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Num mundo, onde somos surpreendidos 
diariamente pelas atitudes de adolescentes 
e jovens que perderam a noção dos valores 
da democracia e dos direitos humanos 
(visíveis, por exemplo, na surpreendente 
adesão de jovens europeus a movimentos 
terroristas) cada vez mais o nosso papel, 
numa sociedade onde tantas vezes a 
educação na família falha, se mostra 
decisivo, sendo sobretudo determinante no 
que ultrapassa a área curricular específica 
de cada um, ou seja, na formação integral 
do indivíduo, do cidadão.
Ora, é muito fácil, quotidianamente, 
encontrarmos motivos para desencantos e 
ressentimentos enquanto professores. São 
os alunos que reagem muitas vezes com 
ingratidão aos materiais que preparamos 
com tanto esforço e carinho; é o salário 
que, em vez de aumentar, diminui; são os 
encarregados de educação que, muitas 
vezes, em vez de parceiros ativos, se 
mostram indiferentes ou até 
contraproducentes; são as estatísticas de 
sucesso que representam tão pouco do que 
fazemos… Enfim, todo um rol de queixas 
que acabamos por ouvir com frequência 
entre colegas, que assim se autoflagelam, 
como se lhes fosse possível a eles alterar 
todos esses fatores sociais e políticos que 
influenciam o ensino.

Aos docentes
Não podemos continuar a pautar o 
rendimento do nosso trabalho pelo sucesso 
académico que conseguimos. Deixemos 
isso àqueles que fora da escola 
desconhecem, por completo, a dimensão 
da nossa labuta. Os níveis que atribuímos 
no final do período, por mais baixos que 
sejam, não representam que o nosso 
trabalho foi em vão. Certamente, o que 
ensinamos em termos de responsabilidade 
ao aluno que não cumpria as suas 
obrigações ou desrespeitava os colegas ou 
o espaço de sala de aula, não cabe nas 
estatísticas de sucesso, mas não deve ser 
ignorado também por nós, que sabemos 
que àquele aluno dedicamos ainda mais do 
nosso suor, a batalhar por criar hábitos 
saudáveis, por edificar deveres cívicos e 
por remediar aquilo que falhou em casa (E 
alguma coisa há de ter ficado!).
Caros colegas, se a nossa avaliação 
contempla apenas uma parte do nosso 
esforço, isso não é motivo para que nós nos 
julguemos também de forma tão severa e 
fiquemos, por consequência, 
desmotivados. Posso estar a ser otimista 
demais, mas parece-me que a nossa classe, 
pelo menos neste cantinho, a EB2,3, tem 
mostrado uma evolução em termos de 
humanidade e de responsabilidade 
profissional e cívica que me faz acreditar 

que o futuro que estamos a construir 
juntos será certamente recomendável. Por 
isso, de consciência limpa, por ter dado o 
seu melhor, o professor tem é que se 
autocongratular pela sua resiliência, pela 
sua bondosa dedicação, mesmo quando 
mais ninguém nota.
Além disso, quando nos focamos nos 
aspetos positivos, todos os dias, por mais 
exigentes que sejam, nos trazem também 
motivos para sorrir e para sermos gratos 
pela profissão maravilhosa que temos, e 
que nos dá a oportunidade de, 
verdadeiramente, mudar o mundo, 
construindo os cidadãos do futuro. 
Por conseguinte, é com orgulho nos meus 
colegas, na colaboração que demostram 
neste projeto e em outros, que vos 
deixamos mais um número da Gazeta, 
fruto do trabalho colaborativo que se faz 
nesta escola, e que nos deixa orgulhosos 
pela partilha das diversas e variadas 
atividades que vão sendo concebidas pelos 
docentes para dar vida, cor e alegria ao 
processo de ensino-aprendizagem, de 
modo a tornar a escola mais apetecível, 
sobretudo para aqueles que na educação, 
paradoxalmente, (ainda) não encontram 
mais-valias.

A coordenadora do Clube de Jornalismo      
Lucília Roxo



Grande 
Entrevista

Professor Odilardo Rodrigues

Para esta edição da Gazeta, tivemos o 
prazer de entrevistar o Presidente da 
Assembleia de Escola da EBI da Maia, 
Odilardo Miguel Vieira Rodrigues.
Ficamos a saber que se encontra ligado 
a grupos corais desde 1988 e que foi 
esse o motivo da sua chegada à Maia 
em 1994, ensaiar o grupo coral da 
paróquia local. Por coincidências 
várias, dois anos depois, trabalhou na 

EB 1/JI Manuel Jacinto da Ponte, 
através do programa OTLJ, na área 
da Música (1.º ciclo e jardins de 
infância).
Consequentemente, foi o seu gosto por 
ensinar Música e trabalhar com 
crianças que o levou a desistir do 
curso de Organização e Gestão de 
Empresas, que estava a frequentar há 
3 anos na Universidade dos Açores 
(1995-1998), para recomeçar o ensino 
superior da área da Educação Musical 
(1998-2002).
Entretanto, é docente na EBI da Maia 
desde 2003/2004 (com apenas um ano 
de ausência) e saliente-se que integrou 
a equipa de Educação Artística e 
Tecnológica responsável pela 
elaboração do Currículo Regional da 
Educação Básica.
Com um Bacharelato em Animação 
Musical, Licenciatura em Professores 
de Educação Musical do Ensino 
Básico e Pós-graduação em Ensino de 
Educação Musical no Ensino Básico, 
assume na Escola várias 
responsabilidades, abordadas nesta 
entrevista. Falta só mesmo acrescentar 
que é casado e pai de três filhos (Sim, 
três!).

Há quanto tempo exerce o papel de 
Presidente da Assembleia de Escola 
da EBI da Maia?
Faço parte da Assembleia de Escola da 
EBI da Maia desde o dia 30 de 
novembro de 2010. Fui eleito presidente 
a 4 de maio de 2011, para um mandato 
de um ano (2011/2012); a 11 de maio 
de 2012, para o triénio 2012/2015 e, 
mais recentemente, a 1 de julho de 2015, 
para o triénio 2015/2018.

Quem tem assento na Assembleia de 
Escola? 
A definição do número de elementos que 
a compõe é da responsabilidade de cada 
unidade orgânica, em conformidade 
com o Regulamento Interno, não 
podendo ser superior a 24 membros. A 
nossa Assembleia de Escola é constituída 
por 12 representantes do corpo docente, 
5 representantes dos pais e encarregados 
de educação, 2 representantes do pessoal 
não docente, 1 representante da 
autarquia, 1 representante da Casa do 
Povo da Maia, 1 representante do 
Centro Social e Paroquial da Maia, 1 
representante da Banda Filarmónica do 
Divino Espírito Santo da Maia e 1 

representante da Polícia de Segurança 
Pública da Maia.
Não temos a participação de alunos, 
uma vez que, legalmente, apenas está 
prevista para o ensino secundário.
Para além dos elementos referidos, 
participam nas reuniões, sem direito a 
voto, o Presidente do Conselho 
Executivo e a Presidente do Conselho 
Pedagógico.

As decisões da Assembleia são 
tomadas com base na audição dos 
diferentes setores e parceiros com 
interesses e responsabilidades na 
escola?
Sim. As decisões da Assembleia são 
tomadas com base na audição dos 
vários órgãos da escola. Não teria 
sentido que fosse de outra forma.

Considera democrática e equilibrada 
a organização da Assembleia?
Sim. Não tenho qualquer dúvida. A 
Assembleia de Escola da EBI da Maia 
tem membros de todos os ciclos e 
estabelecimentos de ensino da nossa 
unidade orgânica; representantes de 



encarregados de educação; 
representantes de pessoal não docente; 
representante do poder local e 
representantes de várias forças vivas da 
nossa comunidade. Na nossa 
Assembleia, cada membro representa 
um voto em cada decisão e todas as 
opiniões são válidas. Os nossos membros 
são muito interventivos e dinâmicos, 
plenamente conscientes da função que 
desempenham. 

Qual o papel da Assembleia em 
contexto Escolar?
A Assembleia de Escola é o órgão 
responsável pela definição das linhas 
orientadoras da atividade de toda a 
nossa unidade orgânica. Compete-nos 
aprovar o Projeto Educativo, 
acompanhar e avaliar a sua execução; 
aprovar o Regulamento Interno; aprovar 
o Plano Anual de Atividades e o Projeto 
Curricular, verificando a sua 
conformidade com o Projeto Educativo; 
apreciar os relatórios periódicos e o 
relatório final de execução do Plano 
Anual de Atividades; definir as linhas 
orientadoras para a elaboração do 
orçamento e para a gestão do Fundo 

Escolar; apreciar os resultados do 
processo de avaliação interna e externa; 
promover e incentivar o relacionamento 
com a comunidade educativa; instituir e 
aprovar regulamentos de atribuição de 
prémios escolares; acompanhar a 
realização do processo eleitoral para o 
Conselho Executivo; apreciar as 
recomendações e pareceres que forem 
feitos sobre a nossa escola, entre outros.

Além da Assembleia, que outros 
cargos exerce na escola?
Para além de Presidente da Assembleia, 
sou professor das áreas curriculares de 
Educação Musical e Cidadania, Assessor 
do Conselho Executivo e Coordenador 
das Tecnologias da Informação e 
Comunicação da nossa unidade 
orgânica.

É fácil conciliar esses cargos?
Sim! Quando o objetivo é comum, 
qualquer cargo pode ser conciliado. 
Quando todos os órgãos (da escola) 
estão em sintonia, o corpo (unidade 
orgânica) funciona sem problemas. 

Qual é o cargo que lhe é mais difícil 
desempenhar?
Não considero que nenhum dos cargos 
seja mais difícil. Cada um tem as suas 
especificidades, embora o de 
Coordenador TIC seja, talvez, o mais 
desgastante, devido a alguma falta de 
sensibilidade por parte de alguns 
utilizadores dos equipamentos 
informáticos que, em vez de solicitarem 
ajuda, tentam resolver os problemas à 
sua maneira. Seria muito mais simples e 
económico se cada um fizesse o que lhe 
compete, ou seja, quem tem de “mexer” 
nos equipamentos informáticos são os 
técnicos, não os docentes ou os alunos, 
por melhor que seja a sua intenção. 

Que tipo de ocupações tem no seu 
tempo de lazer?
Não tenho, propriamente, muito tempo 
de lazer. Para além de todo o tempo que 
faço questão de estar em e com a 
família, estou muito ligado à atividade 
musical e isso consome, praticamente, 
todo o tal tempo dito “de lazer”, ou seja, 
todo o tempo no qual não exerço a 
minha profissão de docente na E.B.I. da 
Maia. Estou ligado à música desde 1988 

e já participei em muitos grupos e 
projetos musicais, inclusive na gravação 
de alguns CDs e em espetáculos musicais 
por quase todas as ilhas dos Açores, no 
continente português, no Brasil e no 
Uruguai. Presentemente, estou a ensaiar 
e a dirigir o coro da Associação Musical 
Vox Cordis e o Grupo Coral de Nossa 
Senhora dos Anjos, na Fajã de Baixo, 
para além de “acudir” a várias outras 
solicitações.

Com o que é que ocupa mais tempo, 
com a música ou com as novas 
tecnologias?
Sem dúvida que é com a música, mas 
sempre com muito recurso às novas 
tecnologias. Por exemplo, com o Grupo 
Coral da Fajã de Baixo, a partilha de 
partituras é feita através do Google 
Drive, temos montada uma plataforma 
Moodle, comunico através de grupos de 
SMS e utilizo, nas celebrações litúrgicas, 
tal como alguns dos meus coralistas, o 
tablet em vez da tradicional pasta com 
as partituras, numa igreja que até tem 
rede wireless.



O Museu Municipal, situado na cidade 
da Ribeira Grande, é um espaço de 
preservação de objetos culturais. Este 
museu contém vários lugares de 
exposição, como: a chapelaria, a 
tipografia, a carpintaria, a barbearia, a 
sapataria, a cozinha tradicional, a 
produção de têxteis, o famoso presépio 
movimentado do senhor Prior Evaristo 
Carreiro Gouveia que, pela altura do 
Natal, é visitado por muitas pessoas e a 
capela de São Vicente Ferreira. Este 
museu é um lugar muito interessante, 
histórico e bonito. Merece a nossa visita!

Rute Rodrigues (9ºA)

No passado dia 16 de fevereiro, nós, 
alunos do 9ºA e OPIII A, fomos visitar a 
Biblioteca Daniel de Sá e alguns espaços 
museológicos da cidade da Ribeira 
Grande. Quando lá chegámos, fomos 
bem recebidos e convidaram-nos a ver 
uma breve apresentação sobre 
biobibliografia de Daniel de Sá.
Após essa pequena apresentação, fizemos 
um jogo com o objetivo de adivinharmos 
as palavras “escondidas” de um dos seus 
poemas e, só no final, conseguimos 
descobrir que se tratava do poema “No 
Jardim”. De seguida, lemos o conto “O 
Relógio com Pandulho”, pertencente à 
obra Sobre a verdade das coisas e fomos 
conhecer os recantos da Biblioteca, 
sendo esta constituída por uma secção 
infantil e outra juvenil. Todos os livros 

Visita à Biblioteca 
Municipal Daniel de Sá

doados se encontram num depósito e 
têm de permanecer na Câmara de Livros, 
onde são minuciosamente limpos. 
Antes de terminar a nossa visita, fomos 
até ao segundo piso da Biblioteca, 
explorar e ler alguns livros. Naquele 
instante, concluímos que a visita à 
Biblioteca Daniel de Sá tinha sido muito 
divertida, tendo-nos proporcionado 
também uma visão muito mais clara 
sobre várias obras de Daniel de Sá e de 
outros escritores.

Curiosidade: Todos os livros doados à 
Biblioteca têm de ser limpos, página a 
página… 
 
Érica Custódio, Érica Raposo, Rita Sousa, 
Rodrigo Melo e Sofia Medeiros (9ºA)

Museu Municipal 
da Ribeira 

Grande

Atividades



Atividades Museu Municipal da 
Ribeira Grande

Museu Vivo 
do Franciscanismo

Primeiramente, começámos por visitar 
uma sapataria e algumas oficinas e 
instrumentos antigos. De seguida, vimos 
o presépio movimentado. Depois, as 
coleções de chapéus da senhora 
Margarida Gomes, para além de algumas 
malas de ir à missa, alfinetes de peito e 
cestas de anéis para casamentos que 
também confecionava. A seguir, fomos 
até à barbearia, onde antigamente só 
podiam entrar homens e se falava da 
sociedade e de negócios. Seguidamente, 
fomos à cozinha, onde se cozia o pão no 
forno de lenha e onde se faziam as 
matanças do porco. Este espaço também 
servia para o descanso do camponês que 
trabalhava de sol a sol.
 A melhor sala foi a da farmácia de Ponta 
Delgada VIEIRA & BOTELHO (na altura 

os medicamentos eram feitos na hora e 
conforme os pedidos). Na farmácia havia 
frascos de pó e frascos com líquidos que 
eram fundidos na hora, de forma a se 
fazerem medicamentos, e as seringas eram 
de vidro. 
Na sala da imprensa eram colocadas peças 
(tiques) nas paralelas para construir as 
frases para o jornal. Quando a notícia ou a 
frase estava pronta, fazia-se a prensa e saia 
uma folha muito grande que depois tinha 
de ser cortada. Por último, fomos a um 
compartimento cheio de mosaicos antigos 
e outras verdadeiras relíquias! 
Curiosidade: À porta da barbearia, havia 
um sinal amarelo que indicava que o 
barbeiro também fazia sangramentos.

Inês Pereira (9ºA)

 A presença franciscana no arquipélago 
dos Açores (exceto na ilha do Corvo) 
leva-nos ao tempo das descobertas e do 
povoamento das ilhas.
Podemos verificar a sua presença no 
local onde vivemos: na igreja da Maia 
com imagens de vestir e também no 
convento dos Fenais d'Ajuda. 
O fundador do Franciscanismo foi S. 
Francisco de Assis que fundou a ordem 
dos Frades Menores em 1209. 
o Museu do Franciscanismo, na Ribeira 
Grande, estão presentes dois tipos de 
imagens: as imagens de roca, que são 
imagens mais leves e mais económicas, 
com armações de madeira, e as imagens 

de vulto, que são imagens em barro e 
totalmente esculpidas.
 Para concluir, vamos falar do símbolo 
do Franciscanismo. Este símbolo é 
representado pelo braço de Francisco de 
Assis, cruzado com o braço de Jesus. Por 
detrás deste símbolo, está a história em 
que Francisco cai em profunda 
meditação e, quando acorda, tem os 
estigmas de Jesus Cristo. 

Curiosidade: S. Francisco foi a primeira 
pessoa do mundo a fazer um presépio. 

Mariana Lima, Rita Ledo e Sidónia 
Cordeiro (9ºA) 



Atividades

Museu da Emigração Açoriana  Museu do Arcano

Antigamente, muita gente vivia com 
dificuldades económicas e, para 
melhorar a situação familiar, os homens, 
e apenas os homens, emigravam para 
tentarem sustentar as suas famílias. 
Mandavam, através de barris, o dinheiro 
para as suas famílias, entre outras 
recordações e bens da América.
Apesar de 1457 ter sido o ano em que 
todas as ilhas do arquipélago foram 
descobertas, as designações dos grupos, 
oriental, central e ocidental, só foram 
introduzidas em 1836. 
A nossa curiosidade dirigiu-se, sobretudo, 
para a aviação: em 1939, surgiu o primeiro 
aeroporto em São Miguel, o aeródromo 
militar de Sant'ana, formando-se assim a 
Sociedade Açoriana de Estudos Aéreos em 
1941. Este aeródromo militar passou a ter 
uso civil em 1946, passando a chamar-se 
Aeroporto de Santana, tendo o seu 

primeiro voo comercial ocorrido em 1947, 
entre Santa Maria e São Miguel, com o 
pequeno «Beechcrait». Em 1948, houve a 
chegada de dois aviões, «de Havilland» e 
DH 104 Done à SATA e com quatro 
lugares. No mesmo ano, aconteceu o 
primeiro acidente de um avião civil da 
SATA. Este despenhou-se no mar, levando 
consigo quatro passageiros e dois 
tripulantes. Em 1963 requisitou-se um 
«Dooglas» DC3 Dakota, que continha 
vinte e seis lugares.

Curiosidade: No dia 10 de agosto de 1969, 
deu-se o último voo de Sant'ana da Ribeira 
Grande.

                                                                                                   
Ema Feleja , Rodrigo Clementino e 

Soraia Maurício (9ºA)

Não deixem de visitar este museu: Museu 
Casa do Arcano. É um museu recente, 
muito bem estruturado e que tem 
guardado um verdadeiro tesouro. É um 
museu muito intrigante, não só pela 
história que está na sua origem, como pelas 
próprias peças criadas, que se devem 
apreciar com muita atenção.

Tatiana Araújo (OPIII) 

No Museu do Arcano, fomos conhecer um 
pouco mais sobre a nossa história, 
visualizando um breve filme sobre a vida 

de Madre Teresa do Apocalipse. Este 
espaço é, na realidade, a casa onde esta 
morava, que contém uma grande parte da 
sua obra e o seu “tesouro”: figuras em 
miniatura moldadas à mão, construídas 
com materiais diversos, a partir de várias 
cenas bíblicas.

Inês Couto, Marília Carreiro e Natércia 
Lourenço (9ºA)

A 23 de fevereiro de 1779 nasce Margarida 
Isabel, numa importante família da Vila da 
R. Grande. Naquela época, as opções para 
a vida feminina eram mais escassas, 
reduzindo-se à vida conventual para quem 



Atividades

No dia 18 de fevereiro, a turma D do 3º 
ano da EB1/JI Professor Manuel Jacinto 
da Ponte estava a aprender a divisão de 
números por 10, 100 e 1000 quando um 
aluno reparou que uma colega estava a 
ter uma hemorragia nasal.
Então, foi logo colocado em prática o 
que aprendemos em Estudo do Meio 
(O que fazer em caso de uma 
hemorragia nasal?):

1.º Sentamos a colega com a 
cabeça direita;

2.º Mandamo-la respirar pela 
boca e manter a calma;

3.º Ela comprimiu com o dedo 
a narina que estava a sangrar, durante 
cerca de 10 minutos;

4.º Aplicamos gelo (envolvido 
num pano);

5.º Foi colocado na narina um 
tampão feito com gaze (nunca 
algodão);
Não foi necessário consultar o médico, 
porque a hemorragia parou e a nossa 
colega estava a sentir-se bem.

Turma D do 3º ano da EB1/JI Professor 
Manuel Jacinto da Ponte

O que aprendemos 
poderá ser útil 

não casasse, por conseguinte, em fevereiro 
de 1800, Margarida foi forçada a entrar no 
Mosteiro, com apenas 21 anos. 
Desde muito cedo que Madre Margarida 
do Apocalipse demonstrou ter talento para 
as artes manuais que ocupavam o 
quotidiano das freiras fechadas em 
clausura. O projeto do Arcano Místico teve 
início no ano de 1835 e, através dele, a 
Madre desejava atingir três objetivos: 
louvar a Deus, entreter e ensinar. No seu 
testamento, redigido em 1857, Madre 
Margarida, explica que no Arcano 
pretendeu mostrar os mistérios mais 
importantes do Velho e do Novo 
Testamento. Madre Margarida esculpia 
figuras religiosas, dando-lhes rosto, 
expressões, trajes e funcionalidades. 

Mesmo sem estar terminada, a obra de 
Madre Margar ida come çou a s er 
admirada. Assim, progressivamente, o 
Arcano Místico passou a tornar-se uma 
referência cultural na R. Grande e na ilha 
de S. Miguel. Hoje não sabemos se a ordem 
de organização do seu “tesouro” expressa 
fielmente o seu pensamento, mas sabemos 
que se aproxima muito daquilo que ela 
pretendeu demonstrar. Madre Margarida 
deixou-nos uma grande obra, mas terá 
levado consigo as respostas às questões 
que ela encerra. 
Afinal, que mistérios encerra o Arcano? 
“O artista passa, mas a obra fica.”

Henrique Lindo e Maria Soares (9ºA)

Primeiros socorros 



Atividades

No dia vinte e um de janeiro, fomos à 
Feira de Santana com o nosso Diretor de 
Turma, a professora Filipa e o professor 
Miguel numa visita de estudo. O dia 
estava chuvoso, um pouco frio e ventoso, 
mas não foi isso que nos impediu de 
passar um dia muito fixe.
Por volta da nove e meia da manhã, 
partimos da Maia em direção a Santana. 
Quando lá chegámos, fomos à feira. A 
fartura de produtos agrícolas, animais, 
entre outros, era bem visível. Na feira, 
abordamos bem os preços com os 

Um passeio à Feira de Santana 
comerciantes e compramos algumas 
plantas para o projeto da ECO-CASA. 
De seguida, e como já estava 
programado, fomos ao centro 
Astronómico de Santana. Aí, deram-nos 
a oportunidade de participar em 
experiências fantásticas relacionadas 
com o Sistema Solar. De surpresa, vimos 
um filme sobre a formação do Universo 
numa tenda insuflável e gigante. Um 
momento diferente e único. 
Bom, como a barriga começava a “dar 
horas”, decidimos avançar para o almoço. 

Depois de termos sido apanhados pela 
chuva e pelo frio, nada como um bom 
almoço quentinho. Para entrada, 
deliciámo-nos com queijo e pão caseiro e 
depois serviram-nos uns enormes 
hambúrgueres com batatas fritas e ovo. 
Com a barriga cheia, partimos para o 
Centro Ambiental. Como em todos os 
sítios, também aí fomos muito bem 
recebidos. As senhoras formadoras 
ensinaram-nos a construir pequenos 
cestos com cola branca e canudos de 
jornal. Ficaram uns trabalhos bem giros,  

mais uma experiência e uma 
aprendizagem! Entretanto eram já 
quinze horas, hora de partir. O senhor 
motorista estava à nossa espera e lá 
partimos de regresso à escola numa 
viagem muito segura, apesar do mau 
tempo.
Foi um dia inesquecível! Esperamos que 
se repita por mais duas vezes, tal como 
nos prometeram os nossos professores.   

Turma TVA- C

Alunos a participar numa experiência do Sistema Solar no Centro Astronómico de Santana. Participação dos alunos na construção de cestas com canudos de jornal no Centro Ambiental.



Atividades

A alegria bem patente no rosto de todos.

No dia 5 de fevereiro comemorou-se o 
Carnaval na EBI da Maia. E com que 
esmero!.. Como não podia deixar de ser, 
a turma TVA – C, marcou a sua presença 
com muita alegria e diversão. 
Assim, na disciplina de Educação Visual 
e Tecnológica, os alunos desenvolveram e 
construíram uma máscara gigante com a 
aplicação de materiais reutilizáveis, 
tendo sido o acabamento da mesma feito 
através da técnica de gesso. Foi ainda 
fabricado pelos alunos um carro feito em 
madeira para o transporte da respetiva 

Carnaval na Maia
máscara no corso carnavalesco…
Foi um trabalho desafiante para a turma, 
no entanto, com o esforço e empenho o 
resultado foi bastante compensador.
Nessa mesma semana, os alunos da turma 
ju nt a m e nt e  c om a s  tu r m a s  P C A 
p a r t i c i p a r a m  n u m  C o n c u r s o  d e  
Ortografia, no âmbito da disciplina de 
Língua Portuguesa, que tinha como base 
de estudo: “A Lenda do Arlequim”, um 
texto alusivo ao Carnaval. Os alunos 
prepararam o texto no dia anterior em 
casa, usando estratégias e métodos 
delineados pelos seus professores para o 
efeito. O exercício continha lacunas que os 
mesmos tinham de completar durante a 
audição do texto. Estes revelaram, ao longo 
do exercício, um pouco de ansiedade e 
nervosismo, “pois mesmo a feijões, todos 
gostam de ganhar”. 
Assim, atribuíram-se os primeiros lugares 
de mérito por turma: em primeiro lugar da 
turma TVA – C destacou-se o aluno Simão 
Moniz. A estes alunos foram entregues 
certificados de mérito devidamente 
assinados pelo Conselho Executivo, para 
que lhe sirvam de incentivo para o 
futuro…

João Marinho

No dia 5 de fevereiro, a EB1/JI de São Brás realizou um desfile de Carnaval pelas 
artérias principais da respetiva freguesia. Foi um momento de descontração e 

interação com a comunidade local. Após o desfile, teve lugar um baile de máscaras e 
um lanche com as tradicionais malassadas.

Desfile de Carnaval da 
EB1/JI de São Brás
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Atividades do Departamento de Artes Visuais
Mais uma vez, o Departamento de Artes 
Visuais alegrou as épocas festivas do 
Natal (fazendo brilhar a escola na época 
natalícia) e do Carnaval (com a 
organização do desfile e a produção de 
máscaras divertidas e coloridas com os 
alunos). A comunidade escolar agradece 
e reconhece o primoroso trabalho que 
realizaram.
Deixamos-vos alguns registos da 
decoração de Natal:

E, agora, do Carnaval:



A turma do 4º ano da EB1/JI Pe. Dr. Laudalino da Câmara Moniz de Sá realizou várias 
atividades de Natal. Todos os alunos participaram de forma ativa na construção das 
estrelas, para enfeitar a sala e a entrada em aulas orientadas pela professora Filipa Alves.

Aulas de Expressão 
Plástica do 4ºano

Os alunos vibraram com a 
pintura do Falso Vitral.

Atividades

 Este ano letivo começou da melhor 
forma possível, com novos colegas, 
novos professores e novas disciplinas. 
No início, era tudo muito diferente, mas 
com o tempo tornou-se mais divertido.
Mas vamos falar em particular da área 
curricular de Educação Visual e 
Te c n o l ó g i c a ;  é  n e s t a  á r e a  q u e  
começamos a preparar o nosso futuro. 
Na escola, com os nossos professores, 
temas tido inúmeras e diversificadas 
experiências, mas deixamos-vos apenas 
o testemunho das nossas preferências. 
O ponto alto dos nossos trabalhos foi a 

construção de uma máscara gigante no 
Carnaval, como podem ver num outro 
artigo. Preparámos o Natal igualmente 
com muita dedicação: contruímos estrelas 
e bolas de neve, utilizando materiais 
reutilizáveis; produzimos um presépio em 
cartão... 
 Não podemos, ainda, deixar de referir 
outros trabalhos que também são 
importantes, como desenvolvidos na Eco 
Casa e na Horta Biológica. Aí temos feito 
um trabalho contínuo: fabrico de caixas 
para os produtos hortícolas, cercas em 
madeira, limpezas no terreno, plantio de 
ervas aromáticas, manutenção das alfaias 
agrícolas, recolha e colocação de garrafões, 
dando continuidade à construção da Eco 
Casa. 
Muito mais haveria para contar… Ficam, 
porém, com uma pequena ideia daquilo 
que somos capazes de concretizar.

Trabalhos realizados com articulaçãoentre 
as disciplinas de Língua Portuguesa e 

E.V.T.  
Turma - T.V.A. – C   

Atividades do TVA C
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Atividades da turma TVA B

Aldeia de Natal 

Decorações de Natal 

Participação no Corso de Carnaval Exposição de Máscaras Gigantes 

Manutenção do Espaço Horta Biológica

Os alunos da turma TVA - B 
construíram, ao longo do primeiro 
período, diversos trabalhos para as 
decorações de Natal, 
nomeadamente móbiles de 
estrelas, bolas de lã, casinhas para 
a aldeia de Natal e uma árvore de 
Natal. No decorrer do segundo 
período, a turma construiu 
máscaras gigantes de Carnaval, 
baseadas em grandes artistas 
(nacionais e internacionais), para 
utilizar no Desfile de Carnaval e 
expor na escola. Os alunos 
participaram com empenho tanto 
individual como coletivamente.
Para a realização das atividades 
referidas, recorreu-se 
maioritariamente a materiais 
reutilizados e reciclados.
Ao longo do 1º e 2º período, a 
turma efetuou também a 
manutenção da Horta Biológica.

Articulação da disciplina de Língua 
Portuguesa com EVT.

Professor de Português – Rui Silva
Professores de EVT – José Pereira / 

Natália Ceriz 
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Este ano letivo deu-se início ao projeto 
“Matemática Passo a Passo: Estratégias 
de Superação de Dificuldades no 1.º ciclo 
do Ensino Básico”, que está a ser 
desenvolvido pelas professoras (DA) 
Fátima Botelho e Graça Camboia, nas 
turmas do 1.º ano da nossa Unidade 
Orgânica. Esta oficina pretende 
promover aprendizagens significativas 
no âmbito da Matemática, a partir de 
uma abordagem adaptada do Método de 

ProSucesso- 
“Matemática Passo a Passo”

Singapura. 
Estas docentes constroem e partilham 
materiais e estratégias, com o intuito de 
estimular novas práticas pedagógicas na 
sala de aula, que possam contribuir para 
a superação de dificuldades a 
Matemática, através da motivação dos 
alunos para a sua aprendizagem.

A professora
Fátima Botelho

Ainda no final do 1.º período, dia 16 de 
dezembro de 2015, realizaram-se, na 
EB 2,3 da Maia, os Jogos Matemáticos, 
tendo como público-alvo os alunos dos 
2.º e 3.º ciclos.
Esta atividade teve lugar na Sala de 
Jogos da E.B. 2, 3 da Maia, onde se 
utilizaram jogos de tabuleiro, jogos 
com materiais manipuláveis e 
curiosidades matemáticas. 

Jogos Matemáticos

Os objetivos foram estimular o gosto 
pelos jogos matemáticos e promover a 
confiança pessoal em realizar 
atividades intelectuais que envolvam o 
raciocínio.
O Departamento de Ciências Exatas 
agradece a todos os docentes que aí 
acompanharam os seus alunos, 
permitindo-lhes usufruir desta 
iniciativa. 
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No passado dia 11 de dezembro, pelas 19:30, decorreu a entrega de diplomas aos 
melhores alunos do ano letivo transato (2014/2015). Foram homenageados com um 
diploma de mérito os seguintes alunos do 4ºano:
- Margarida Silva da Cruz da EB1/JI de São Brás ; 
- Luís Alberto Cabral Pacheco da EB1/JI Pe. Dr. Laudalino Moniz de Sá; 
- Henrique Silva Soares Rodrigues da EB1/JI Prof. Manuel Jacinto da Ponte (Maia);
- Francisca Sousa Cordeiro da EB1/JI Prof. Amâncio da Câmara Leite (Lomba da Maia); 
- Miguel Oliveira Sousa da EB1/JI Fenais d'Ajuda. 
Já na EB 2,3, receberam o diploma o aluno Leandro da Costa Furtado do 6ºano e a  
aluna Raquel Bulhões Arruda Moniz da Ponte do 9º ano. Esta foi ainda agraciada com 
um cheque de 500€ entregue pela Santa Casa da Misericórdia da Maia, à semelhança dos 
anos anteriores em que esta instituição tem distinguido o melhor aluno do 9º ano.
A cerimónia contou com a atuação dos Dark Red, uma banda constituída por ex-alunos 
desta escola.

A todos estes alunos os nossos parabéns pelo seu trabalho!
Mariana Pimentel e Orlando Dutra

(alunos do Clube de Jornalismo)

Entrega de Diplomas

A Feira das Plantas, promovida pelo 
Departamento de Ciências Exatas, 
realizou-se no dia 24 de fevereiro.
Para esta atividade, os alunos das 
diversas turmas da EBI da Maia foram 
trazendo para a escola, a pedido dos seus 
docentes, variadas plantas. 
Posteriormente, e com a colaboração dos 
formandos do curso de “Operadores de 
Jardinagem” do 1.º Ano do PROFIJ, 
foram envasadas, identificadas e 
classificadas, para poderem estar à 
disposição dos elementos da comunidade 

Feira das Plantas

educativa. 
A participação de todos engrandeceu o 
espírito empreendedor dos nossos 
discentes e “regou-lhes” motivação para 
continuar a empenhar-se neste tipo de 
iniciativas.
Os interessados puderam adquirir as 
plantas a um preço simbólico. Enfim, são 
seres vivos que não necessitam de 
cuidados especiais, apenas de carinho e 
de alguma água, dando em troca alegria e 
encanto ao espaço que ocupam e a quem 
com elas o partilha.   



Sendo a responsabilidade uma caraterística muito apreciada nos alunos do Profij, 
especialmente quando chegam ao mercado do trabalho, na turma do Profij A - 
Acompanhante de Crianças, a Diretora de Turma decidiu colocá-la à prova antes de 
ingressarem na Prática em Contexto de Trabalho.
Inspirados numa atividade colocada em prática na série televisiva “Morangos com 
Açúcar”, decidiram adotar um ovo, sem estar cozido, transferindo-lhe a exigência de 
ternura, carinho, respeito e afetos e transportaram-no durante quatro semanas como se 
fosse “a sua criança”. Decoraram o ovo a seu gosto, acomodaram-no da melhor forma e, 
quotidianamente, tentaram responder ao que lhes era exigido: desenvolver uma maior 
responsabilidade sobre quem é vulnerável e suscetível de se magoar facilmente. 
Obviamente, nem todos chegaram ao final das quatro semanas com o ovo intacto. 
Todavia, foi visível a adoção de atitudes positivas ao longo dos vários dias, o que se 
traduziu num desenvolvimento de competências. 
Foi uma atividade que os moveu para uma responsabilidade social e essencialmente 
maternal e/ou paternal. 
Os alunos que conseguiram chegar ao final com o seu ovo livre de quedas, conseguindo 
minimizar os impactos negativos, foram devidamente recompensados pela sua 
responsabilidade.

Diretora de Turma do Profij 1A

“Responsabilidade”
Atividades

Enquadrada no Plano Anual de 
Atividades do Departamento de 
Educação Física e Educação Musical, 
decorreu, no dia 27 de janeiro, a fase ilha 
na Escola Secundária das Laranjeiras 
onde participaram 25 alunos 
(masculinos e femininos) dos escalões 
Infantis A e B e iniciados.
De todos os alunos participantes, é de 
salientar a classificação dos alunos 
Miguel Moniz, com o 2.º lugar no 
MegaSalto, João Vieira, com o 5.º lugar 

MegaSprinter, e a aluna Sabrina Moniz, 
com o 1.º Lugar no MegaSalto e 2.º Lugar 
no MegaSprinter. 
Os alunos demonstraram sempre um 
grande empenho na realização das 
atividades, tendo oportunidade de 
conviver com os alunos participantes das 
outras escolas da Ilha. 
É de salientar que este tipo de atividades 
promove e estimula os hábitos de vida 
saudável e contribui para o processo 
ensino-aprendizagem. 

Mega Sprinter e Mega Salto
Fase Ilha
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Foi com empenho e motivação que as 
turmas do 5.º ano e a turma do 6.º D 
prepararam durante o primeiro período, 
na disciplina de Educação Musical, uma 
opereta intitulada “Nos Castelos de D. 
Afonso Henriques” cuja apresentação 
ocorreu, no dia 16 de dezembro, marcando 
o encerramento do 1.º período. 
Contaram a cantar a História do 1.º Rei de 
Portugal; uma forma diferente de estudar e 

Opereta 
“Nos castelos de 

D. Afonso Henriques”

ensinar um pouco da Geografia, História e 
algumas características da música 
portuguesa. 
No dia 8 de janeiro, atuaram, também, 
com grande entusiasmo, para a restante 
comunidade no Anfiteatro da EB 2,3 da 
Maia. O caloroso aplauso que sentimos fez 
aquecer aquela noite fria. 

A docente responsável pela atividade: 
Mariana Vale

Na sequência da visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima à 
Ouvidoria Fenais da Vera Cruz, os alunos do 1ºciclo da EB1/JI Professor Amâncio 
da Câmara Leite, no passado dia 14 de janeiro, visitaram e prestaram homenagem à 
Nossa Senhora de Fátima, na Igreja da Nossa Senhora do Rosário, levando-lhe flores 
e velas como símbolo de gratidão.
Durante a visita, houve momentos de reflexão, de oração e de agradecimento.

A docente de EMRC
Catarina Agostinho

EMRC
Visita de estudo



Atividades
EMRC

“Símbolos de Natal em miniatura”

O Departamento de Ciências Humanas e 
Sociais, as docentes de Educação Moral e 
Religiosa Católica, em articulação com a 
Biblioteca escolar, promoveram o concurso 
“Símbolos de Natal em miniatura”, com 
vista a envolver os alunos dos diversos 
ciclos na construção de símbolos 
natalícios.. 

Participaram no concurso cerca de 170 
alunos das escolas do 1º Ciclo e 22 da EB 2, 
3 da Maia. Os trabalhos estiveram expostos 
no hall da Biblioteca Escolar. 
A exposição dos símbolos, para votação, 
decorreu de sete a catorze de dezembro, de 
2015, nas escolas do primeiro ciclo e no 
hall da Biblioteca Escolar da EB 2, 3 da 

da Maia. Relativamente ao 1º Ciclo, foram 
concedidos certificados de participação a 
todos os alunos concorrentes e certificados 
e prémios aos alunos que efetuaram os três 
símbolos mais votados em cada escola. 
Quanto ao 2º e 3º Ciclos, decorreu no dia 6 
de janeiro a entrega dos prémios aos 
alunos vencedores.

vencedores. Do 2º ciclo, ganhou o 1º Prémio 
a aluna Brígida Medeiros do 5º B, o 2º 
Prémio os alunos Luís Arruda e Luís Freitas, 
ambos do 6ºA, e o 3º Prémio a aluna Lorena 
Araújo do 5º C. Já no 3º ciclo, o 1º Prémio 
foi para a aluna Telma Moniz do 8ºA e o 2º e 
3º Prémios as alunas Romana Pereira do 8ºB 
e Maura Cordeiro do 8º A.

EB1/JI Professor Manuel 
Jacinto da Ponte

Vencedores:
1ºLugar – Eduardo Branco

2ºLugar – Letícia Cabral
3ºLugar – João Luís Lindo

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

Vencedores:
1ºLugar – Beatriz Janeiro
2ºLugar – André Tavares
3ºLugar – Vasco Soares

EB1/JI Fenais da Ajuda 

Vencedores:
1ºLugar – Isac Soares

2ºLugar – Luís Medeiros
3ºLugar – Cheila Sousa

EB1/JI Professor Amâncio da 
Câmara Leite

EB1/JI de São Brás

Vencedores:
1ºLugar – Laura Camboia

2ºLugar – Lara Tavares
3ºLugar – Leonor Moniz

Vencedores:
1ºLugar – Rodrigo Sousa

2ºLugar – Luana Clementino
3ºLugar – Beatriz Amaral
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Pela segunda vez, a nossa escola 
inscreveu-se no programa Parlamento 
dos Jovens cujo tema, este ano, foi 
Racismo, Preconceito e Discriminação. 
Foram organizadas três listas compostas 
por dez elementos. Cada lista propôs três 
medidas de combate ao racismo, ao 
preconceito e à discriminação e, de uma 
forma bastante empenhada e 
participativa, realizaram a sua campanha 
eleitoral junto de toda a comunidade 
escolar. 
No dia 18 de janeiro, a nossa escola 
recebeu o Deputado José Andrade que 
realizou uma breve apresentação sobre o 
funcionamento da Assembleia 
Legislativa da Região Autónoma dos 

Parlamento dos Jovens
Açores, analisou as medidas propostas 
por cada lista e respondeu a algumas 
questões acerca do tema em debate. As 
eleições realizaram-se no dia 20 de 
janeiro. A lista B sagrou-se vencedora e 
23 alunos (10 alunos da lista B, 10 alunos 
da lista C e 3 alunos da lista A) foram 
eleitos deputados para a Sessão Escolar, 
que teve lugar a 25 de janeiro.
Na Sessão Escolar, foi aprovado o Projeto 
de Recomendação da Escola, e foram 
eleitos os alunos Rodrigo Clementino do 
9º A e o aluno Filipe Medeiros do 8º A 
representantes à Sessão Regional, que se 
realizou na Assembleia Legislativa, na 
Horta, no dia 22 de fevereiro. 
À semelhança do que ocorreu no ano 

anterior, a Sessão Regional dividiu-se 
em duas grandes partes. Durante a 
manhã, foram apresentadas e discutidas 
as medidas das 30 escolas participantes, 
seguindo-se a votação para eleger o 
projeto-base a ser representado na 
Sessão Nacional. É de referir que as 
medidas eleitas para representar a 
Região Autónoma dos Açores em Lisboa 
pertencem à Escola Secundária Vitorino 
Nemésio, na Terceira. 
Durante a tarde, todas as escolas foram 
organizadas em grupos, que podiam 
aditar, eliminar ou alterar as medidas do 
projeto-base escolhido durante a 
manhã, sendo que estas propostas iriam 
ser, depois, apresentadas aos restantes 

deputados que, por sua vez, iriam votar 
nas alterações que mais lhes 
aprouvessem. 
Finalizada esta tarefa, foi a vez de eleger 
as 5 escolas que iriam representar os 
Açores na Sessão Nacional, bem como o 
seu representante. As escolas eleitas 
foram, então, a Escola Secundária 
Vitorino Nemésio, na Terceira, a Escola 
Cardeal Costa Nunes, no Pico, a Escola 
Básica e Secundária Jerónimo Emiliano 
de Andrade, na Terceira, e a Escola 
Secundária da Ribeira Grande. Depois 
disto, foi a vez de se eleger o tema para 
ser debatido no próximo ano. O tema 
eleito foi A Eutanásia. 
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Deputados por um dia
O Parlamento dos Jovens é uma iniciativa 
institucional da Assembleia da República, 
com o objetivo de promover a educação 
para a cidadania e o interesse dos jovens 
pela participação cívica e pelo debate de 
temas da atualidade.
Este ano o tema do ensino básico foi 
Racismo, Preconceito e Discriminação.
No dia 21 do mês de fevereiro, nós, 
Rodrigo Clementino e  Filipe Medeiros, 
viajamos para a ilha do Faial, a fim de 
debatermos em plenário da ALRAA 
(Assembleia Legislat iva da Região 
Autónoma dos Açores) os três temas a 
abordar no ensino básico: "Racismo, 
Preconceito e Discriminação".
Para nós, a experiência foi ótima, 
conhecemos pessoas novas (de todas as 
ilhas), trabalhámos todos em equipa, 
partilhámos ideias e defendemos posições. 
D u r ant e  e s t a  i n i c i at i v a ,  t i v e m o s 
oportunidade de estarmos sentados no 
lugar dos deputados da ALRAA, fomos 
tratados como verdadeiros deputados e 
ainda tivemos ocasião para fazer uma 
questão a um deputado à escolha 
(escolhemos a Deputada do CDS-PP Ana 
Espínola). 
As refeições foram também um momento 
de partilha e motivo para conhecermos 
pessoas das diferentes ilhas. 

Disfrutamos tanto da experiência que 
contamos lá voltar.

Rodrigo Clementino e Filipe Medeiros

Descobre quem é...
Por José Manuel Leite e Xavier Pacheco (alunos do Clube)

Os jovens de hoje são 
dependentes de muitas 
coisas que antigamente 
se dispensavam. Diga-
nos algo que utilize, mas 
que podia dispensar?
Era capaz de viver sem 
Internet.

Qual é o herói de banda 
desenhada com que se 
identifica?
Não me identifico com 
nenhum herói de banda 
desenhada.

Algo que não suporta?
Traição, mentira, falsidade 
e hipocrisia.

Qual a sua viagem de 
sonho?
A minha viagem de sonho 
é ir a Paris.

Qual é a sua banda ou 
cantor preferido?
A minha cantora 
preferida é a Céline Dion.

Diga a primeira ideia 
que lhe surge com:
Segunda-feira = trabalho 
Refugiados = tristeza 
Branco = paz
Euromilhões = ganhar
Alegria = felicidade
Filhos = amor
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No passado mês de fevereiro, a nossa 
escola foi uma das Eco-Escolas do 
concelho da Ribeira Grande que 
participou na atividade “Rota dos 20”.
A iniciativa inseriu-se na “Rota Eco-
Escolas”, coordenada pela ABAE – 
Programa Eco-Escolas, aproveitando a 
proximidade do vigésimo aniversário do 
Programa. Trata-se, pois, de uma 
iniciativa no âmbito do tema mobilidade 
sustentável, que visa alertar a 
comunidade escolar para a importância 
de uma mobilidade mais segura, eficiente 
e inclusiva, através do envolvimento das 

Na EBI da Maia
“Rota dos 20” 

crianças e jovens, professores, assistentes 
e auxiliares, encarregados de educação e 
município.
No dia 24 de fevereiro, a nossa escola 
recebeu da EB1/JI Manuel Jacinto da 
Ponte os 3 testemunhos que circularam 
pelas instituições envolvidas: um 
pergaminho, onde foram registadas 
opiniões e sugestões da comunidade 
escolar sobre a temática da mobilidade 
sustentável; o Livro das Escolas, com 
mensagens sobre “O que é ser 
EcoEscola”; e a Bandeira da Rota, que foi 
rubricada pelos responsáveis ao nível de 

cada instituição, simbolizando o seu 
compromisso para com os objetivos do 
Programa Eco-Escolas.
Estes testemunhos foram trazidos em 
faustoso desfile pelos alunos do 1.º Ciclo 
e Jardim de Infância da supracitada 
escola, acompanhados pelos respetivos 
professores e auxiliares da ação 
educativa, sem recurso a qualquer meio 
de transporte poluente.
Chegados à EB 2,3 da Maia, foram 
recebidos em festa pelos nossos alunos, 
numa atividade dinamizada pela turma 
do Profij 1A. Os alunos desta turma 

simularam um percurso de “autocarros 
elétricos” à volta da Escola, convidando 
os alunos visitantes a integrar o mesmo, 
ao que se seguiu a apresentação de uma 
coreografia orientada pela docente Isabel 
Guedes.
No final, procedeu-se à entrega oficial 
dos testemunhos aos membros do 
Conselho Executivo, terminando o ato 
com a interpretação de um hino ao 
Ambiente pelas crianças do 1.º Ciclo e 
Jardim de Infância.



Biblioteca Dados do Registo Diário 
da Biblioteca Escolar

Pela primeira vez, a Biblioteca Escolar da 
EB I da Maia, no contexto da 
Experiência-Piloto da Rede Regional de 
Bibliotecas Escolares (RRBE) em que está 
envolvida, disponibiliza um registo diário 
em suporte digital para todos os 
utilizadores que nos visitam. 
Este útil instrumento de trabalho, 
facultado pela equipa coordenativa da 
RRBE, permite-nos ter acesso aos hábitos 
de utilização da BE, fornecer esses dados 
aos departamentos curriculares da escola 
e respetivos conselhos de turma, de 
forma a delinear estratégias de melhoria 

da literacia da leitura, da informação e 
dos média dos nossos alunos.

Os dados do 1.º período foram os 
seguintes:
 - de setembro a dezembro de 2015, 
verificaram-se 6644 utilizações, sendo 
que 5591 foram utilizações individuais e 
1053 coletivas; 
- o número de alunos que realizaram 
atividades individuais e coletivas foram, 
na sua maioria, do 2º ciclo (turmas do 5º 
ano, com 2345 utilizações e turmas do 6º 
ano, com 576 utilizações). 
De todas as atividades realizadas, 
apresentam-se as que reuniram mais 
utilizações durante o 1º período: 
- trabalho de pesquisa no computador- 
1484; 
- consulta do mail- 1093; 
- requisição de livros- 566; 
- cantinho da Música- 400; 
- trabalhos de casa- 326; 
- estudo- 326; 
- leitura- 237 
- trabalho individual- 139

A Coordenadora da BE
Luzia Mota

Para assinalar Dia Internacional da 
Língua Materna, 21 de fevereiro, a 
equipa de Coordenação da BE 
realizou, no dia seguinte (segunda-
feira), para os alunos do 9.º ano o 
Concurso Bibliopaper - À Descoberta 
da BE, tendo ficado em 1.º lugar a 
equipa Luís de Camões do 9º C, 
formada pelos alunos Alex Feleja, 
João Pacheco, Henrique Farias, Raúl 
Carreiro. 
A entrega dos prémios decorreu no 
dia 4 de março.

Concurso 
Bibliopaper

À Descoberta 
da BE 

A atividade, organizada pela equipa de 
coordenação da Biblioteca Escolar, com 
o apoio das turmas de Profij I e II, 
decorreu no passado dia 4 de fevereiro, 
no intervalo grande e teve como 
principal objetivo, através da dança e da 
música, motivar para a leitura, numa 
iniciativa inusitada e criativa, 
enquadrada na aproximação do 
Carnaval.

Flash Mob 



Biblioteca

A Rede Regional de Bibliotecas 
Escolares promoveu no dia 17 de 
fevereiro, em colaboração com o 
Departamento de Línguas e 
Literaturas Modernas da 
Universidade dos Açores e a 
Biblioteca Pública e Arquivo Regional 
de Ponta Delgada, o II Concurso 
Regional "Palavras com História".
Participaram, nesta segunda edição 
do concurso, os alunos Verónica da 
Ponte Melo, Sara Amaral Maurício, 
Rúdi Nunes, Dinis Duarte, João 
Carlos Cabral Vitória, Inês Melo 
Couto e Orlando Melo Dutra.

II Concurso Regional 
"Palavras com 

História”

Realizou-se no início de janeiro a entrega 
de prémios aos melhores leitores da 
Biblioteca Escolar da EBI da Maia no 1º 
Período.

Biblioteca Escolar da 
EBI da Maia

Melhores 
leitores 

Ao longo deste período, decorreram as 
4.ª e 5.ª sessões do “Projeto Ler Mais no 
Pré-Escolar e 1.º ciclo”, nas turmas do 2.º 
ano de escolaridade da EBI da Maia, 
dinamizadas pela equipa de coordenação 
da Biblioteca Escolar.
Estas sessões de leitura tiveram, como é 
habitual, a duração de 90 minutos e 
utilizaram planificações e materiais 
elaborados pela Rede Regional de 

Sessões de leitura
Bibliotecas Escolares e a obra trabalhada 
foi A Girafa que comia estrelas de José 
Eduardo Agualusa.
Na 5.ª sessão reservou-se também algum 
tempo para rever a obra Porque é que os 
animais não conduzem?, como 
preparação para a visita do escritor Pedro 
Seromenho que decorreu a 29 de 
fevereiro.



Biblioteca

A Biblioteca Escolar trouxe ao Anfiteatro da 
EBI da Maia, no dia 29 de fevereiro, o escritor 
Pedro Seromenho. 
No público, contavam-se cerca de 140 alunos, 
acompanhados por docentes e assistentes, que 
assistiram ao inesquecível encontro e ficaram 
cativados pela capacidade demonstrada pelo 
autor para transportá-los para o mundo dos 
sonhos.

Na EB 2,3 da Maia

Pedro Seromenho 
Escritor O Museu 

Carlos Machado 
trouxe à Escola a 

FACA 2016

O que é a FACA?
A FACA (Festa de Antropologia, 
Cinema e Arte) é uma iniciativa do 
Núcleo de Antropologia Visual e Arte 
do CRIA (Centro em Rede de 
Investigação em Antropologia) que 
nasce do encontro das múltiplas 
experiências que cruzam a arte e a 
antropologia.

O Museu Carlos Machado em 
articulação com a Biblioteca Escolar, o 
Conselho Executivo, a Junta de Freguesia 
da Maia e o Projeto Calços organizaram 
as seguintes atividades que decorreram 
na EB 2, 3 da Maia de 16 a 26 de 
fevereiro: 
·Mostra fotográfica/Anos 60, pelo Olhar 
de Laudalino da Ponte Pacheco, o 
fotógrafo da Maia no Hall de Exposições 
da Biblioteca Escolar de 16 a 26 de 
fevereiro . 
·Projeção de documentários da FACA 
2016- Sessão Escolas no Anfiteatro da 
EBI a Maia - com a presença dos 
realizadores André Laranjinha e Amaya 
Sumpri, dia 19 de fevereiro pelas 10:30 e 
14:30. 
Os documentários apresentados foram:
Antigos funcionários -Equipa PCI do 
Museu Carlos Machado (sobre A Fábrica 
de Chá Gorreana)
Sobre a Calçada, A praia de Catarina 
Leal, Catarina Simões e Mariana Alves
Pão de André Laranjinha.

Para o público em geral, decorreu a 
inauguração da Mostra fotográfica/Anos 
60, pelo Olhar de Laudalino da Ponte 
Pacheco, o fotógrafo da Maia, patente no 
hall de Exposições da Biblioteca Escolar, 
pelas 19.30 do dia 19 de fevereiro,  bem 
como a projeção de vídeos no Anfiteatro 
e a mostra e degustação de produtos 
locais desenvolvidos no âmbito do 
projeto Calços, da Junta de Freguesia da 
Maia. O espaço da Biblioteca Escolar 
também esteve aberto ao público  nesse 
dia.
O número de visitantes da Exposição de 
Fotografias rondou as 400 pessoas e as 
sessões de documentários da FACA 2016 
no Anfiteatro da Escola, nas duas 
sessões, perfez um total de 230 alunos e 
cerca de 60 pessoas externas à escola.

A todos os que tornaram possível esta 
FESTA os nossos agradecimentos.



Clubes

No dia 1 de março de 2016, a EBI da 
Maia comemorou a efeméride do Dia da 
Proteção Civil, instituído a nível mundial 
pela Organização Internacional de 
Proteção Civil (OIPC) e a nível nacional 
por despacho do governo. Neste âmbito, 
o Clube da Proteção Civil da EBI da Maia 
promoveu, em vários espaços da Escola, 
um vasto leque de atividades. Para isso, 
deslocaram-se à EB2,3 várias entidades 
promotoras da proteção e assistência à 
população em caso de emergência, 
nomeadamente:
- Os Bombeiros Voluntários da Ribeira 
Grande: que promoveram diversão e 
transmissão de conhecimentos com a 
presença e dinamização de vários 
veículos, que fizeram as delícias dos 
nossos alunos, entre os quais, um 
autotanque, uma ambulância e uma mota 

UMA MANHÃ COM A PROTEÇÃO CIVIL

de água e, ainda, com a montagem de um 
slide de salvamento. Para além disso, 29 
alunos tiveram a oportunidade de 
receber, durante três horas, formação ao 
nível dos Primeiros Socorros e cerca de 
40 alunos, transportados pela carrinha 
da Junta de Freguesia da Maia para o 
porto de pescas de Porto Formoso, 
fizeram uma curta viagem pelo mar, 
numa embarcação semirrígida concebida 
para serviços de resgate e salvamento.   
- A Polícia de Segurança Pública: com a 
presença de um veículo e partilha de 
alguma informação pertinente sobre o 
seu trabalho e uma demonstração 
cinotécnica com dois cães treinados nas 
vertentes de guarda, deteção de droga e 
explosivos, que fizeram vibrar os alunos 
presentes.
- A Escola Profissional da Ribeira 

Grande/Polo da Escola Profissional de 
Rabo de Peixe: que nos presenteou com a 
presença de 25 alunos do Curso de 
Animador Sociocultural, que 
promoveram a realização de pinturas 
faciais e de jogos alusivos à temática 
comemorativa. Estas atividades foram 
muito apreciadas, principalmente pelos 
nossos alunos mais pequeninos da 
EB1/JI Professor Manuel Jacinto da 
Ponte – Maia.
A par de tudo isto, os alunos ainda 
tiveram a oportunidade de:
-  aceder, na sala de computadores, a 
jogos alusivos à Proteção Civil; 
- visionar, no Anfiteatro, um 
documentário sobre a falha geológica de 
Santo André, que delimita o encontro de 
duas placas tectónicas e se prolonga por 
vários quilómetros da Califórnia, com 

um histórico considerável de abalos 
sísmicos (como o que aconteceu em 1906 
em San Francisco, que vitimizou cerca de 
três mil pessoas e atingiu uma magnitude 
de 7.1 na escala de Richter); 
- pintar painéis com desenhos alusivos à 
temática;
- e, ainda, participar num exercício de 
evacuação de escola, colocando em 
prática todos os procedimentos corretos 
para sair das salas de aula em segurança.
A nossa ação, como Clube da Proteção 
Civil da EBI da Maia, é contribuir para 
uma educação e cultura de segurança, 
desenvolvendo nos alunos 
comportamentos responsáveis. A todos 
os intervenientes e participantes, que 
tornaram esta manhã única na EB2,3 da 
Maia, o Clube da Proteção Civil da EBI 
da Maia deixa aqui o seu agradecimento.

O Clube da Proteção Civil

Clube da proteção cívil



Clubes

Realizaram-se, no decorrer do 2.º 
período, na Escola Básica e Integrada da 
Maia, várias sessões de esclarecimento 
com a Júnior Achievement, “a maior 
organização mundial sem fins lucrativos 
dedicada à formação em 
empreendedorismo”, em parceria com a 
Câmara Municipal da Ribeira Grande. 
No decorrer das aulas de Cidadania, as 
turmas do 5.ºA, 6.ºA, 7.ºA, 8.ºA e 9.ºA 
efetuaram diversas atividades com o 
objetivo de promover o 
empreendedorismo e consciencializar os 
alunos para a sua importância.

A equipa do Clube Empreendedorismo, 
Bruno Moreira

Natália Ceriz
Vítor Araújo

Clube Empreendedorismo
Sessão de esclarecimento Júnior Achievement

Acho as sessões importantes, pois nelas 
aprendemos como criar e formar um 
negócio ou desenvolver um produto, 
tornando-o acessível a todos.

Anabela Melo, nº 2,  7ºA.

Eis a opinião dos alunos sobre as sessões 
a que têm assistido:

Na minha opinião, estas sessões de 
empreendedorismo enriquecem os 
jovens, de maneira a que estes tenham 
criatividade e empenho para conseguir 
criar a seu próprio negócio ou qualquer 
outra fonte de rendimento, ajudando a 
diminuir o desemprego.

Tomás Amaral, nº 20, 7ºA

Acho que estas sessões são para a nossa 
vida, porque com todo o desemprego 
que há no mundo, temos de ser 
criativos e criar o nosso próprio 
emprego.

Verónica Melo, nº4, 7ºA

Estas sessões são para futuramente, 
quando abrir um negócio por conta 
própria, saber geri-lo de forma 
responsável e correta.

Carolina Medeiros, nº 5, 7ºA 

Considero essas sessões muito 
importantes para a nossa 
aprendizagem, para quando formos 
adultos sabermos criar o nosso próprio 
emprego, sabermos negociar com 
vizinhos e estrangeiros os produtos 
pelo mundo.

André Silva, nº 3,  7ºA

Nas últimas semanas, a turma A do 
nono ano tem assistido a algumas 
sessões de empreendedorismo no 
âmbito do programa Junior 
Achivements.
Temos realizado diversas atividades 
com a Doutora Adriana Arruda, nas 
quais refletimos acerca dos nossos 
interesses e aptidões de modo a termos 
presente a relação que existe entre estes 
e as nossas escolhas profissionais. A 
turma acha que estas sessões são muito 
importantes para o nosso futuro.

Ema Feleja, 9.º A



CANTINHO DAS LÍNGUASCANTINHO DAS LÍNGUAS

No passado dia 11 de janeiro, decorreu 
no nosso Anfiteatro a apresentação do 
livro “Contos de Natal”, escrito pelos 
alunos do 7º ano no ano letivo de 
2014/2015, sob a orientação das 
professoras Mónica Santos e Paula 
Carrajana.
Esta apresentação estava prevista para 
o dia 14 de dezembro de 2015, mas 
devido ao alerta de mau tempo, teve de 
ser adiada.
Os contos foram previamente 
adaptados para serem dramatizados. 
Alguns dos alunos que os 
dramatizaram não eram os seus 
escritores, mas o que importa é que os 
alunos quiseram dar vida às 
personagens e, como resultado disso, 
foi notório o seu empenho durante a 
apresentação.
No que me diz respeito, foi uma 
atividade interessante quer pelo facto 
de termos sido nós os autores dos 
contos que agora estão ao dispor de 
todos na biblioteca, quer também por 
ter permitido melhorar, além da 
escrita, a capacidade de representar.

Orlando Dutra

Apresentação do livro
 “Contos de Natal”

LITERACIA 3D 

O desafio pelo conhecimento - II Fase

Tal como estava regulamentado, procedeu-
-se, no passado dia 4 de março, à 
realização da Fase 2 do concurso de 
âmbito nacional, LITERACIA 3D – O 
desafio pelo conhecimento, promovido 
pela Porto Editora.
A Fase 1 realizou-se a nível de escola no 
passado mês de novembro, e nela 
participaram todos os alunos da turma A 
do 5.º ano de escolaridade. Os testes 
realizados foram corrigidos pelos 
representantes da Porto Editora, que 
apuraram como vencedora/representante 
da nossa escola a aluna Margarida Cruz.

No dia 4 de março, realizou-se a Fase 2 do 
concurso, – nível regional – e, mais uma 
vez, os objetivos desta etapa passaram pelo 
desenvolvimento educativo, pessoal e 
social dos alunos, assim como pelo 
desenvolvimento da literacia da leitura, e 
da dos média. 
Segundo Margarida Cruz, “a prova correu 
bem, mas teremos aguardar as 
classificações finais”. Relembre-se que, pelo 
estipulado, e consoante os resultados 
obtidos, a aluna poderá vir a disputar a 
Fase 3, de âmbito nacional.
Ainda assim, e porque o seu desempenho 

até aquela fase já fora muito bom, a 
representante da Porto Editora não deixou 
de recompensar a aluna com alguns 
prémios. 
O docente responsável pela atividade quis 
ainda deixar uma palavra de 
agradecimento ao Conselho Executivo da 
EBI pela presença na atividade e apoio 
prestado, assim como ao professor 
Odilardo Rodrigues, pela colaboração na 
logística informática necessária à 
realização da prova.

Os alunos do 5.º A
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Há muito tempo, havia um rapaz 
aventuroso que encontrou um velho mapa. 
Segundo lendas antigas, este mapa levava a 
um grande tesouro.
O rapaz procurou-o durante muitos anos, 
até que, finalmente, o encontrou numa 
gruta de uma ilha que ficava muito longe 
da sua terra natal. 
Ao entrar, ficou deslumbrado: as paredes, 
o chão e o teto eram banhados em ouro e, 
por todo o lado, havia ouro empilhado.
Numa das pilhas, havia um par de botas 
douradas que, imediatamente, captaram a 
sua atenção. O rapaz trepou a pilha de 
ouro o mais rápido que pôde, pegou nas 
botas e, logo de seguida, calçou-as. Por 
coincidência, serviam-lhe na perfeição.
Decidiu que voltaria outro dia com algo 
para transportar o ouro e que, naquele 
momento, só levaria as botas.
Quando chegou a casa, foi dormir. Tentou 
descalçar as botas mas não conseguiu. 
Ficou preocupado, mas já era tarde e então 
decidiu que dormiria calçado e que, no dia 
seguinte, trataria daquele assunto.
Quando acordou, foi tomar o pequeno-
almoço à cozinha e, quando lá chegou, viu 
que a sua mãe e irmã já lá estavam. Elas 
repararam nas botas vistosas e 
perguntaram-lhe onde as tinha arranjado. 

Bater as botas
Ele explicou que tinha sido uma prenda. A 
mãe e a irmã não acreditaram e insistiram 
na pergunta. O rapaz, aborrecido, bateu 
com as botas no chão e, nesse preciso 
momento, a mãe e a irmã caíram sem vida. 
O rapaz, muito aflito, foi à rua procurar 
ajuda e, quando saiu de casa, com a pressa, 
deu um salto, e quando as botas bateram 
outra vez no chão, todos os vizinhos que 
estavam na rua morreram também.
Um sábio daquela aldeia reconheceu as 
botas que o rapaz usava e disse-lhe que elas 
estavam amaldiçoadas. Disse-lhe também 
que, se ele batesse com as botas no chão, as 
pessoas perto dele morreriam.
O rapaz ficou desolado pelo que tinha 
acontecido e queria, desesperadamente, 
tirá-las, mas o sábio rapidamente o avisou 
de que, uma vez postas, nunca mais 
poderiam ser tiradas. Ele não queria 
magoar mais ninguém, por isso pediu ao 
sábio que o prendesse na gruta de onde 
tirara as botas, e o sábio assim o fez.
Nunca mais houve sinal do rapaz, mas, a 
partir daí, começou a dizer-se que quem 
morria “batia as botas”.

Carolina Ponte, n.º 4
Mariana Pimentel, n.º 10, 8.ºA

, 8.ºA

Certo dia, o senhor José Manuel, que 
trabalhava no cemitério da aldeia 
Marengue, decidiu ir à taberna do Manuel 
Alexandre beber uns copos.
Era uma da tarde e o senhor José Manuel 
teria de ir trabalhar às três. Na taberna, 
também se encontravam alguns amigos de 
infância, que já não via há alguns anos. 
Contaram histórias uns aos outros e 
beberam sem parar.
Quando o senhor José Manuel olhou para 
o relógio, reparou que já eram três horas e 
ele tinha de ir trabalhar! Prosseguiu o seu 
caminho até ao cemitério, cambaleando. 
Assim que chegou ao seu local de trabalho, 
já o padre José Maria o esperava para 
enterrar um falecido. Então, o senhor José 
Manuel pôs mãos à obra e começou a abrir 
a cova para o caixão do cadáver. Na altura 
em que o coveiro colocou o caixão na cova, 
começou a sentir-se mal, pois os copos que 
bebera “subiram-lhe à cabeça”. Depois, o 
senhor José Manuel desmaiou e caiu com 
os pés para a cova. As pessoas que estavam 
presentes no funeral assumiram que o 
coveiro estava a morrer.
A partir desse momento, passou-se a 
utilizar a expressão “estar com os pés para 
a cova” como indicação exagerada de que 
se está perto a morrer.

Simão Sousa, n.º 18, 
Tiago Cordeiro, n.º 19, 8.º B

8.º B

Estar com os pés 
para a cova

Na aula de Português, os alunos das turmas A e B do 
oitavo ano de escolaridade foram desafiados a criar um 
texto que explicasse a origem de expressões idiomáticas. 
Aqui ficam os melhores de cada turma.
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Decorreu, de 18 a 22 de janeiro, mais uma 
edição da “Semana do Cinema 
Francófono” da EBI da Maia, inserida no 
Plano Anual de Atividades deste 
estabelecimento de ensino. A organização 
esteve a cargo dos professores de Francês. 
Este ano, a temática dominante foi a 
amizade e a entreajuda. Foi exibido um 
filme para cada ano de escolaridade de 
acordo com a faixa etária dos alunos. Os 
objetivos desta atividade visaram 
sobretudo dar a conhecer aos alunos o que 
de melhor e mais recente se faz a nível 
mundial em termos de cinema em língua 
francesa, motivando este jovem público 
para a diversidade cinematográfica, além 
de lhes proporcionar mais uma 
oportunidade de contactarem com a língua 
francesa.
Mais uma vez, a adesão dos alunos foi total 
e a reação foi extremamente positiva. Os 
organizadores agradecem a 
disponibilização dos recursos necessários, 
por parte do Conselho Executivo da EBI 
da Maia, para que esta iniciativa fosse 
levada a cabo, assim como o apoio da 
Coordenadora do Departamento de 

IV Semana do 
Cinema Francófono

EBI da Maia

Ciclo de 
cinema 
francófono 
2016

de 18 a 22 de janeiro

2ªf., 18/01: 9h – 5º ano – “Ernest et Célestine”

3ªf., 19/01: 9h – 6º ano – “Le Chant de la Mer”; 
                   14h – Currículos Alternativos – “De Toutes Nos Forces”

4ªf., 20/01: 9h – 7º ano – “Le Petit Prince”

5ªf., 21/01: 9h – 8º ano – “De Toutes Nos Forces”

6ªf., 22/01: 9h – 9º ano – “Les Héritiers” 

Línguas, aos docentes que acompanharam 
os alunos ao auditório da escola, aos 
auxiliares de ação educativa, ao docente 
Óscar Ferreira pela criação do cartaz, 
assim como aos técnicos José Fonseca e 
Cláudio Pereira no apoio prestado a nível 
informático.  

My one and only,

I can't forget our first kiss! When I wake 
up, the first thing that I think of is you!
If I could give you the world, I would! I 
would like to stay with you all day long 
so that we could know each other better.
I hope you realise how important you are 
in my life! I'm trying to find the right 
word to describe you but I can't. The 
thing is that you're too good to be true!
 I just want to find a way to make you 
happy!
With all my love, 
Susan

LOVE IS IN THE AIR…

Deixamos-vos algumas cartas escritas pelos alunos do 9.ºB na aula de Inglês, no âmbito da 
comemoração do S. Valentim.

To the love of my life

I'm writing you this letter to tell you how 
much I love and care about you.
I'm so sorry, my love, that I can't be with 
you to show my love face to face, but I'll 
try by writing you this letter.
I remember the day I first saw you and 
had butterflies in my stomach. From that 
day on, I knew you were the one! The 
one and only girl who could be in my life 
forever!
Don't forget that your problems are mine 
too.
I can't describe how important you are to 
me and how you make me feel each and 
every day.
You are my princess, my beloved… I 
think of you every single day and I wish 
you were here!
I'll be always by your side, even if we are 
apart! 
Always and forever
Rachel



CANTINHO DAS LÍNGUASCANTINHO DAS LÍNGUAS

Realizou-se no passado mês de fevereiro, à 
semelhança dos anos anteriores, a 
atividade alusiva ao S. Valentim, no âmbito 
da disciplina de Inglês do primeiro ciclo, 
como consta no Plano Anual de Atividades 
do Departamento de Línguas. Os alunos, 
como é hábito, aderiram com muito 
empenho e entusiasmo a esta tradição 
anglo-saxónica, elaborando, em contexto 
de sala de aula, figuras de materiais 
reciclados e postais alusivos ao tema, que 
colocaram num marco de correio 
construído especificamente para a 
atividade, e que foram posteriormente 
distribuídos no dia 14 de fevereiro por 
cada aluno.

A docente de Inglês
Fátima Cabral

S. Valentim
TVA A

S. Valentim na turma 
Todas as celebrações propagam o 
património cultural de um povo, e 
uma vez mais, a turma TVA A, no 
âmbito das disciplinas de Português e 
Educação Visual e Tecnológica, 
lecionadas pelos professores Roberto 
Medeiros, Bruno Moreira e Sandra 
Vaz, comemorou o Dia de S. 
Valentim. 
Para este efeito, a palavra elevou-se e 
colocou-se ao serviço da expressão de 
sentimentos: amor, amizade, carinho, 
demonstração de afeto. Associaram-se 
os gestos de escrever, colorir, 
ornamentar, divertir… A cor 
vermelha ganhou “alegria” em 
corações, cartas, porta-chaves e 
postais com mensagens muito 
fofinhas e mimosas. Foi bem patente a 
satisfação dos jovens e até a dos 
adultos.  
Junto ao refeitório da escola, no hall 
de entrada da sala de professores, de 
forma simples, os alunos deixaram a 
prova da passagem do S. Valentim 
nesta comunidade escolar: uma 
nuvem de corações vermelhos, 
mensagens, quadras e o sempre 
fundamental cupido. 

Quadras alusivas ao dia de 
“S.Valentim” 

No dia do amor                                             
Só quero ser escritor
Para poder compor                                                              
Poemas com muito valor

Milton Correia, nº 11

No dia de S. Valentim 
 Gosto de saltar e brincar
Também gosto de correr
Para te poder abraçar

Filipa Melo, nº 5

No dia do amor
Gosto de ser cantor
Para poder oferecer-te 
Uma linda flor

Dário Correia, nº 4

Preparação dos trabalhos 
para o “ Cantinho de 
S.Valentim

Elaboração de 
porta-chaves/postais…

Ornamentação da bancada 
de “ S.Valentim”…

Exposição dos trabalhos 
“Cantinho de S.Valentim”



Sugestões Culturais para as Férias

MOVE

O MOVE Ribeira Grande, de 2016-02-05 até 2016-
03-26, é outra sugestão (AGIR no dia 26 de março).
 
Outras sugestões:
- HISTÓRIAS REQUINHAS ao sábado, de 2016-
01-30 até 2016-06-18, na Biblioteca Pública e 
Arquivo Regional de Ponta Delgada; 
- OFICINAS DE TEMPOS LIVRES - Ponta 
Delgada, de 2016-01-22 até 2016-03-28
- CAMINHOS DO CHÁ, de 2015-11-28 até 2016-
04-03, no Museu Carlos Machado
- Exposição PERNALTA de Tomaz Borba Vieira, 
no Convento dos Franciscanos até 2016-03-20 
- Mostra AS IDADES DO BRINQUEDO: DO 
BRINQUEDO TRADICIONAL POPULAR E DO 
TRADICIONAL ARTESANAL na Biblioteca 
Municipal Tomaz Borba Vieira
- MUITO AMADAS (cinema) no Arquipélago - 
Centro de Artes Contemporâneas na Rib. Grande 
no dia 1 de abril às 21h30.
- UMA NOVA AMIGA (cinema) no Arquipélago - 
Centro de Artes Contemporâneas na Rib. Grande 
no dia 1 de abril às 21h30.
Podes procurar também mais informação em 
http://www.culturacores.azores.gov.pt/agenda/.

Por: Mariana Pimentel 

Cine'Eco 2016

Este ano contempla 38 filmes, curtas e longas-metragens. As 
sessões têm lugar no auditório da Expolab (18 de março, 1 e 15 
de abril, 13 de maio) e na sala do 9500 Cineclube (24 de março, 

8 e 22 de abril, 6 e 20 de maio). A entrada é grátis.

TREMOR

Nestas férias sugerimos que acompanhes o 
TREMOR, que acontecerá em lugares 
imprevísiveis entre os dias 14 e 19 de 
março.
O TREMOR é um festival que ocorre em 
São Miguel e envolve, não só artistas 
regionais, como também internacionais.  
Nesta terceira edição,o TREMOR conta 
com concertos, conversas, residências 
artísticas, arte, cinema, estafetas musicais, 
workshops, concertos para crianças e 
projetos na comunidade. 
Já estão confirmados os artistas Capitão 
Fausto, Zeca Medeiros, Killimanjaro, Black 
Mountain, Juliana Barwick, SUUNS, 
Equations, The Ultimate Love Gang, Dan 
Deacon, Bitchin Bajas & Bonnie 'Prince' 
Billy, PAUS, Filho da Mãe, Clinic, Rafael 
Carvalho e #hiphopaçoriano. 
 Para conhecerem mais sobre este evento 
visitem o site http://www.tremor-
pdl.com/pt/#.



Programa da Semana da Saúde
11 abril (2ª Feira) EB2,3 da Maia

9:30/11:30 - Sessão de Abertura da 
Semana da Saúde da EBI da Maia:
- “Música, Dança e Movimento = Saúde”
- Sessão de Lançamento do Livro de 
Receitas - “Sopa é Saúde”
- Sessão Formativa sobre ““Hábitos de Vida 
Saudável”
- Leitura declamada de textos temáticos
- Reforço do Pequeno-almoço – Lanche
- Distribuição de cartazes pelas diferentes 
freguesias, relacionados com temáticas do 
Plano de Atividades da Saúde.

EB1/JI Fenais da Ajuda
9:00/10:00 – Sessão formativa:
“Voz: Mau Uso e Abuso Vocal na Infância”
Equipa do C.D.I.J.A.

EB1/JI Lomba da Maia
11:00/12:00 – Sessão formativa:
“Voz: Mau Uso e Abuso Vocal na Infância”
Equipa do C.D.I.J.A.

EB1/JI São Brás
13:30/14:30 – Sessão formativa:
“Voz: Mau Uso e Abuso Vocal na Infância”
Equipa do C.D.I.J.A.

EB1/JI Fenais da Ajuda
13:30/15:00 – Workshop de Culinária
Dras. Cristina Estrela e Carolina Moreira

12 abril (3ª Feira) EB2,3 da Maia

08:40/12:00 – “Desporto é Saúde”
(Jogos coletivos)
Departamento de Educação Física

9:00/10:00 – Sessão Formativa: “Higiene 
Pessoal e Parasitas Internos”
Equipa da U.S.P. da U.S.I.S.M.

10:30/11:30 – Sessão Formativa: 
“Obesidade Como prevenir?”
Equipa da U.S.P. da U.S.I.S.M.

13:10/14:10 – Sessão Formativa: 
“Prevenção da Gravidez na Adolescência”
Equipa da U.S.P. da U.S.I.S.M.

EB1/JI Porto Formoso
9:00/10:00 – Sessão Formativa:“Voz: Mau 
Uso e Abuso Vocal na Infância”
Equipa do C.D.I.J.A.

EB1/JI Maia
11:00/12:00 – Sessão Formativa: “Voz: 
Mau Uso e Abuso Vocal na Infância”
Equipa do C.D.I.J.A.

EB1/JI Lomba da Maia
13:30/15:00 – Workshop de Culinária
Dras. Cristina Estrela e Carolina Moreira

13 abril (4ª Feira) EB2,3 da Maia

Rastreios
9:30/12:30 – Rastreio da Saúde Oral
Dr. Pedro Rodrigues

9:30/13:30 – Rastreio Visual
Dr. Rui Sousa

9:30/13:30 – Rastreio da Tensão Arterial
Informações sobre “Hábitos de Vida 
Saudável”
Enfermeira Carolina Moniz

Sessões formativas
9:00/10:30 – Sessão Formativa: “Prevenção 
de Comportamentos Aditivos”
Equipa da U.S.P. da U.S.I.S.M.

10:30/12:00 – Sessão Formativa: 
“Prevenção do Alcoolismo”
Equipa da U.S.P. da U.S.I.S.M.

13:10/14:10 – Sessão Formativa: 
“Prevenção da Violência no Namoro”
Equipa da U.S.P. da U.S.I.S.M.

15:00/16:00 – Sessão Formativa (docentes 
e não docentes): “Prevenção de 
comportamentos aditivos”
Equipa da U.S.P. da U.S.I.S.M.

EB1/JI Maia
13:30/15:00 – Workshop de Culinária
Dras. Cristina Estrela e Carolina Moreira

14 abril (5ª Feira) EB2,3 da Maia

9:00/10:00 – EBI em Movimento: Aula de 
Zumba – Fitness
Coordenação da Docente Isabel Guedes

EB1/JI Porto Formoso
13:30/15:00 – Workshop de Culinária
Dras. Cristina Estrela e Carolina Moreira

15 abril (6ª Feira)

EB2,3 da Maia
9:00/10:00 – Sessão Formativa: “Segurança 
- o uso do capacete”
P.S.P. da Maia

11:30/13:30 – Concurso de Sopas 
Saudáveis

12:10/13:10 –  Sessão Formativa: 
“Primeiros Socorros”
Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande

EB1/JI São Brás
11:30/12:15 – Workshop de Culinária
Dras. Cristina Estrela e Carolina Moreira

EB2,3 da Maia
14:00/15:00 – Workshop de Culinária
Dras. Cristina Estrela e Carolina Moreira



EBI MAIA
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