a acontecer e com o mundo 
em guerra por causa dos jihadistas, as 
pessoas já nem sabem o que é o amor, nem 
a paz, nem o sossego.
Quando chega o Natal, é que alguns, e 
apenas alguns, se lembram do que se 
celebra: o nascimento de Jesus Cristo, o 
amor, a paz…
O que te quero pedir era que, quando fosses 
entregar presentes, visses se conseguias por 
algum juízo na cabeça das pessoas e amor 
nos seus corações, em especial nos dos 
terroristas.
Se me concretizasses este pedido, ficar-te-ia 
muito grato.

Beijos e abraços do teu bom amigo
Dinis.

Maia, 25 de novembro de 2015

Olá, Pai Natal!

Este ano não quero bens materiais mas 

quero que o mundo se torne um mundo 

incrível e sem preocupações, ou seja, um 

mundo em que todas as pessoas sejam 

felizes, divertidas que se dêm bem umas 

com as outras. Um lugar onde não exista o 

ciúme e a falsidade. Em vez desses 

sentimentos, que só nos trazem 

preocupações e desgosto, traz-nos 

sentimentos bons, como o amor, a amizade 

e a confiança. E se, com estes sentimentos, 

enchesses o nosso coração até ao fim das 

nossas vidas?

Também queria algo muito simples: que este 

desejo fosse para todos os seres, sendo eles 

racionais ou irracionais, porque todos nós 

temos direito a estes sentimentos que só vêm 

melhorar a nossa vida.

Com carinho,

Daniela Couto

Maia, 25 de novembro de 2015Querido Pai Natal,Este ano vou pedir algo diferente, nada de 

brinquedos nem de livros! Este ano quero 

que me ofereças um mundo perfeito. Estou 

farta de ver as pessoas sempre a gozarem 

umas das outras e a discutirem. Parecem 

umas idiotas sem saberem que isso não leva 

a lado nenhum. Então, podes começar por 

remover essas da tua lista. 
Quero que, no meu mundo, não haja 

falsidade nem desilusões e que tudo seja 

perfeito para todos. Não haverá pobreza 

nem tristeza e já agora podiam ser todos 

vegetarianos, porque os animais também 

sofrem. 
No meu mundo também quero ser 

presidente e fazer as leis, a única lei vai ser 

nunca mencionar a realidade. Porque, 

sinceramente, a realidade é terrível.Com amor, Verónica Melo



1 - A melhor recordação que guardo desta 
escola foi quando a minha turma (5ºE), 
orientada pela professora Adelina Araújo, 
pintou o mural relativo ao ambiente 
aquático que está à entrada da Escola.

2 - Acho que esta instituição é vista como 
um exemplo a seguir em termos de 
higiene, organização e qualificação técnica 
e profissional.

3 - Desde dos tempos em que frequentei 
esta escola até ao momento atual, nota-se 
uma evolução muito positiva em diversos 
aspetos que precisavam de ser melhorados. 
Neste sentido, não tenho qualquer tipo de 
sugestão a fazer aos coordenadores desta 
instituição. No entanto, aos alunos deixo 
uma sugestão muito importante: 
PRESERVEM A VOSSA ESCOLA, POIS É 
NELA QUE VÃO PASSAR OS 
MOMENTOS MAIS IMPORTANTES 
DAS VOSSAS VIDAS.

Patrícia Janeiro, Porto Formoso

A Escola vista 
de fora

Por José Manuel Leite, 5.ºB, 
Clube de Jornalismo

1 - Que tipo de recordações 
guarda da EB2,3 da Maia?

2 - Como é que acha que a 
nossa escola é vista de fora?

3 - Quer deixar alguma 
sugestão de mudança ou 
algum conselho aos atuais 
alunos?

1 - Não tenho nenhum momento ou 
memória marcante durante o meu 
percurso na Escola Básica Integrada da 
Maia, embora tenha vivido parte da minha 
adolescência neste estabelecimento de 
ensino.

2- Do meu ponto de vista a Escola tem 
muito boa imagem, nomeadamente, nas 
condições em geral e qualidade do pessoal 
que completa o quadro funcional deste 
estabelecimento de ensino.

3 - A verdade é que, desde a altura em que 
eu era aluno deste estabelecimento de 
ensino até ao dia de hoje, é notória a 
grande evolução e melhoria. A sugestão 
que dou não é direcionada ao Conselho 
Executivo da Escola, mas sim aos seus 
alunos: preservem e cuidem da vossa 
Escola, pois é aí que irão dar os primeiros e 
mais importantes passos da vossa vida e, 
para além disso, a seguir virão outros 
alunos usufruir dessa linda Escola.

Álvaro Leite, Lombinha da Maia

1 - A melhor recordação que tenho foi, 
sem dúvida, a ida para o Clube do 
Jornalismo. Foi por pouco tempo, mas 
foram os melhores meses. O que mais me 
marcou, e relembro como se fosse hoje, foi 
a entrevista que fiz ao Sr. Manuel Tavares, 
um ex-militante clandestino do partido 
comunista antes do 25 de abril, durante a 
sua visita à escola.
 
2 - A  EBI2,3 da Maia é uma escola 
sensacional em vários aspectos, 
principalmente devido às atividades 
existentes no intervalo para 
entretenimento,  por exemplo, a sala de 
jogos. E também outras que se fazem ao 
longo do ano letivo. Já, no exterior, se nota 
a sua grandiosidade, tem um ótimo aspeto.
 
3 - Apenas que os alunos participem mais 
nas atividades propostas ao longo do ano 
letivo e idas a clubes existentes na escola, 
porque não só  contribuem para a 
aprendizagem como o aluno se diverte, 
aprendendo. É uma sensação muito boa 
quando concluímos o ensino básico e 
relembramos os trabalhos que fizemos no 
passado. É este o conselho.

Diana Silva, Porto Formoso



Liberdade 
de 
expressão

No mundo

No dia 10 de dezembro, comemorou-se o 
Dia Internacional dos Direitos 
Humanos, pois a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos foi proclamada pela 
Assembleia Geral da ONU a 10 de 
Dezembro de 1948.

Passados 67 anos, continuamos a assistir a 
situações que violam claramente os 
direitos aí decretados. Ao longo deste ano, 
foram noticiados vários acontecimentos 
em diferentes países que ilustram o quanto 
a humanidade tem que evoluir até os 
atingir. Os alunos do Clube resumiram 
algumas dessas situações.

ARTIGO 18.º

ARTIGO 19.º

Toda a pessoa tem direito à liberdade de 
pensamento, de consciência e de religião; 
este direito implica a liberdade de mudar 
de religião ou de convicção, assim como a 
liberdade de manifestar a religião ou 
convicção, sozinho ou em comum, tanto 
em público como em privado, pelo ensino, 
pela prática, pelo culto e pelos ritos.

Todo o indivíduo tem direito à liberdade 
de opinião e de expressão, o que implica o 
direito de não ser inquietado pelas suas 
opiniões e o de procurar, receber e 
difundir, sem consideração de fronteiras, 
informações e ideias por qualquer meio de 
expressão. 
Declaração Universal dos Direitos Humanos

Malala Yousafzai foi a pessoa mais jovem 
(17 anos) a ganhar o Prémio Nobel da Paz, 
em 2014, devido à sua luta pelos direitos 
das mulheres. Lutou para que ela e as suas 
amigas pudessem estudar. 
Em outubro de 2012, quando regressava da 
escola, um homem entrou no autocarro e 
perguntou quem era Malala e, quando as 
amigas a denunciaram sem querer, foi 
atingida na cabeça com um tiro. A 
justificação do porta-voz do talibã é que ela 
era uma ameaça contra o Islã. 
Vive agora em Inglaterra, devido à 
perseguição de que é alvo, mas não desistiu 
de lutar pelo direito à educação das 
mulheres no Médio Oriente. Até sugeriu ao 
presidente Obama que parasse de mandar 
armas e soldados para o Afeganistão e 
passasse a mandar livros, canetas e 
professores, pois a educação é, segundo 
Malala, a melhor forma de combater o 
terrorismo.
por Orlando Dutra, adaptado de “A história 

de Malala” em http://visao.sapo.pt/

Raif Badawi é um dos co-fundadores do 
blog Saudi Arabian Liberals Forum, que 
tem como objetivo debater assuntos 
políticos e religiosos.
Devido a este blog, foi detido em 2012 e 
condenado a 10 anos de prisão, 1000 
chicotadas e uma multa pesada por 
alegadamente insultar os valores do Islão. 
Pelo seu ato de defesa da liberdade de 
expressão ganhou o prémio Sakharov 
(prémio atribuído a pessoas que dedicaram 
as suas vidas ou ações à defesa dos direitos 
humanos e à liberdade).
O eurodeputado italiano do S&D Pier 
Antonio Panzeri afirmou: "Ao nomear Raif 
Badawi queremos honrar todos os que 
lutam pela liberdade de expressão neste 
mundo. Não consigo imaginar que nos dias 
de hoje, alguém aqui possa ser amarrado 
em público e chicoteado apenas por ser 
corajoso e expressar a sua própria opinião".

por Mariana Pimentel, adaptado de 
http://www.tvi24.iol.pt/

Malala Yousafzai 

Raif Badawi 

Comemoração do Dia Internacional dos 
Direitos Humanos



No mundo

Luaty Beirão, rapper, ativista, defensor da 
“não violência”, usa as palavras para 
manifestar o seu desagrado face à política 
do seu país, Angola.
Em protesto contra o que afirmava ser o 
excesso de prisão preventiva, chegou a 
promover entre setembro e outubro uma 
greve de fome de 36 dias, o que despoletou 
uma mediatização do seu caso. 
Nas redes sociais, grupos como o 
“Liberdade Já” ou a Amnistia Internacional 
alertaram para esta e outras detenções 
irregulares e apelaram à justiça. O 
Parlamento Europeu condenou as 
violações dos direitos humanos em 
Angola, pedindo também a libertação dos 
presos políticos.
É considerado pela Amnistia 
Internacional, tal como os seus 14 
companheiros, presos no mesmo 
momento, “prisioneiro de consciência”, o 
que significa que nenhum deles usou nem 
fomentou qualquer tipo de violência, ou 
seja, estão presos apenas devido às suas 
opiniões ou ideologias.

por Mariana Pimentel, adaptação de 
http://www.sol.pt/noticia/ 

Ashraf Fayadh, um poeta e artista 
palestiniano que nasceu e reside na Arábia 
Saudita, foi condenado à morte no dia 17 
de novembro de 2015, acusado de 
apostasia, por, alegadamente, questionar a 
religião e espalhar o ateísmo através da sua 
poesia e por tirar e guardar fotografias de 
mulheres no seu telemóvel. 
Ashraf Fayadh não teve acesso a um 
advogado durante a sua detenção e 
julgamento, o que representa uma clara 
violação ao direito nacional e 
internacional. Está a aguardar a execução.
Fica a saber mais e como podes ajudar em 
http://www.amnistia-internacional.pt/.

Ashraf Fayadh

Luaty Beirão

Sabias que? ?A Amnistia Internacional é um movimento 
global de mais de 7 milhões de pessoas em mais 
de 150 países e territórios que luta para pôr fim 
aos abusos dos direitos humanos.
A visão da AI é defender um mundo em que 
cada pessoa goze de todos os direitos plasmados 
na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e outros padrões internacionais de 
direitos humanos.
É uma ONG, independente de qualquer 
Governo, ideologia política interesse económico 
ou religião. A sua missão é investigar e agir de 
modo a prevenir e a pôr fim a abusos de direitos 
humanos e exigir justiça para aqueles cujos 
direitos tenham sido violados. Milhares de 
membros da Amnistia Internacional respondem 
a apelos para Ações Urgentes em nome de 
pessoas que correm risco imediato. As 
campanhas podem mudar a vida das pessoas – 
das vítimas e sobreviventes de violações dos 
direitos humanos, de ativistas e defensores dos 
direitos humanos.
Todas as suas campanhas e investigações se 
baseiam em factos: enviam peritos para falar 
com as vítimas, observam julgamentos; 
entrevistam agentes locais; contactam com 
ativistas dos direitos humanos; publicam 
relatórios detalhados; informam os órgãos de 
comunicação social…
Tu também te podes tornar membro da Amnistia 
Internacional. Fica a saber mais em 
http://www.amnistia-internacional.pt/



Dia 5 de dezembro, comemora-se o Dia 
Internacional do Extraterrestre.  Os alunos 
do Clube de Jornalismo andam 
entusiasmadíssimos com os avanços da 
Ciência e este é o tema sobre o qual mais 
gostam de pesquisar. Então, deixamo-los 
pesquisar e sintetizar as mais recentes e 
impressionantes descobertas da NASA. 
Esperamos que sejam também do interesse 
de outros alunos. 
Nos últimos tempos, foram várias as 
descobertas. Para quem não quer ser 
apanhado desprevenido por alguém de 
outra galáxia, aqui ficam sinteticamente 
referidas as mais importantes. 

O futuro já chegou?

No mundo

“Marte não é o planeta seco que 
pensávamos. Em certas circunstâncias, 
existe água líquida em Marte", disse Jim 
Green, diretor de ciência planetária da 
Nasa, em anúncio nesta segunda-feira.
Numa entrevista coletiva, cientistas da 
agência espacial americana afirmam que 
manchas escuras observadas na superfície 
de Marte podem estar ligadas à existência 
de água corrente durante o verão no 
planeta.

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/

Os planetas cuja existência está 
confirmada em redor de outras estrelas, 
além do Sol, rondam já os 2000. Uma 
equipa internacional de cientistas, onde se 
incluem dois portugueses, descobriu agora 
um planeta extra-solar, ou exoplaneta, que 
se distingue dos demais: é rochoso, tem 
uma atmosfera e encontra-se perto de nós, 
ou praticamente, já que está a 39 anos-luz 
de distância é, astronomicamente falando, 
aqui ao lado. Chama-se GJ 1132b, orbita 
uma anã vermelha, uma classe de estrelas 
mais pequenas do que o Sol, é rochoso 
como Mercúrio, Vénus ou a Terra, e não é 
muito maior do que o nosso planeta. Tem 
1,6 vezes a massa da Terra e 1,2 vezes o seu 
diâmetro. E, sobretudo, é o primeiro 
planeta rochoso em que se detecta uma 
atmosfera, ao fim de 20 anos de 
descobertas de planetas extra-solares, 
desde outubro de 1995.

http://www.publico.pt/ciencia/

A NASA apresentou as primeiras 
fotografias a cores da neblina que envolve 
Plutão, revelando que há um céu azul no 
planeta-anão. 
As imagens captadas pela sonda “New 
Horizonts” mostraram, ainda, que no 
longínquo planeta há várias regiões com 
água gelada à superfície. 
Segundo o The Independent, a descoberta 
de um céu azul em Plutão foi uma surpresa 
para o investigador Alan Stern, à frente do 
projeto “New Horizonts”: “Quem poderia 
imaginar que existe um céu azul na cintura 
de Kuiper? É lindo”.

http://www.tvi24.iol.pt/

Água em Marte

GJ 1132b: 
1º planeta 
rochoso em 
que se deteta 
uma atmosfera

Nasa afirma que Plutão tem 
céu azul e àgua vermelha



No mundo

O Telescópio Espacial Kepler captou 
imagens de um estrela que orbita perto da 
Via Láctea e que parece albergar uma 
“megaestrutura” alienígena.
Os astrónomos afirmaram que este 
conjunto de objetos encontrados parece 
algo que “seria de expectável que uma 
civilização extraterrestre construísse”. 
Segundo o The Independent, a estrela tem 
o nome KIC 8462852 e está próxima da 
nossa galáxia, entre as constelações Lyra e 
Cygnus. Foi primeiramente identificada 
em 2009, quando o telescópio a detetou 
como uma estrela com potencial por ter 
planetas a orbitar à sua volta.
Contudo, KIC 8462852 sempre emitiu 
padrões de luz diferentes das outras 
estrelas detetadas pelo dispositivo. O The 
Telegraph anunciou que os cientistas estão 

Cientistas podem ter descoberto 
primeira prova de vida extraterrestre

a considerar seriamente a hipótese de se 
poderem tratar de construções de uma 
civilização alienígena. 
Os investigadores acreditam que quanto 
maior o nível de evolução tecnológica de 
uma sociedade, mais sofisticados serão os 
meios de recolher energia. Por esta razão, 
os objetos podem ser uma espécie de 
painéis solares. 
Os cientistas estão prontos para começar a 
averiguar; as observações podem começar 
já em janeiro.

in tvi 24
Cientista chefe da agência 

afirma que, no espaço de dez 
anos, haverá indicações 

sólidas de vida alienígena e, 
daqui a vinte ou trinta anos, 

evidências definitivas.

http://veja.abril.com.br/

Nasa: até 2025 
encontraremos 

vida fora da Terra



Há uma caixa, VAMOS FAZER GAZETA, junto à Biblioteca, que é feita para 
ti. Aí, podes colocar, desenhos, fotos, artigos de opinião ou outros textos, como 
poemas ou trabalhos que gostasses de ver publicados. O objetivo é promover 
uma participação mais ativa dos alunos e da restante comunidade educativa. 
Deixaremos, neste espaço, o que vai aparecendo na caixa.

Vamos fazer Gazeta

Descobre quem é...
por Xavier Pacheco do 7º B

Qual é a sua área de formação/estudo? 
Biologia e Geologia.

O que acha do seu novo local de trabalho? 
Muito organizado, limpo e agradável.

O que mais gosta de fazer nos seus tempos 
livres? 
Ler, ver cinema e, sobretudo, viajar.

Quais são os seus pontos fortes? 
Ser sincera.

Há algum defeito seu que gostaria de 
corrigir? 
Talvez a teimosia.

O que queria ser quando era criança? 
Médica ou professora.

Qual foi o último livro que leu? 
Diz-me quem sou de Júlia Navarro.

Se pudesse estar em algum outro lugar do 
mundo agora, onde seria? 
Londres ou Porto, duas das minhas cidades 
favoritas.



EBI MAIA
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