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O Clube de Jornalismo tem
uma nova equipa que aspira
a continuar o excelente
trabalho da equipa anterior.
Neste primeiro número,
que sai perto do Natal, demos prioridade aos artigos
que abordam o bem-estar
de todos e de cada um.
Pretendemos divulgar as
atividades curriculares e
extracurriculares, dispor
de espaços de reflexão, de
divulgação cultural e de
conhecimentos mas, sobretudo, mobilizar a população
estudantil, promover a sua
participação, estimular a
sua identificação com o
jornal e com a Escola, bem
como despertar a sua curiosidade para a leitura de “A
Gazeta”.
A caixa “Vamos fazer
Gazeta”, onde os membros
da comunidade escolar
podem deixar o que pretendem que integremos
no nosso jornal, é uma das
iniciativas nesse sentido.
Prevemos, assim, abrir a
todos a possibilidade de
se expressarem e colmatar
também o reduzido número

de alunos do Clube até ao
momento. Agradecemos
a todos aqueles que, através da “caixa”, nos fizeram
chegar as suas sugestões,
queixas ou habilidades.
Todavia, não foi possível
integrar todas as sugestões
aí depositadas, embora
nos tenhamos esforçado
por isso. O desafio será, a
partir de agora, manter a
quantidade e, sobretudo,
aumentar a qualidade dos
trabalhos que nos chegam.
Estamos também gratos aos
professores Juan Pacheco e
Paulo Pereira, pela feitura
da caixa em madeira.
Àqueles que, por contacto
direto com o Clube, participaram neste número,
lamentamos ter condensado
alguns dos artigos enviados;
tivemos de o fazer, de forma
a integrar um maior número de rubricas.
Esperamos que esta nossa
primeira edição responda
às expetativas dos participantes e dos leitores.
Da parte do Clube de Jornalismo, um BOM NATAL
para todos.
O Clube de Jornalismo
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Radar escolar

Solidariedade

Campanha de Solidariedade – recolha de brinquedos e roupa
Com esta atividade,
recolhem-se brinquedos e
roupa para o Instituto de
Apoio à Criança que, por
sua vez, faz a distribuição desses bens junto das
famílias carenciadas da ilha
de São Miguel. Tem vindo
a ser realizada desde o
ano letivo 2007/2008, na
Escola Básica 2, 3 da
Maia, visando colocar
em prática conteúdos
temáticos da disciplina de

Educação Moral e Religiosa
Católica e, no geral, sensibilizar a comunidade educativa para o espírito de solidariedade, que é um valor a
preservar, cada vez mais.

É uma atividade que se tem
vindo a executar durante o
primeiro período, iniciando-se a 17 de outubro, Dia
Mundial para a Erradicação
da Pobreza. Inicialmente,
destinava-se apenas à recolha de brinquedos e roupas
para crianças. Contudo,
como atrás de uma criança
necessitada podem haver
pais carenciados, passaram
também a recolher-se roupas para adultos.
Esta atividade envolve todos
os docentes do Departamento de Ciências Humanas e Sociais na sua divulgação e na sensibilização
junto dos alunos da prática

do valor da solidariedade.
Os alunos têm vindo a participar, ano após ano, doando roupas e brinquedos
seus, e junto das comunidades onde estão inseridos,
recolhendo e trazendo para
a escola esses bens.
É uma iniciativa que tem
sido bem aceite pela comunidade escolar que nela tem
colaborado.
No corrente ano letivo
2012/2013, a atividade tem
também a participação do
1º ciclo, uma vez que há
uma docente de EMRC a
lecionar a disciplina aos
alunos dos 1º, 2º, 3º e 4º
anos.

O Departamento de
Ciências Humanas e Sociais
agradece toda a atenção e
a colaboração dispensadas
ao projeto, em nome das
crianças que sorrirem quando receberem o que lhes
for doado. Parafraseando
Madre Teresa, sei que o meu
donativo é apenas uma gota
no oceano, mas sem ele o
oceano seria menor.
A todos um Santo e Feliz
Natal e que Deus a todos
recompense.
A docente responsável pela
atividade na
E.B. 2,3 da Maia,
Fátima Rocha

Jogávamos à risca, à corda,
fazíamos rodas e cantávamos a “Teresinha de Jesus”.
Brincávamos rapazes e
raparigas juntos, sem maldade.
Luís Freitas: O futebol,
o jogo do pião, o jogo da
barra e o do xadrez.

go ensinar algumas coisas
que aprendi.

Érica Custódio,
6.ºC

Entrevista aos Encarregados de Educação
A INFÂNCIA DE OUTROS TEMPOS
Na aula de Português, no
âmbito do estudo de textos
jornalísticos, os alunos da
turma SPP A realizaram
entrevistas a familiares
e amigos mais velhos, de
modo a conhecerem melhor a infância de outros
tempos.
Os entrevistados foram
Carina Soares, amiga da
Eugénia Melo, Maria Pimentel, tia do João Sousa,
e Luís Freitas, pai da Ana
Carolina Freitas.
Como era a infância das
crianças naquela época?
Carina Soares: Era pobre e
feliz. Andávamos descalços,

as crianças ajudavam muito
os pais no campo e iam à
escola.
Mª de Fátima Pimentel: A
infância quase não existia.
Começava-se a trabalhar a
partir dos 8 ou 9 anos.
Luís Freitas: Eu brincava,
treinava futebol, ia para a
escola e ajudava o meu pai
na terra.
Que brinquedos usavam
naquela altura?
Carina Soares: Os nossos
brinquedos eram bonecas
de pano e de folha de milho
e carrinhos com carrilhos
de milho. Pelas matanças,
usava-se a bexiga dos por-

Vista de fora

cos para se fazerem as bolas
para os meninos brincarem.
Mª de Fátima Pimentel:
Não havia brinquedos.
Uma vez, no Natal, pedi à
minha mãe uma máquina
de costura e ela respondeu-me que o Menino Jesus era
pobre.
Luís Freitas: Piões, bolas,
tratores que se faziam em
madeira e carros de carrilhos de milho.
Que brincadeiras marcaram a sua infância?
Carina Soares: Brincávamos às casinhas, fingíamos
que éramos pais e mães.
Mª de Fátima Pimentel:

Como era a escola no seu
tempo?
Carina Soares: Aprendia-se
muito na escola com professoras rígidas.
Mª de Fátima Pimentel:
Havia uma para rapazes e
outra para raparigas.
Luís Freitas: Ia todos os
dias à escola e ainda consi-

Que diferenças encontra
na infância de hoje?
Carina Soares: Há uns anos
atrás, as crianças eram mais
inocentes. Agora, respondem, não ligam ao que os
adultos dizem. Fazem o que
querem e gostam. Hoje em
dia, todos têm telemóvel.
Mª de Fátima Pimentel:
As crianças mais pobres de
hoje eram ricas antigamente.
Luís Freitas: As crianças
de hoje não sabem brincar.
Fecham-se em copas, em
computadores e em PS3.

Por: Orlando Dutra, 5º B (Clube de Jornalismo)

Entrevistámos um ex-aluno que frequentou, no ano
anterior, a nossa escola. Quisemos saber com que opinião
ficou.
Nome: Samuel de Melo
Pacheco
Idade: 15 anos
Preferências musicais:
Gosto de todo o tipo de
música.
Livros: A Civilização de Eça
de Queirós e A Papisa Joana
de Donna Woolfolk Cross.
Heróis de Banda Desenhada: Tio Patinhas e Tintim.

Gostaste dos cinco anos
que passaste na EB2,3 da
Maia?

Qual momento te marcou mais ao longo desses
anos?

Os meus cinco anos foram
uma boa experiência em
que houve bons e maus
momentos, embora só
tenham ficado os bons na
memória. Com a minha
passagem por esta Escola,
aprendi e cresci muito com
a ajuda dos professores
e dos auxiliares de ação
educativa.

De facto, foram muitos os
momentos que me marcaram pela positiva na EB2,3
da Maia. Se bem que as
festas, tais como a Comemoração dos Cinco Séculos da Maia ou a visita da
escritora Anabela Mimoso,
foram os que mais me
marcaram.

Sei que fizeste parte do
Clube de Jornalismo.
Com que opinião é que
ficaste?
Na minha opinião, o
Clube é uma boa atividade, na qual os alunos
devem, sem dúvida,
participar; pois é muito
importante para a divulgação das atividades
realizadas pelos alunos.
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Fica por dentro

Entre a freguesia do Porto
Formoso e a Ponta de Santa
Iria existe um arrebentão,
ao fundo do qual se abre
uma enseada onde, em
1831, desembarcaram as
tropas liberais, comandadas
pelo Conde de Vila Flor.
Os miguelistas, vindos de
Vila Franca, já se tinham
instalado em tendas num
lugar seguro, com alta
serrania pelo sul e com as
rochas sobre o mar a norte.
Os liberais começaram a
subir o difícil arrebentão
com a ideia de se posicionarem bem, para assim
poder enfrentar e vencer os
miguelistas.
Com grande dificuldade e
cuidado, o Conde de Vila
Flor e demais liberais iam-se paulatinamente aproximando do lugar em que se
haviam de esconder, perto
da Ribeira das Limas.
No cabo de Riba da Ladeira
encontrava-se uma velha,
uma “alma pura”, como a
de muitos outros micaelenses, convencida de que os
liberais não eram mais do

O Grupo Vocal da EBI
da Maia formou-se em
setembro de 2010 e, desde
a criação do espetáculo “Velvet Carochinha”,
as tradicionais músicas
infantis receberam uma
nova “roupagem”, com
base nos grande “hits”
da música Rock e Disco.
AC/DC, Queen, Nirvana,
entre outros, conheceram
4

Gazeta da EBI da Maia

que um bando de pedreiros
livres e ameaçadores da
coroa do Senhor D. Miguel
e da fé cristã.
A velha tinha visto muitos
soldados a desembarcar no
Calhau e, quando se apercebeu de que eram liberais
que subiam à socapa, fez
rolar e atirou mesmo, pelo
arrebentão abaixo, grandes pedras, tantas quantas
pôde e as mais pesadas que
encontrou.
Os liberais, que julgaram
estar perante um grande
exército, fugiram como puderam; esconderam-se em
furnas ou buracos. Todavia,
nem todos se conseguiram
desviar.
Assim, aquela velha, tal
como o fizera, há muitos
anos, uma padeira em Aljubarrota, conseguiu sozinha,
inesperadamente, suplantar
uns quantos soldados e ajudou a vencer o combate.
A partir daí, o povo passou
a chamar àquele arrebentão,
Ladeira da Velha.
6.ºC de 2011/2012
as fantásticas personagens
do imaginário infantil
português, dando origem
a um programa de recordações únicas.
Depois do grande sucesso
atingido, principalmente
nas redes sociais, o grupo
conta agora com 36 elementos com idades entre
os 9 e 15 anos. Preparam
já um novo espetáculo,
para o qual arriscam criar
músicas originais que
procuram relembrar as
velhas e perdidas estórias
infantis.

Plano Nacional de Cinema
Na sequência da ideia
promovida pelo Plano
Nacional de Leitura,
Francisco José Viegas,
conhecido escritor, jornalista e, mais recentemente,
político português, desenvolveu um projeto-piloto
de criação de um Plano
Nacional de Cinema em
23 escolas do ensino básico e secundário, com o
objetivo de criar uma lista
de filmes essenciais, curtas
e longas-metragens de
vários géneros – cinema
mudo, westerns, musicais,
cinema de animação e
documentário, mais de
cinquenta por cento dos
quais de ficção nacional,
a visualizar ao longo do

Sabias
que?

percurso de escolaridade
obrigatória.
O Plano Nacional de Cinema começa a funcionar este
ano letivo em 23 escolas
do ensino básico e secundário, públicas e privadas,
em todos os distritos, pelo
que abrangerá cerca de três
mil alunos. Está inscrito
na recém-aprovada Lei do
Cinema e do Audiovisual,
com o objetivo de impulsionar a criação de novos
públicos através da promoção de “um programa
de literacia para o cinema
junto do público escolar
para a divulgação de obras
cinematográficas de importância histórica”.
Fazem parte do Plano Na-

?

cional de Cinema, criado
pela Secretaria de Estado
da Cultura e pelo Ministério da Educação e Ciência,
obras de cineastas como
Charlie Chaplin, Tim
Burton, François Truffaut,
Steven Spielberg, Martin
Scorsese, Abbas Kiarostami, Manoel de Oliveira,
Fernando Lopes, Luís
Filipe Rocha, Edgar Pêra,
João Salaviza e Regina
Pessoa.
Francisco José Viegas
salientou que esta lista
de filmes não resultou de
gostos pessoais, foi um
trabalho que envolveu
também agentes do setor e
cujo objetivo fundamental
é “ter adolescentes que
daqui a alguns anos saiam
das escolas a saber que o
cinema não começou com
Tarantino, não começou
com os filmes de há dois
ou três anos. O cinema
tem uma história, tem
património comum”.
Adaptado a partir de
várias notícias em
www.publico.pt/Cultura

?

?

Lenda da Ladeira da Velha

Sabias que o homem mais alto do mundo se chama Robert Pershing Wodlow, segundo os Records do Guinness.
O indivíduo chegou aos dois metros e setenta e dois centímetros de altura, o que se explica pelo facto de ter uma
hipertrofia numa glândula corporal, que levou a que o
seu crescimento continuasse à até sua morte em 1940.
Com dez anos de idade, Robert tinha um metro e noventa e oito centímetros de altura. Ele também é detentor
de outros grandes recordes do Guinness: o das maiores
mãos, com 32.2cm, e o dos maiores pés, com 47 cm (que,
hoje em dia, equivale a um calçado de número 70!).
Quando morreu, pesava 199 Kg e foram necessários vinte
carregadores para deslocar o seu caixão de 3 metros.
Henrique Bulhões, 8.ºB

Sabias que os furacões se formam nos oceanos.
Eles são centros de baixa pressão que se formam nas regiões tropicais.
Para o mesmo fenómeno atmosférico utilizam-se nomes
diferentes consoante a sua intensidade e o oceano em que
se formam, sendo Furacões, no Atlântico e Pacífico Oriental, Tufões, no Pacífico Ocidental, e Ciclones Tropicais, no
Índico.
Mas…. o que é um furacão?
É quando o ar sobe rapidamente e em espiral em torno de
um centro calmo, designado por «olho».
Pelas docentes de Geografia

Radar Escolar

Grande Entrevista
Helena Chrystello

A professora de Português do 2º ciclo na nossa
Escola, Coordenadora do
Departamento de Línguas
e do Clube de Leitura,
disponibilizou-se, amável
e jovialmente, como lhe é
característico, a “matar” a
nossa curiosidade sobre as
suas experiências e atividades.
Entrevista das alunas Júlia
Bento, Sara Cabral e Raquel
Ponte do 8º B, com a colaboração do Clube de Jornalismo.
Por que razão escolheu
esta profissão?
Acredito que a escola não
se deve limitar a oferecer
uma igualdade de oportunidades em termos de
acesso à educação, mas uma
diversidade de respostas na
ação educativa a fim de assegurar o sucesso de todos
os alunos. Os alunos são
sujeitos e não objetos, têm o
direito à diferença, à individualidade e ao processo de
ação educativa. A atuação
do educador é um ato de
comunicação e comunicar
significa tornar comum,
partilhar.
A situação educativa é, assim, uma situação de comunicação em que o professor
tem um papel ativo de
interveniente e facilitador
da comunicação. As afinidades que o professor e a
criança vão criando durante
a comunicação contribuem,

também, para aproximar
os seus diferentes níveis de
realidade, além de estreitar
os laços afetivos.
É necessário reinventar a
escola com novas formas de
estar. Foram estes os desafios que me fizeram optar
por esta profissão.
Já trabalhou com alunos
do ensino especial e até no
ensino profissional. O que
guarda destas experiências?
Este tipo de experiências
são tanto mais interessantes
quanto maior for o desafio
que proporcionam. Educar
é proporcionar resposta
à mobilidade social cada
vez maior, desenvolvendo
capacidades de adaptação a
novas profissões e a novos
métodos de trabalho.
Sabemos que tem formação em áreas diversificadas. Além de lecionar, já
exerceu outras profissões?
É importante, hoje em
dia, ter formação em áreas
diversificadas, o que permitirá várias saídas profissionais. Além de lecionar,
trabalhei, durante alguns
anos, numa empresa privada multinacional. A experiência foi enriquecedora.
Abre-nos horizontes e boas
perspetivas sobre o mercado de trabalho.
A tradução sempre me
fascinou… Durante algum tempo, não só traba-

lhei como tradutora para
algumas empresas, como
lecionei cursos de tradução.
O ato de tradução surge
como um ato de reflexão
e de experiência que se
elabora perante o texto e
que se renova em cada texto
e em cada tradutor. Traduzir nunca poderá ser uma
operação completamente
impessoal. O tradutor é,
antes de mais, um leitor
privilegiado que esgravata
o texto.

vários níveis de ensino do
português como língua estrangeira. Visa, sobretudo,
proporcionar o estudo de
autores açorianos contemporâneos junto das comunidades açorianas radicadas
nos Estados Unidos e Canadá. A ideia surgiu, precisamente, para colmatar a falta
de ferramentas didáticas
nas Universidades desses
países. A Direção Regional
das Comunidades apoiou
este projeto.

Está ou esteve ligada à
organização de atividades
paralelas ao ensino?
Sempre estive ligada à
organização de atividades
paralelas ao ensino, mas
complementares. Desde
2011, pertenço à direção da
Associação dos “Colóquios
da Lusofonia”. É um movimento cultural e cívico que
visa mobilizar e representar
a sociedade civil. A associação tem como objetivo
reforçar laços entre lusofalantes no plano linguístico,
cultural e social, na defesa,
preservação, ensino e divulgação da língua portuguesa; fomenta, igualmente,
a divulgação de obras de
autores em língua portuguesa através de reedições
e traduções. Entre outros
projetos, criou-se uma
“Diciopédia”, os “Cadernos
Açorianos”, que se encontram “on line” e acessíveis
a todos, e uma antologia de
autores açorianos contemporâneos que será publicada brevemente.

Os autores açorianos aí
referenciados aderiram facilmente a esta iniciativa?
A colaboração dos autores,
aos quais estamos profundamente gratas, foi total,
tanto pela sua anuência à
coleção dos textos antologiados, como pela verificação da respetiva tradução
para língua inglesa.

Publicou, recentemente,
a Antologia Bilingue de
Autores Açorianos de que
é co-autora. Como surgiu
esta ideia?
A antologia destina-se a
docentes e discentes dos

Qual foi a reação dos leitores?
Julgo que esta Antologia
foi muito bem aceite pelas
instituições de ensino que
trabalham com as comunidades açorianas, dado
que nos convidaram para
apresentar este projeto na
Universidade de Toronto no
Canadá, no passado mês de
setembro.
Viveu, certamente, várias
experiências, como consequência destas suas viagens. Lembra-se de algumas que nos possa contar?
Os melhores momentos
foram, sem dúvida, assistir
ao concerto da Ana Paula
Andrade do Conservatório de Ponta Delgada e os
músicos da Orquestra de
Cordas da Universidade de
Santa Catarina que interpretaram músicas do Cancioneiro Açoriano, aquando
da deslocação ao Brasil. Um
ano depois, em Macau, um
novo concerto, desta vez
também com a presença da
soprano Raquel Machado e
com jovens músicos chineses que estavam a aprender
português há menos de 6
meses no Instituto Politécnico de Macau. É este intercâmbio espontâneo que
permite aos intervenientes
integrar todos os tipos de
saberes e de saber-fazer
numa prática profissional.

Foi a fundadora deste
jornal no ano letivo de
2009/2010.Tem saudades
do Clube de Jornalismo?
Não fui a única fundadora
do Clube de Jornalismo,
éramos uma equipa. Os colegas Telmo Nunes, Teresa
Vilhena e Isabel Guedes
trabalharam comigo e contribuíram para o êxito do
mesmo. É claro que tenho
muitas saudades do Clube
de Jornalismo e dos alunos
com quem trabalhámos.
Ficam sempre as lembranças que nunca esqueceremos, mas chegou a altura
de sermos substituídos para
não “cair na rotina”. Renovar, inovar e dar-lhe outra
dinâmica irá certamente
contribuir para uma melhoria significativa do mesmo.
O jornal é um produto
que, fruto das dinâmicas
criadas na escola, contribui
para a melhoria das aprendizagens, da formação do
indivíduo e da imagem dos
intervenientes.
O Clube de Leitura é a
sua nova aposta, desde o
ano transato. Tem corrido
como esperava?
O Clube de Leitura é um
grande desafio. Ainda é
cedo para fazer um balanço do mesmo. É um Clube
“sem dia, nem hora” no
qual teremos atividades
muito diversificadas. Para
já, temos 42 inscritos que
irão colaborar connosco
para promover o gosto pela
leitura.
É também Coordenadora
de Departamento. Sente-se
com energias para continuar a levar uma vida tão
preenchida? Qual é o segredo para tanta energia?
Acho que não há nenhum
segredo! Quando se trabalha numa escola em que
tudo está organizado, em
que nos sentimos incentivados e apoiados nas nossas
iniciativas, tudo se torna
muito mais fácil.
O que é que a levou a escolher ficar nos Açores?
Da minha sala de aula, dum
lado, vejo o mar, do outro,
as vacas alpinistas. Porque
é que haveria de escolher
outro lugar?
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Tudo em dia

Porquê o consumo de drogas na adolescência?
Pelo Gabinete de Psicologia e Orientação da EBI da Maia
Não se pode dizer que há
uma única razão que leve
ao consumo de drogas,
mas sim vários fatores que
podem influenciar o consumo ou o não consumo.
Estes fatores podem ser
individuais, sociais, familiares, ambientais e inerentes
a cada substância. Existem
diferentes formas de consumo com diferentes significados e as razões que levam
as pessoas a experimentar
uma droga são diferentes
das razões que as levam a
ficar dependentes.
A adolescência é o período
de transição entre a infância
e a idade adulta, aproximadamente, entre os doze e os
vinte anos. É um período
de rápidas mudanças: no
corpo, nas emoções, nas atitudes, no campo intelectual,
nas relações com a família e
com os colegas e na liberdade e responsabilidade.
A adolescência é para todos
uma época de experimentação e de procura dos limites
do “eu” (até onde posso ir).
É uma fase da vida muito
importante, embora, muitas vezes, confusa e cheia
de tensões. Pode ser uma
fase difícil para muitos, o
que leva frequentemente à

iniciação das drogas (mais
frequentemente álcool,
tabaco e haxixe).
No início, ou seja, numa
fase de experimentação, há
um conjunto de fatores que
podem levar a esse consumo dos quais se destacam:
a curiosidade, a vontade de
pertencer a um grupo, o
desejo de diversão, o medo
da exclusão do grupo, a
disponibilidade da droga, a
ilusão de que o consumo da
droga vai resolver problemas, a falta de informação
ou informações distorcidas,
entre outros.
Os rapazes, talvez por
razões culturais, são mais
afetados pelo consumo de
drogas, embora as raparigas, depois da iniciação,
tenham um percurso mais
rápido e degradante.
Quem está convencido que
tem pouco valor (baixa auto-estima) é muito influenciável pelos outros (grande
necessidade de aprovação
social) e não tem força para
recusar a iniciação à droga
se o grupo o pressionar
(fraca assertividade). Não
ser capaz de assumir valores
e de ter opiniões próprias
com alguma autoconfiança
é talvez a maior causa para

a iniciação às drogas.
Os pais são os primeiros
modelos dos filhos. Se os
pais são consumidores de
drogas (geralmente legais,
como é o caso do tabaco,
álcool ou tranquilizantes)
fornecem um modelo de
consumismo que os filhos
tendem a seguir. As crian-

Elisabete Lopes, 6.ºA

ças aprendem mais com o
que veem os pais fazer, do
que com os conselhos que
ouvem dos pais. Por outro
lado, problemas familiares
como o divórcio ou separação dos pais, o pouco
tempo que os pais dedicam
à criação e educação dos
filhos, o desemprego paterno, a violência doméstica
e os maus tratos aos filhos,

favorecem o aparecimento de um núcleo familiar
desestruturado e a procura
do alívio pelos filhos problemáticos através do uso
de drogas.
Períodos muito longos de
trabalho, com ritmo muito intenso, convidam ao
consumo de drogas estimulantes (ex.: anfetaminas) e
outras. Isto sucede ocasionalmente em ocupações
específicas, como os estudantes (antes dos exames,
alguns experimentam as
anfetaminas) e os desportistas de alta competição
(“doping”).
A falta de perspetivas de
futuro para os jovens que
vivem em meios sócio-económicos desfavorecidos
é um poderoso incentivo
à evasão através da droga.
Sem resolver alguns problemas sócio-económicos graves da nossa sociedade, não
é possível excluir a droga.
O adolescente que não
tenha família, escola e/ou
ambiente onde se reveja,
procurará ansiosamente
a aprovação do grupo de
amigos que, provavelmente, será constituído por
adolescentes mais velhos,
mas com os mesmos pro-

O alcoolismo na adolescência
O Clube de Jornalismo solicitou uma apreciação da atividade:

O alcoolismo foi e continua
a ser um grande problema
de saúde pública e, como
qualquer outra droga, o
álcool provoca alterações
no sistema nervoso, modificando comportamentos,
produzindo prazer momentâneo e tornando o usuário
dependente. O consumo
de drogas lícitas no quotidiano cultural das pessoas
trouxe, para a Escola Básica
e Integrada da Maia, um
conjunto de experiências
relacionadas com o consumo do álcool.
Os adolescentes participam
neste consumo sem se dar
conta de que o álcool é
uma das drogas lícitas mais
potentes. É interessante
salientar que o indivíduo,
6
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olescente,
neste caso o ad
r alertado
necessita de se
uências que o
para as conseq
no organisálcool provoca
em excesso;
mo, se ingerido
acidentes
pois, além dos
camentos
de carro, espan
ol também
e outros, o álco
s.
provoca doença
cola não
es
a
Sabemos que
te propode resolver es
não pode
blema, porém
o papel de
ignorá-lo. Tem
ar a discusinformar, instig
talizando os
são, instrumen
or meio de
adolescentes p
upo como
dinâmicas de gr
ncia Diveré o caso da Ciê
ibam como
tida, para que sa
rogas lícitas,
conviver com d
volver os
procurando en
ndo os rispais e identifica
s pelo consucos provocado

mo do álcool e
os motivos
que levam os ad
olescentes a
ingerir bebidas
alcoólicas.
Constatei que m
uitos alunos frequentam
um chamado “ Retiro”, on
de podem
entrar e beber
bebidas
alcoólicas. Será
que os pais
o sabem?
Concluindo, ap
ós uma maratona por tod
as as turmas
de 5º e 6º anos,
posso dizer
que apesar de m
uitos destes
alunos já terem
experimentado algum
as bebidas
alcoólicas, no fi
nal de cada
sessão de preve
nção todos
os alunos most
raram um
forte interesse
por evitar ao
máximo as beb
idas alcoólicas no futuro.
Cientista:
Lurdes Borges Si
lva

blemas e sempre a mesma
alternativa: o consumo de
drogas... É a necessidade de
se integrar num grupo de
amigos que só o aceitam se
consumir...
A experimentação e o
consumo de drogas ilícitas tende a co-existir com
outros consumos (tabaco e
álcool), tende a co-existir
com uma maior tendência
por parte dos adolescentes
a envolverem-se em actos
de provocação na escola.
Estes adolescentes aparentemente têm mais tendência
para estarem mais afastados
da vida escolar, achando
a escola aborrecida e os
professores não encorajantes nem disponíveis. Estes
adolescentes tendem mais
frequentemente a acharem-se pouco felizes, com
dificuldades em comunicar
com os pais e com mais tendência a se juntarem a um
grupo de amigos que consomem drogas, depois das
horas das aulas ou mesmo
em horário escolar.
Está nas mãos de nós todos
pensar em ALTERNATIVAS!… Vamos a isso!…

Tudo em dia

Gabinete para a Promoção da Saúde Escolar
À semelhança do ano
transato, o Gabinete
da Promoção para
a Saúde Escolar
da EBI da Maia,
em parceria com
o Centro de Saúde
da Ribeira Grande,
continuará a enquadrar o

envolvimento de cada
aluno no quadro
da saúde escolar.
Neste âmbito,
as atividades a
desenvolver, ao
longo do ano, visam atingir, de forma
faseada, os seguintes obje-

tivos: controlar a obesidade
infantil na EBI da Maia;
sensibilizar a comunidade
educativa para os malefícios das substâncias lícitas e
ilícitas; comemorar o “Dia
da Saúde Escolar da EBI da
Maia” e “Dia Mundial da
Criança”, com a realização

de uma “Feira da Saúde”; e,
por fim, desenvolver conhecimentos face à saúde
sexual e reprodutiva, com o
Projeto Afetivo-Sexual. Em
relação a este último objetivo, é de salientar, que de
acordo com o novo enquadramento legal, as orienta-

ções metodológicas para a
implementação da educação
afetivo-sexual em cada nível
ou modalidade de ensino,
ano e área curricular, devem
privilegiar a transversalidade e articulação curricular.

E a propósito de afetos:

PRIMEIRO AM R
Na aula de Português, a propósito do estudo da poesia, os alunos das turmas
A e C do 9º ano de escolaridade, ouviram e interpretaram o poema “Cinderela”, de Carlos Paião, que aborda a temática do primeiro amor. Como tal,
escreveram textos sobre o referido tema e convidaram os pais a fazerem o
mesmo. De entre vários, foram escolhidos os que damos a conhecer a seguir.
Quando me apaixonei pela
primeira vez, ainda era
uma pessoa muito ingénua.
Talvez por causa da idade,
ou porque era a primeira
vez que sentia algo tão mágico, ou talvez uma mistura
dos dois.
Eu não via os seus defeitos,
para mim, ele era perfeito.
Era. Agora está longe disso… Na minha cabeça e no
meu coração, tudo era perfeito, mas na realidade, era
bem diferente. Era como
se vivesse noutro mundo, o
mundo da ilusão, talvez.
Acho o amor um sentimento perigoso. Ele cega, ele
ilude. Não é ele que magoa,
é a rejeição, a mentira. É a
mesma dor que uma queda,
mas neste caso, caímos na
realidade. Mas é por causa
dele, porque quanto mais
amamos alguma coisa, mais
difícil é perdê-la.
O meu primeiro amor
tornou-me mais forte. O
meu primeiro amor não foi
um erro, foi uma lição.
Raquel Furtado, 9ºC

Na primavera de 2011
conheci um rapaz. Tinha
apenas 12 anos e ele 13.
Aproximamo-nos mais
numa tarde de Maio. Era
domingo. Falámos, falámos,
falámos. E tornamo-nos
mais íntimos. Passamos o
verão juntos. Por vezes, era
difícil encontrarmo-nos,
mas, quando acontecia,
parecia estar num mundo
diferente. E nestes dias o
tempo deslizava. Durante o
tempo em que não o abraçava, observava o seu sorriso, ouvia o que ele dizia e
até o seu silêncio.
Quando percebi que estava
apaixonada, já não havia
volta a dar. É que, sabem,
não se negoceia com os
sentimentos. Foi o meu
primeiro amor e mudou a
minha vida.
Hoje já nada é assim. É
tudo diferente. Mas acreditem, mais vale ter uma amizade colorida do que ter um
namoro a preto e branco.

Era uma jovem
Vivia a vida com emoção
Impaciente, sonhadora, alegre
Tudo era cor de rosa
Amar era aspiração.
Um dia, encontrei com o olhar
O amor que me fez sonhar,
Que fez balançar meu coração
Como uma onda de mar.
Era só encanto de adolescente
Que o vento trouxe para o meu presente.
O vento trouxe, o vento levou
E o sonho se desmoronou.
Maria José da Silva,
mãe de Joana Amaral, 9º A

Sara Medeiros, 9ºC

Qual tela capturada num momento
Duma tarde solarenga, brisa mansa,
Caminhavas bela, cabelo em trança,
Pelas pedras do basalto cinzento.
Desde então esse meu pensamento
Haveria de girar em louca dança
(Tão louca que o tino não alcança)
E o amor transformado em tormento.
E se tanto não bastasse pra julgar
Que de ora avante descanso não teria
A minha alma de amor já perdida;

O meu primeiro e único amor
Não foi ao calhas, não senhor.
Antes da idade certa, proibido,
Mas, depois, tudo fez sentido
Maria Fróes,
mãe de Maria Pimentel, 9º C

Haverias tu de me abandonar,
Deixando em meu peito memória fria
Do primeiro amor da minha vida.
Zé Medeiros,
pai de Sara Medeiros, 9º C

Entrega de diplomas
No dia
17 de novembro,
realizou-se, no
Anfiteatro da Escola,
a habitual cerimónia
de entrega de diplomas
aos alunos que
concluíram o 9º ano
em 2011-2012.
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Dia da Alimentação
No dia 16 de outubro,
as crianças do Jardim de
Infância da Maia comemoraram o Dia Mundial da
Alimentação com uma visita à padaria local. Puderam
observar todo o processo
de fabrico do pão. No final
da visita, foram adquiridos
pães caseiros para um lanche convívio, onde se usou
Também nós, do Núcleo de
Educação Especial, não quisemos deixar passar a data
sem festejar e relembrar o
quanto é importante uma
boa alimentação. Visto isto,
todos os alunos do nosso
Núcleo, na EBI da Maia, e
um grupo de cinco alunos

da EB1/JI Professor Manuel
Jacinto da Ponte tomaram
um pequeno-almoço convívio, diferente e nutritivo.
Decidimos fazer panquecas envolvidas com mel e
bebemos um precioso leite
a acompanhar.
Salientamos o nosso grande

doce de maçã confecionado
por uma das turmas.
Esta atividade, inserida na
área de Conhecimento do
Mundo, permitiu às crianças compreender o mundo
que as rodeia, identificando
algumas profissões e serviços do seu meio familiar
e local. Tomaram ainda
consciência de que o pão,

à semelhança de outros
alimentos, é uma das bases
da nossa alimentação.

envolvimento e entusiasmo
na preparação da atividade
e na confecção das panquecas, bem como o apoio
imprescindível dos nossos
professores e auxiliares da
cantina.
Os alunos do Núcleo de
Educação Especial

O Gabinete para a Promoção da Saúde Escolar, com
o propósito de fomentar
o consumo de alimentos
saudáveis, organizou uma
atividade para assinalar a
data: distribuição gratuita
de fruta no bar da Escola.

Receção de boas-vindas da Biblioteca

Dia do Idoso
No dia 13 de novembro, a EB1/JI de São Brás recebeu os avós da freguesia, que organizaram um convívio desportivo com jogos que marcaram a sua infância. Foi um dia
muito alegre, tendo sido evidente a partilha de saberes entre gerações.

De forma a dar as boas-vindas aos novos alunos
da E.B. 2, 3 da Maia, e tal
como tem sido hábito, a
equipa de coordenação da
Biblioteca levou a efeito
uma visita guiada à BE,
exclusivamente, para estes
novos alunos.

Houve animação, entusiasmo e muitas promessas de “grandes leituras”.
Pois bem, os responsáveis
comprometeram-se a lá
estar para os receber o
melhor que conseguirem
e souberem.

Intervalo Musical
Os alunos de Educação Musical do 9º ano apresentaram
o trabalho, realizado na sala de aula, com 3 músicas Pop
Rock nacional e internacional.

No passado dia 2 de novembro, no âmbito da celebração do Ano Europeu do
Envelhecimento Ativo e da
Solidariedade entre Gerações, os Departamentos de
Matemática e de Ciências
promoveram um encontro
entre os idosos da freguesia
e os alunos desta instituição, de forma a fomentar
a partilha de vivências e
conhecimentos com a população mais jovem.
Durante o encontro, além
do convívio entre gerações,
os mais velhos puderam
também assistir a uma sequência de experiências de
Química, orientadas pelo
docente Ricardo Tavares.

O Departamento de
Matemática levou a cabo
o concurso ”Com peso,
medida e forma”, que
consistia na elaboração
de um bolo alusivo aos
sólidos geométricos, o
que proporcionou, no fim
do convívio, a todos os
alunos, idosos, professores e auxiliares envolvidos
na atividade, um delicioso lanche.
As coordenadoras dos
Departamentos de Matemática e Ciências agradecem a todos os presentes
a colaboração, empenho e
dedicação.
Maria Ernestina Esteves e
Anabela Santos
Gazeta da EBI da Maia
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A Folhinha Castanha

Era uma vez uma folha
muito pequena e estava
presa numa árvore enorme.
A árvore era muito bonita,
como eu, a Folhinha Castanha!
Um dia, caí da árvore, muito devagarinho… O vento
levou-me para um sítio
maravilhoso, com muitas
árvores lindíssimas. Olhei
e vi uma folha no
chão, ela estava

A Folhinha
Verde

Era uma vez uma folhinha
muito verde. Estava presa
num ramo de uma árvore.
A árvore era altíssima e
tinha um tronco grosso.
Um dia, a Folhinha Verde
decidiu sair daquele ramo,
mas tinha receio de cair e
não conseguir voar. Sentiu,
então, uma rajada de vento
muito forte e, assustada,
gritou:

mesmo ao meu lado. Então,
disse-lhe:
- Olá! Estás bem?
- Olá! Sim, estou bem.
O meu nome é Folhinha
Amarela. – respondeu. Queres brincar comigo?
- O meu nome é Folhinha
Castanha. Claro que sim!
Adoro brincar. –
respondi.
E lá
fomos

- Ai! Ai! Ai! Que medo!
De repente, a folhinha
soltou-se e voou… Voou
muitos dias e muitas noites. Por fim, chegou a uma
floresta onde não conhecia
ninguém. Olhou em seu
redor, e começou a pensar:
- Talvez seja melhor ir
embora! Não conheço
nenhuma folhinha… Sinto
saudades das minhas irmãs

Trabalho experimental
nós brincar às apanhadas
e às escondidas. Enquanto
brincávamos, vimos muitas outras folhinhas, muito
bonitas, caídas no chão, sozinhas. Convidámo-las para
virem brincar connosco.
As folhinhas rapidamente
se juntaram a nós e continuamos a brincar a tarde
inteira.
Depois, o vento, com
toda a sua força,
separou-nos e arrastou-me para outro
lado e lá segui viagem,
sozinha!
Henrique Araújo,
n.º 5 OPI C

Folhinhas Verdes…
Então, quando o vento
voltou a soprar com muita
força, partiu.
Simone Pacheco,
n.º12 OPIC

Segurança na Escola
À semelhança do ano
letivo transato, a Junta de
Freguesia da Maia voltou a disponibilizar um
funcionário para reforçar
a segurança na travessia
da passadeira, entre os
edifícios da EB1/JI Professor Manuel Jacinto da
Ponte, durante a hora de
almoço.
O funcionário auxilia as
crianças a atravessar a
rua, principalmente as
mais novas, dando-lhes as
indicações necessárias sobre prevenção e segurança
rodoviária, ajudando ao
mesmo tempo a uma
maior consciencialização
dos condutores no que
respeita à velocidade e
ao cuidado mínimo que
é imperativo ter numa
Zona Escolar. Apesar de
aos olhos de muitos pa10
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recer um trabalho insignificante, este é um trabalho
de extrema importância na
diminuição da sinistralidade e na área da prevenção.
Para além da promoção da
segurança dos mais novos,
esta iniciativa destaca-se

também pelo envolvimento ativo dos órgãos
de poder local.
O Núcleo da EB1/JI Prof.
Manuel Jacinto da Ponte
agradece a atenção da
Junta de Freguesia da
Maia.

O grupo de crianças da
turma B do Jardim-de-infância da escola EB1/
JI Prof. Manuel Jacinto da
Ponte realizou uma experiência com os frutos do
outono cujo tema foi Flutua/Não flutua no âmbito
da área do conhecimento
do mundo.
A história do “Casamento
da Sr. Dióspiro e da Sra.
Noz” serviu como motivação para a experiência, por
ser uma história que nos

uma avelã, uma maçã, um
dióspiro, bagos de uvas,
uma azeitona, uma amêndoa, etc…) e comecei por
explicar os termos flutuação/não flutuação.
Depois de terem percebido
os termos, imediatamente,
quiseram experimentar
o comportamento dos
frutos. Os alunos foram
orientados no sentido de
fazerem previsões sobre a
flutuabilidade ou não dos
objetos (frutos), fui inda-

fala dos frutos existentes
no outono e das condições
atmosféricas. Depois da
sua exploração, recriamos
uma situação perguntando como são os dias
no outono. As crianças
responderam com muita
chuva e vento. De seguida,
perguntei o que é a chuva.
Eles responderam água.
Aproveitando a resposta, coloquei em cima da
mesa um recipiente com
água e alguns frutos do
outono (como uma noz,
uma castanha, uma romã,

gando quais as suas pré-conceções e a razão das
suas opiniões.
Seguidamente, procedeu-se ao registo dos seus
resultados em representações gráficas (desenho),
tabela de dupla entrada
e, como última atividade, agruparam os objetos (frutos) em função
do seu comportamento,
colocando-os de seguida
no recipiente devidamente
identificado os que
flutuavam e noutro os que
não flutuavam.

Os alunos
chegaram às seguintes conclusões:
Os que ficam em cima são os que flutuam e os que ficam
em baixo não flutuam;
Um objeto flutua na água quando não vai ao fundo;
Quanto aos objetos com formas parecidas, uns podem
flutuar na água e outros não;
Os mais pesados vão ao fundo;
Os mais leves ficam em cima;
A flutuação não depende do tamanho dos objectos
(exemplo: a maçã e a azeitona).

Fica por dentro

Dia de Ação de Graças

O professor Bastos para o aluno:
- Em quantas partes se divide o crânio?
- Não sei, depende da pancada.

No dia 22 de novembro, decorreu a comemoração do “Dia de
Ação de Graças” na
EB2,3 da Maia, organizado pelos professores
de Inglês. No hall da Escola,
esteve patente uma exposição de trabalhos dos alunos,
projetaram-se vídeos e teve
também lugar um concur-

Proximamente
3 a 7 de dezembro
Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com
Deficiência - Núcleo de Educação Especial
7 de dezembro
Comemoração do Ano Europeu do Envelhecimento
Ativo e da Solidariedade entre Gerações
- Núcleo de Educação Especial
12 de dezembro
Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações (Jogos Tradicionais)
- Departamento de Educação Física e Educação Musical
“Parar a ler” P.R.L. “Stop de leitura” - Biblioteca Escolar
so de doçaria. A cantina
propiciou uma ementa
representativa do almoço
típico do dia de Ação de
Graças, com animação,
decoração e, ainda, a
apresentação dramatizada do powerpoint “The
First Thanksgiving”.

14 de dezembro
“Solidariedade entre Gerações” (Festa de Natal)
- E.B.1/JI Pe. Laudalino da Câmara Moniz de Sá
Nós e a comunidade I - O nosso Natal
- E.B.1/JI de São Brás
Festas Natalícias - E.B.1/JI Manuel Jacinto da Ponte
Visitas a idosos que vivem sós
- E.B.1/JI Manuel Jacinto da Ponte
Natal – Festa de Natal apresentada por todos as turmas
- E.B.1/JI Professor Amâncio da Câmara Leite
Festa de Natal - Núcleo de Educação Especial

Palavras cruzadas
Vertical
1.
Desenvolvimento excessivo de um órgão ou de
uma parte de um órgão, sem alteração real do seu
tecido.
3.
Estado de calma ou tranquilidade.
4.
Aquele que ensina uma arte, uma atividade, uma
ciência, uma língua, etc.
5.
Rodela larga e relativamente fina de massa.
7.
Período de aprendizagem de 45 ou 90 minutos.
8.
Atividade comercial de preparação e forneci-		
mento de refeições em restaurantes e estabelecimentos similares.
9.
Sociedade de pessoas para um fim comum.
10.
Conjunto de livros, manuscritos, etc., possuídos
por um particular ou destinados à leitura pública.
11.
Pessoa considerada de terceira idade.
13.
Determinante relativo equivalente à expressão
“do qual”.
Pratica algum
desporto?
Sim, ciclismo e snooker.
Qual o herói de banda desenhada
com o qual se identifica?
Flash Gordon e Homem-aranha.
Que tipo de música gosta?
Pop-rock.
Qual é a sua banda ou cantor
preferido?
Radiohead.

Horizontal
2.
Tomar, apoderar, agarrar.
6.
Jornal, periódico, folha.
12.
Reciprocidade de obrigações e interesses.
14.
Estado de completo 		
bem-estar físico, mental
e social.
15.
Um bem..., interjeição		
para expressar agradecimento ou gratidão.
16.
Líquido volátil resultante de fermentações sacarinas.
17.
Do latim basium.
18.
Festa que celebra o nascimento de Cristo.
Conte-nos um momento
da sua adolescência que
tenha sido marcante?
Todas as vezes que ia jogar
bilhar com o meu pai.
Qual é a coisa sem a qual
seria incapaz de viver?
Automóvel.

Diga a primeira ideia
que lhe surge com:
alegria= viver
pimenta= bom
cão= nem por isso
gato= ainda pior que cão
automóvel= ainda é vicio
mas, já foi mais
flauta= falta de jeito
ouro= piroso

Em foco
Descubra quem é! A resposta encontra-se nesta edição :-)
Gazeta da EBI da Maia
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Lazer

Sugestões
de Leitura e
de Cinema

Mas qual será a importância da leitura?
Para muitos, ler é uma chatice. Vamos então descobrir a sua importância.
Ler é aprender. Mas, aprender o quê? Aprender novas palavras, aprender
mais sobre culturas e estilos de vida. Aprender a imaginar e a pensar de
maneira diferente.
Todavia, ler não é só aprender. É também usufruir de uma boa companhia e
de boas informações.
Será que alguém que não sabe ler conseguirá tirar a carta de condução? Não.
Será que conseguirá perceber as legendas de filmes estrangeiros? Não.
Será que conseguirá arranjar emprego? Não.
Será que conseguirá compreender os outros? Não.
De certa forma, o seu futuro está muito condicionado.
Concluindo, se quer ter um futuro melhor, invista na leitura!
Claúdia Serpa e Dora Botelho 7º B

Título: “Sexta-Feira ou a
Vida Selvagem”
Autor: Michel Tournier
Tempo: 3 semanas (no
mínimo)
Crítica: Uma aventura
muito boa que se passa
numa ilha, Speranza.
Aconselho-vos a lê-lo.
Gostei muito.
Marta Vidinha, PROFIJ

Título: “O Traficante”
Autor: Robert Muchamore
Tempo: 2 semanas
Crítica: Eu gostei muito do livro, pois fala de um
jovem que foi em missão para um bairro cheio
de traficantes: queria arranjar provas para pôr
na prisão o maior traficante do mundo. É muito
interessante, visto que é de ação e tem muitas
aventuras. Garanto-vos que vão gostar.
Gonçalo Melo 8º B

Título: “Marley & Eu”
Autor: John Grogan
Tempo: 2 semanas
Crítica: É sobre um
casal que decidiu adotar um cãozinho ao
qual deram o nome de
Marley. Gostei muito e
aconselho-os a lerem-no.
Livro: “O Recruta”
Sofia Medeiros. 8º B
Autor: Robert Muchamore
Tempo de leitura: 3 semanas
Crítica: Eu gostei deste livro. Fala
sobre crianças que são deixadas em
orfanatos porque os pais ou morreram ou não os querem. Ao lê-lo,
fiquei a perceber melhor este grave
problema, que atinge muitas crianças por todo o mundo.
João Costa, 8ºB

Título: “A Lua da Joana”
Autor: Maria Tereza Maia Gonzalez
Tempo: 2 semanas
Crítica: Gostei muito do livro
porque aborda muitos assuntos da
adolescência, toxicodependência,
conflitos com os pais, paixões …
Júlia Bento 8º B n.º 13

Do Plano Nacional de Cinema

5.º ano
– “Estória do Gato e da Lua”, de Pedro Serrazina (Portugal, 1995)
– “O Estranho Mundo de Jack”, de Henry Selick, escrito e produzido
por Tim Burton (EUA, 1993)
– “A Bola”, de Orlando Mesquita Lima (Moçambique, 2001)
– “Com Quase Nada”, de Margarida Cardoso e Carlos Barroco (Portugal e Cabo Verde, 2000)
– “Aniki-Bobó”, de Manoel de Oliveira (Portugal, 1942)
– “As coisas lá de Casa”, de José Miguel Ribeiro (Portugal, 2003)

Sugestão Musical

Título: “O Sonâmbulo”
Autor: Robert Muchamore
Tempo: 1 semana
Crítica: É um livro
cheio de ação e empolgante. Eu gostei
imenso.
Tiago Pacheco 8º B

6.º ano
– “O Garoto de Charlot”, de Charles Chaplin (EUA, 1921)
– “ET, o Extraterrestre”, de Steven Spielberg (EUA, 1982)
– “Diz-me Onde Fica a Casa do Meu Amigo”, de Abbas Kiarostami (Irão, 1987)

Na impossibilidade de reproduzir a coreografia do Gangnam Style, deixamos a
tradução da 2ª sugestão mais votada na caixa “Vamos fazer Gazeta”.

“All I want for Christmas”
“Tudo o que quero este Natal” Mariah Carey
Há apenas uma coisa de que preciso
Os presentes não me interessam
Debaixo da árvore de Natal
Só te quero para mim
Mais do que possas imaginar
Realiza o meu desejo
Tudo o que quero este Natal és… Tu
Não quero muito pelo Natal
Preciso apenas de uma coisa
Os presentes não me interessam
Debaixo da árvore de Natal
Não preciso de pendurar a minha meia
Acolá na lareira
O pai Natal não me fará feliz
12
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Com um brinquedo no dia de Natal
Só te quero para mim
Mais do que possas imaginar
Realiza o meu desejo
Tudo o que quero este Natal és tu
Tu amor
Eu não peço muito este Natal
Nem sequer desejo neve
Vou só continuar à espera
Debaixo do azevinho
Não vou fazer uma lista e enviá-la
Para o Polo Norte ou para o Pai Natal
Nem sequer vou ficar acordada
a ouvir os sininhos das renas mágicas

porque só te quero aqui esta noite
A abraçar-me com força
O que mais posso fazer
Amor, tudo o que quero este Natal és tu
Oh amor
Todas as luzes brilham
Tão intensamente por toda a parte
E o som do riso das crianças
Enche o ar
E toda a gente canta
Ouço os sinos do trenó a tocar
O Pai Natal não me trará quem eu preciso
Traz-me tu o meu amor por favor...
Tradução da prof.ª Marta Torre

