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...uma Playstation?...
Já te dou a Playstation...

A minha questão com as câmaras
prende-se com os limites até onde vai a vida
privada e começa a vida profissional. Para mim,
na minha vida privada não quero câmaras
nenhumas, e isto inclui as casas de banho da
Escola. No caso dos corredores, quando houver
falta de vigilância, acho muito bem que existam
câmaras. No espaço da aula se está presente
o professor não há necessidade de câmaras.
Nos corredores não me choca nada.
Hugo Parente
Acho muito bem, talvez seja útil para
controlar alguns episódios de indisciplina e
não só!
Maria Sameiro Ramos

RR Postal

Acho que permite resolver o problema
da falta de funcionários o que em si é mau,
porque era preferível ter funcionários de acordo
com as necessidades do espaço. Mas em termos
de gestão financeira acaba por ser bom.
Manuel Campos

Aquando de um trabalho
académico, deparei-me com
um termoo que eu tinha a noção que existia
mas desconhecia a definição, e pus-me a
pesquisar no google, e abri páginas, abri artigos,
li tudo muito atentamente. Iliteracia ou
iletrismo, o que será isto? Será mais uma
disciplina das poucas que já temos? Ou será um
dos problemas que nos últimos anos tem vindo
a ganhar proporções assustadoras?
Pois é, cheguei à conclusão que seria
a segunda opção, um grande problema, mas o
que parece ser o problema mais importante do
senhor Primeiro-ministro, a nível da educação,
é pôr Bolonha a funcionar em vez de se
preocupar com o verdadeiro estado da educação
em Portugal.
Mas afinal, o que é isto de ilitracia
ou de iletrismo? A ilitracia é diferente de
analfabetismo. Um iletrado é aquele que sabe
descodificar os códigos da língua, mas não
consegue interpretá-los porque o seu vocabulário
é pobre ou insuficiente. Enquanto que o
analfabeto não conhece o código da língua, por
isso não chega a descodificá-la.
Quero contar-vos uma pequena história,
só para vocês perceberem como anda o ensino
superior, e digo-vos com muita honestidade,
isto não vai nada bem.
Entrei para o Ensino Superior Politécnico
em Outubro de 2005. Fui aluna desta casa
durante 5 anos, e como pertencia àquele grupo
restrito de afortunados, de certa forma, os
inteligentes, aqueles que na sua maioria não
precisam de estudar muito para passar e
alcançar notas razoáveis, e até algum sucesso
escolar sem muito trabalho, nunca fiz muito
para alcançar os meus objectivos enquanto
estudante.

Eu percebo que seja prático. Mas o que
me interessa perguntar é que passos temos de
dar para não ter de recorrer a uma solução tão
básica, porque aparentemente ainda não
estamos no ponto de lidar com as coisas de
outra forma. Perferia sinceramente que fossem
funcionários porque os funcionários falam com
os alunos e as câmaras não. Eu gostava de saber
como fazem as escolas em contextos sociais
parecidos com o nosso, que não necessitam de
câmaras. Porque essas estão num estágio mais
à frente do que nós. Espero que ninguém
interprete as câmaras como símbolo de
desenvolvimento, porque é símbolo de
retrocesso. A escola não é uma família, portanto
esta comparação é um pouco absurda, mas eu
não gostava de ser o pai que tivesse de usar uma
câmara para controlar os filhos quando está
ausente, por não ter mais nenhuma solução.
Gonçalo Cabaça
Não me perguntes a mim porque eu
acho que até dentro das aulas devia haver
câmaras.
João Cláudio Costa

Quando saíram as colocações e me
disseram, Parabéns, entraste no ensino
superior!, fiquei apavorada, e pensei para
comigo própria que se calhar ia passar o meu
mau bocado, porque não tinha feito nada de
jeito durante o secundário e quando fosse para
a minha nova escola ia encontrar grandes
crânios, grandes alunos, e ia ficar à sombra
deles. Qual não foi o meu espanto quando
chegou ao fim a minha primeira aula de inglês;
até pensei: Será que me enganei na sala de
aula?. Fui falar com a professora .e cheguei
à conclusão que ou eu era muito boa ou eles
eram muito burros.
No início até achei piada, mas passado
algum tempo comecei a ficar bastante
assustada, os erros que davam a falar, tudo
bem, era entre colegas, agora escreverem como
falam, literalmente?? É mau de mais!! A maioria
dos meus colegas não sabe escrever e não
sabem o que lêem.
Se pensarmos mesmo a sério chegamos
a uma conclusão assustadora: são estes os
profissionais que põem no mercado de trabalho?
Penso que não será necessário responder a isto!
Espero que esta reflexão sirva para alguma
coisa, pelo menos para os mais novos terem a
noção de que não vamos para a escola passear
os livros e para os mais velhos não se
preocuparem apenas com as médias, também
são importantes, mas o mais importante é
mesmo aprender!!
Despeço-me, desejando as maiores
felicidades a toda a escola, principalmente
cuidem das novas instalações, e também muitos
beijinhos para o people do Arauto e ainda
um beijinho especial para a minha prima Neuza
Araújo do 8.º ano.
Buezinha (Elisabete Silva)
P.S.  Já agora um bom Natal para todos, e que
as vossas notas sejam as esperadas.

Contrariamente
ao que vem sendo
habitual, a nossaescola não
vai participar este ano nos Jogos
Desportivos Escolares. Situação inédita nos
últimos quatro anos, em que estivemos
representados em todas as fases existentes,
em virtude do bom desempenho dos nossos
alunos, que nas fases zonais obtiveram o direito
a estar presentes nas respectivas fases regionais,
que aliás venceram por duas ocasiões.
Seria exageradamente humilde se
achássemos que não há também mérito nosso
na imagem positiva que a escola criou no
contexto do desporto escolar regional, aliás se
recuarmos no tempo, podemos lembrar que
este ciclo foi iniciado com a organização de
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frases soltas que
ouvimos na escola.
Umas têm piada
outras nem por isso!

uma fase regional em 2003/04, com apenas
três semanas de preparação, respondendo
positivamente a uma solicitação da Direcção
Regional do Desporto, que não possuía outra
alternativa para essa fase. Com essa organização
conseguimos fazer com que os Jogos entrassem
de novo na Escola, facto para o qual muito
contribuíram outros colegas, nomeadamente
do Departamento de Educação Visual, que
fizeram com que aquela organização ainda
hoje seja recordada, como um exemplo de
qualidade e singularidade organizativa.
Contrariamente à ideia que em alguns
momentos fomos registando, a razão das nossas
participações foi sempre orientada pela
consciência que temos da sua importância no
conjunto de experiências escolares que os
alunos guardam com saudade, na sua passagem
pela escola. Foi de facto esta a principal razão
que nos fez deslocar às Ilhas de São Miguel (2),
Santa Maria, Terceira (2), São Jorge e Pico, em
prejuízo da nossa vida particular, abdicando
em alguns momentos de fins-de-semana e
feriados, aceitando dormir no chão, tendo de
lutar por um banho diário que nem sempre foi
de água quente, para além da inegável
responsabilidade que é enquadrar 36 jovens
fora da Ilha. Hoje, olhamos para trás com um
orgulho que se reflecte na forma como os
alunos vêem os Jogos, bem como as amizades

que ainda mantêm com os colegas com quem
partilharam momentos de sã competição.
Apesar de tudo o que referimos, e depois
de termos evitado esta decisão no ano lectivo
anterior, não podemos aceitar mais a nossa
participação gratuita numa actividade que nem
sempre tem sido valorizada pela escola e que
só atingiu um grande envolvimento por parte
dos alunos, porque o fizemos gratuitamente,
sem pestanejar a desconfortos, e por vezes
ausência de reconhecimento interno, pois
somente nos eram atribuídas ajudas de custo,
que em nada cobriam o elevado trabalho
extraordinário que realizávamos fora da Ilha.
Como muita coisa mudou ao nível da
lei do trabalho dos professores e a escola não
demonstrou abertura para procurar encontrar
uma forma de compensação aos professores
envolvidos, tivemos de interromper um processo
do qual muito nos orgulhamos.
Aliás, as nossas solicitações nem foram
muito elevadas, pois apenas solicitámos o
cumprimento de uma de duas possibilidades:
1) Pagamento simbólico de cinco horas
extraordinárias por professor/funcionário em
cada participação 2) Atribuição de um dia ou
dois dias férias por cada dia útil ou não útil,
respectivamente, em cada participação. Em
caso da não aceitação de uma das nossas
propostas, deixámos em aberto ao presidente

As estatísticas que nos mostram um aumento do sucesso
escolar são relativas apenas ao ensino regular. O que não se comenta
é que aumentou muito o ensino não regular para onde é reencaminhada
a maioria dos casos de insucesso, ficando estes assim à margem das
estatísticas. Simultaneamente criam-se verdadeiros ghetos onde se
concentram quase todos os incidentes disciplinares.

Está em curso um conjunto de
transformações na Carreira dos Professores,
no Sistema Educativo e na Avaliação das Escolas
que está a minar a capacidade física, intelectual
e mental, mesmo dos mais resistentes.
Associada a toda esta situação, acresçase o facto de ainda estarmos em fase de
instalação e adaptação a este novo espaço,
sendo, para já, uma grande dificuldade a
necessidade de correr pelos corredores, nos
intervalos,de gabinete em gabinete, à procura
de um computador vago para escrever sumários
e registar faltas de alunos, o que, por sua vez,
acarreta um cansaço físico suplementar
decorrente deste périplo (os mais resistentes
ainda conseguem carregar para a sala de aula
computadores portáteis além de uma pasta
bem recheada dos mais diversos materiais).
Este Concurso visa, por isso, estabelecer
uma estratégia, caso seja possível, capaz de
gerar e restaurar a motivação e o dinamismo
dos docentes, projectar para os seus alunos e
Encarregados de Educação uma imagem fresca
e cheia de garra, projectar para as suas vidas
particulares uma ideia de total disponibilidade
para enfrentar as tarefas domésticas, o
atendimento carinhoso ao agregado familiar,
projectar para a sociedade em geral uma
imagem positiva da carreira docente. Numa
fase posterior visa conservar as capacidades
restauradas.

Natália Costa Pereira

Como suporte, consultem-se:
_ Dezenas de actas do CE, da AE, do CP, dos
CT, dos PCTs dos Dptºs, dos Agrºs, dos Coord.
de Dpt ºs etc...
_ Dezenas e dezenas de relatórios dos DT e dos
Professores relativos a alguns alunos de 22
turmas do EB e 12 turmas do ES, Apoios, APs,
EAs, APAs, Secções do CP, etc...
_ O RI, PEE, PCE, PAA e respectivos relatórios
de execução, relatório de avaliação das
Actividades, elaborados a partir da análise
de centenas de inquéritos, etc...
_ Regulamentos e MFs de Órgãos de Gestão,
Dptºs, ACC, AEC, ADs, etc...
_ Dezenas de Estatísticas.
TEM UMA BOA IDEIA?
CONHECE ALGUM PROCESSO INOVADOR?
É ESPECIALISTA NA CONSTRUÇÃO DE KITS DE
EFICÁCIA?

Os prémios passam por um valor sublime
de solidariedade, beneficiando de um ano de
formação e consultoria em restauro e
conservação, podendo promover uma série de
workshops em inovação nesta temática com
um grande impacto na sociedade.
Fernanda Trancoso

da Escola a possibilidade de nos ser proposto
outro meio compensatório, que nunca veio a
ser efectivado. Será também importante não
esquecer que nos disponibilizámos para voltar
a receber a organização dos Jogos, como forma
de celebrar as novas instalações escolares.
Uma vez que não houve abertura para
resolver uma situação absolutamente justa,
que não é mais do que um direito de qualquer
trabalhador (ser remunerado pelo trabalho
extraordinário efectuado), não nos restou outra
alternativa que não fosse a de realizar um
time-out nas nossas participações, que
esperemos venha a abrir uma reflexão que
valorize o empenho dos professores na execução
da missão da Escola.
Queremos também lembrar que esta
situação não é exclusiva da nossa disciplina,
pois achamos que todos os docentes devem ser
compensados pelo trabalho extraordinário que
efectuam nas saídas com alunos.
Assim, esperamos que quem dirige as
instituições educativas perca o hábito de
procurar com rapidez impor as obrigações que
as novas leis implicam, sem se lembrar que
essas mesmas leis contemplam direitos, que
em bom rigor não devem ser esquecidos.
Professores do Departamento
de Educação Física

As keneles são como as artroses
Quanto mais velhos somos mais temos!

O Clube de Ciência, este ano, está a
dinamizar múltiplas actividades no sentido de
promover o gosto pela Ciência, pelo trabalho
de grupo, pela aprendizagem por pesquisa e
pela criação de hábitos de participação em
actividades extracurriculares.
Neste momento temos dois grupos de
Robótica, um grupo que desenvolve actividades
laboratoriais e um grupo que está a trabalhar
na realização de três cafés concerto. Estamos
ainda a desenvolver projectos de participação
em concursos regionais e nacionais,
nomeadamente, a Mini Olimpíada Solar 2007,
Rock in Rio Solar, First Lego League (FLL) e
ainda o projecto Dróide.
O grupo de Robótica Júnior trabalha
às terças-feiras e começa a preparar-se para
o torneio FLL que se realizará em Junho. O
trabalho deste ano é sobre energias renováveis.
O grupo de Robótica Iniciados,
constituído por alunos dos 7 aos 10 anos, está
a desenvolver um espectáculo de teatro em

que os actores são robôs. Este espectáculo
será apresentado nos XVº Encontros Filosóficos,
altura em que estará presente a poetiza Regina
Gouveia, autora do texto a dramatizar.
O grupo de actividades laboratoriais,
que se reúne à quarta-feira, está, como nome
indica, a realizar experiências de laboratório,
sobretudo na área da Química, e no final do
ano editarão um pequeno filme com o trabalho
desenvolvido.
O grupo intitulado Ciência no Palco
e que se reúne às quintas-feiras, está a
desenvolver um conjunto de textos, canções
e experiências para apresentar num conjunto
de três Cafés Concerto a realizar no 2º e 3º
Períodos.
Se tens curiosidade em conhecer
melhor o nosso trabalho, vontade de contribuir
com os teus conhecimentos e competências e
gosto em aprender mais e melhor..... junta-te a nós!
Cristina Carvalhinho

A nossa Escola vai organizar,
pelo décimo quinto ano consecutivo,
um evento já com grande impacto na
Região: Os Encontros Filosóficos.
Este ano, a grande novidade do
evento é que vai decorrer numa escola
nova. Mas será que um edifício novo
significa uma Escola Nova? Foi esta a
questão que suscitou à comissão
organizadora o tema para este ano:
Educação para o século XXI.
O Projecto Educativo da Escola
Secundária Manuel de Arriaga definiu
como missão para o próximo triénio
Assegurar um ensino de qualidade,
desenvolvendo uma atitude crítica,
consciente e participativa. (Projecto
Educativo de Escola, 2007).
Os Encontros Filosóficos, sendo
uma actividade que visa promover a
reflexão pedagógica, a intervenção
social e cultural e melhorar os níveis
de literacia, poderão constituir um

Lá vem a mania da estrangeirice, alguns
dirão. Espero, no entanto, que o título não
choque, afinal a oferta educativa da escola
inclui o Espanhol e já se começa a hablar por
aí.
Estamos a iniciar um novo ciclo de
vivência em espaços amplos e alegres e diz-se
que não é saudável relembrar o passado, no
entanto vou mesmo recuar no tempo para
relatar episódios soltos da velha escola.
Recuando uns bons anos, devo dizer
que tive durante algum tempo, quando comecei
a leccionar na Horta, a esperança de assistir
à inauguração de uma nova escola em tempo
breve, mas aquela desvaneceu-se rapidamente.
Por qualquer motivo, foi-me sempre
atribuída a Sala 29 do Edifício Velho para
leccionação das minhas aulas e já por graça
comentava que quando me aposentasse, à tal
sala seria atribuído o meu nome com honras
de placa, como se de uma personagem ilustre
se tratasse. Imaginava-me definitivamente
encastrada naquelas velhas paredes, não
destoando em nada no estilo.
Por qualquer motivo, há uns três anos
atrás registou-se uma invasão do meu reduto
e fui definitivamente desalojada dessa sala,
que depois de ter sido devidamente restaurada
e pintada de cores diversas e alegres passou a
designar-se por Sala deEstudo.
A aspiração à honrosa placa não teve

outro remédio senão desfazer-se e passei a
professora itinerante que de vez em quando
regressava às origens para apoiar alunos em
dificuldades matemáticas.
Por essa altura fui escalonada para uma
então designada AAAP (Actividades de
Acompanhamento dos Alunos na Ausência de
um Professor) numa turma de 7º ano que
naturalmente não tinha a menor ideia sobre a
minha pessoa e que disciplina leccionava.
Apresentei-me e fiz um pequeno resumo do
meu curriculum vitae  além da recepção
carinhosa motivada pela disciplina que
lecciono, ainda fui brindada com o seguinte
comentário de um jovem - Então a Sra. deve
ter para aí 70 anos. Desmoralizada, lá lhe
expliquei que ainda não tinha ganho o euro
milhões em quantia tão choruda, mas que daqui
a uns bons anos, com um pouco de sorte lá
chegaria.
Entretanto eu estava mais animada
obra antecipada, o renascer da esperança de
estrear uma nova escola em tempo útil e a
quase certeza de não ficar encastrada nas
paredes do velho edifício.
No ano transacto, apoiava, na dita Sala
de Estudo, uns jovens do 7º ano, numa tarde
em que a sala estava particularmente recheada;
fui obrigada a procurar outro poiso, surgindo
como única hipótese o PF1 (pré- fabricado 1)
que continha uma espécie de sala de aula.

veículo propulsor de novas práticas
educativas. Assim, para este ano,
consideramos pertinente e adequado
às mudanças sócio-culturais a que temos
vindo a assistir, debater, mais uma vez,
questões ligadas à educação.
Pr e t e n d e m o s a b o r d a r a
educação sobre diversos pontos de vista,
convidando personalidades de áreas
muito distintas, e diversas dimensões
da educação, nomeadamente, nas
vertentes associadas à cidadania, à
intervenção social, à solidariedade, ao
ambiente, à cultura, à ciência e
tecnologia, à inclusão, etc.
Como é habitual, teremos,
como oradores, profissionais com um
currículo reconhecido nestas áreas.
Contaremos com a presença do
professor Laborinho Lúcio, da mestre
e poetisa Regina Gouveia, do professor
Manuel Filipe Costa, do arquitecto
Miguel Valente, do médico Freire Soares,

Um dos jovens manifestou-se
ruidosamente contra o que ele designou de 
porcaria, mas eu tentei sossegá-lo dizendo
que ele tivesse um pouco de paciência pois
teria que sofrer a precariedade do espaço
por poucos meses, já que no próximo ano
lectivo estaria em instalações condignas.
Aproveitou então para aprofundar o tema,
afirmando que, na sua opinião, a renovação
deveria ser total e neste total estava
contemplada a frota de professores e
funcionários. Agradeci a deferência e pergunteilhe que destino tencionava dar-me, talvez a
lixeira municipal, não? Ele ficou por momentos
a ruminar a questão, tecendo uma justificação
 é que os professores novos têm ideias muito
mais arejadas, mas acabou por não especificar
o meu destino. Quis saber o que ele entendia
por ideias mais arejadas, mas a argumentação
foi pouco convincente.
E surgiu o grande momento de pôr o
pé em novo solo, amplos, airosos e bonitos
espaços se abriram na minha frente, gostei do
que vi, embora ainda com obras a decorrer
aqui e ali. Cheguei a desejar veementemente
um GPS para me orientar nos corredores
assinalados por cores verde, vermelho e
amarelo, mas afinal rapidamente me orientei.
Comecei a acusar cansaço de tanto
circular nos corredores e escadas - estaria velha
para aguentar a pedalada?
O ano lectivo começou com uma lacuna
 faltava professor para leccionar a disciplina

do Director Regional do Ambiente
mestre Frederico Cardigos, da
professora Nilza Costa e ainda da
participação, numa vertente mais
artística, da cantora lírica Ágata Biga,
do Grupo Coral da Horta e de
actividades dramáticas dinamizadas
pelo Clube de Ciência.
Pa r a a l e m d o s n o s s o s
digníssimos convidados, teremos
também a participação activa da maior
parte dos alunos de 12º ano que
apresentarão os seus trabalhos de
projecto desenvolvidos ao longo do ano
lectivo. Estes alunos farão uma
apresentação formal do seu trabalho
tendo a colaboração de especialistas
das áreas abordadas que tecerão alguns
comentários aos trabalhos e
esclarecerão alguns aspectos mais
específicos.
A comissão organizadora deste
evento é, novamente, constituída por
Cristina Carvalhinho, Alcides Pedro e
Susana Freitas.
Parece-me que a primeira
quinzena de Maio vai ser muito rica!...
Para ser fantástica só é preciso que
toda a comunidade contribua para o
debate e participe activamente neste
projecto!
Cristina Carvalhinho

de espanhol em algumas turmas do 7º ano e
começaram a chover as concretizações da agora
designadas CNL (componente não lectiva) 
sempre é mais curto do que AAAP.
Numa dessas, lá fui escalonada para
uma turma que, não me conhecendo, começou
logo por perguntar se eu era a nova professora,
ao que respondi negativamente mas com reserva
quanto ao desvendar o nome da disciplina que
lecciono, porque a reacção foi a que eu temia
pela desagradável sensação de ser vítima de
um ataque de índios. Numa manobra de desvio
da disciplina maldita, quiseram saber se falava
espanhol e lá troquei com eles algumas palavras
básicas sem intenção de me estender muito,
apesar de conhecer razoavelmente a língua.
Entretanto uma jovem com um ar espevitado
grita-me de lá de trás  A professora é muy
guapa. Fiquei parada a tentar perceber se não
teria sido um equívoco e ela acrescentou - a
professora sabe o que isto quer dizer?
Já mais refeita da surpresa disse-lhe
que conhecia o significado e amavelmente
agradeci o piropo, acrescentando que, com um
cumprimento desses, tinha ganho bem o meu
dia.
Por momentos devo-me ter sentido
enquadrada na nova estrutura escolar e devo
ter acreditado que da vaticinada lixeira (ou
algo semelhante) que o outro jovem me
propunha como destino, já estava liberta.
Pensando bem não estou totalmente
segura pois agora existe uma moderna central
de enfardagem.
Foram só uns momentos de leveza, mas
tenho uma certeza - não ficarei encastrada
nestas novas paredes.
Fernanda Trancoso

Foi com muito entusiasmo e empenho
que durante largos meses um grupo muito
pequeno de professores contribuíu para o
crescimento da nova Escola. Refiro-me à escolha
de material escolar e lúdico que (e sou suspeita)
ajudaram a colorir e embelezar a Escola. Refirome às mesas e secretárias que se encontram
nas salas de aula, na sala de estudo, nas salas
de trabalho, nas salas de convívio, no bufete,
no refeitório. Refiro-me, ainda, às esplanadas
e às três mesas de Matraquilhos (ora cá estão
eles) que foram pensadas exclusivamente pela
alegria e bem estar que iriam proporcionar aos
seus principais utentes: os alunos.
Foi também com entusiasmo que
assistimos às primeiras reacções, logo no dia
que antecedeu a inauguração das novas
instalações. Era satisfação clara, o panorama
geral. Uma Escola completamente nova,
materiais e equipamentos novos, uma área
escolar e desportiva enorme, duas salas de
convívio enormes e até (caramba!) mesas de
matraquilhos! Quantas escolas apresentam
condições de trabalho e de lazer desta
qualidade nos Açores e, até, no Continente?
No Continente, poucas; nos Açores, nenhuma
(pelo menos até à data).

Também deverá ser capaz de trabalhar muitas
horas seguidas e, sempre que necessário, levar
trabalho para casa (estas horas não serão pagas).
Dá-se preferência a candidatos sem
família, de preferência solteiros ou divorciados.
No caso dos candidatos com família, os mesmos
deverão ter em consideração que só poderão
prestar assistência à mesma aos fins-de-semana
se, e só se, não houver qualquer interferência
com o trabalho que leva para casa.
O candidato deverá ter igualmente uma
excelente capacidade de se organizar no meio
de inúmera papelada, cargos, funções, etc. Estará

O entusiasmo deu lugar à desilusão,
não tardou nada. Passados poucos dias após a
pressão do início do ano lectivo, a frustração
foi ocupando o lugar das emoções de quem,
com coração, criou expectativas grandes em
colegas e, especialmente, alunos. As salas de
convívio conseguiam ser o espaço mais sujo da
Escola: papéis e restos de comida espalhados
pelo chão e pelas mesas; mobiliário fora do
sítio e cadeiras reviradas; máquinas SIGE
literalmente vandalizadas com pontapés e
outros actos selvagens  razão que, na maior
parte das vezes, justificou o seu não
funcionamento; bolas de matraquilhos
desaparecidas (cá estão eles outra vez); alunos
a faltarem a aulas e a mentirem para
continuarem a brincar. A acrescentar a esta
lista, aparentemente pequena: mesas na sala

também sujeito a reuniões por tudo e por nada,
que, têm lugar, muitas vezes, depois da hora do
expediente e sem hora para o seu terminus.
Deverá ainda ser capaz de memorizar
uma série de siglas e abreviaturas, como por
exemplo, P.C.T., P.E.E., P.P.I.E., P.C.E., N.E.E.,
P.A.A., entre muitos outros.
Oferece-se remuneração compatível
que dá perfeitamente para pagar a renda da
casa, as contas, a gasolina para o carro ou o
bilhete de autocarro e ainda sobra para um
cafézinho no bar dos professores depois do
almoço na cantina (não esquecer de comprar
a senha no dia anterior até às 16:00; se, por
acaso, se esquecer... azar! Não pode comprar
no próprio dia e poderá optar pela baguete de
atum no bar se tiver paciência para esperar 15
minutos para ser atendido).
Enviar c.v., fotocópia do B.I. ou C.C.,
boletim de vacinas actualizado, fotocópia do
I.R.S. do ano anterior e de todos os empréstimos
que tenha com alguma instituição de crédito,
fotocópias dos pagamentos de água, luz ou
telefone para comprovativo de residência e
fotografia de corpo inteiro.
Atenção: o candidato deverá ter em
conta que qualquer piadola ao Ministério da
Educação, à sua Ministra ou a qualquer outro
membro do governo, poderá ser punido de
forma exemplar (como já aconteceu).
Paulo Neves

de aula riscadas e borrachas arrancadas das
cadeiras (de propósito umas, por má utilização,
outras); mesas e cadeiras das esplanadas cheias
de lixo e algumas partidas, logo na primeira
semana; casas de banho e corredores cobertos
de lixo.
Penso que é fácil perceber onde foi
parar o entusiasmo de quem se esforçou, com
gosto e muito empenho, para tornar estes
espaços agradáveis e funcionais. No dia em que
o se decidiu retirar as mesas de Matraquilhos,
eram 14 os caixotes de lixo que estavam na Sala
de Convívio do 2º Piso. Leu bem. 14. E era tanto
o lixo que se encontrava no mesmo recinto que
qualquer cidadão comum ficaria assustado,
especialmente um qualquer cidadão do Concelho
da Horta, já por várias vezes considerado o
Concelho mais limpo do País.
É uma Escola nova, mas suja, maltratada
e já com material estragado que querem os
nossos alunos? Este espaço é vosso. Foi pensado
e feito com carinho, para que o usem, mas
também para que o estimem e conservem. Não
é isto que supostamente se faz com as coisas
de que gostamos e que são nossas? Tratem-na
como se fosse a vossa casa, que é.
Nem tudo está pronto e nem tudo está

a funcionar a 100%. É verdade. Mas com a
compreensão e colaboração de Professores,
Alunos, Funcionários Administrativos e Auxiliares
de Acção Educativa será bem mais fácil e
agradável fazer desta Escola um lugar melhor.
Ainda acha que é necessário esclarecer
o título A Escola Nova e a questão dos
Matraquilhos? Não? Bem me parecia.
Professora Maria Miguel

O CA2, Centro de Apoio ao Aluno,
que é um grupo de alunos da Escola
Secundária Manuel de Arriaga, composto
pelos Delegados e Sub Delegados das várias
turmas, a psicóloga Ana Félix e as professoras
Belmira Freitas, Mónica Machado e Paula
Casqueiro. O CA2 tem por objectivo ajudar
todos os alunos que tenham necessidades
em qualquer âmbito.

Calendarização

Actividade

Objectivo(s)

Todo o ano

Pretende-se desenvolver as actividades
do CA2 através dos Delegados e Sub Delegados
de Turma , por forma a serem estes alunos o
meio privilegiado de acção junto de todos os
alunos.

Todo o ano

Através dos delegados de Turma
pretende-se implementar um projecto designado
Favores em Cadeia, tal como no filme:
Fazemos um favor a alguém que realmente
necessite e dizemos que não queremos que este
seja retribuído a nós, mas sim a três outras
pessoas que, em troca, fazem o mesmo a outras
três e, assim, sucessivamente, criando uma
cadeia crescente de bondade e respeito. Possível
ou Impossível? (ver regulamento)

Todo o ano

O objectivo é promover a solidariedade
através de um projecto por cada turma, tendo
por base a ideia de utilizar 20 euros para ajudar
uma ou mais pessoas da turma. Em cada ano de
escolaridade será escolhido o melhor projecto
para receber os 20 euros, tendo por base 2
regras: o dinheiro nunca será entregue
directamente a alguém ou alguma instituição e
deve ser aumentado. (ver regulamento)

1º Período

O objectivo é angariar fundos para serem
distribuídos pelos alunos beneficiários da acção
social escolar do 1º Escalão, no Natal.

Todo o ano
8 de Março
Dia da Mulher

Todo o ano

Dar continuidade ao projecto de ajuda
às adolescentes grávidas da nossa Escola e
constituição de um banco de roupa de criança
para famílias carenciadas, a decorrer ao longo
do ano lectivo. Desenvolver actividades de
recolha de artigos para bebé.
Divulgar anúncios dos alunos, ProcuroDou-Troco, sendo apenas a divulgação da
responsabilidade do CA2, de acordo com regras
pré estabelecidas e divulgadas. (ver regulamento)

Orientar é guiar, esse é o papel dos
pais e encarregados de educação que pode ser
iniciado a qualquer momento, sem aflições,
sem pressões, sem ansiedade. Orientar não
significa escolher pelo seu filho ou escolher
para ele. É estar presente, é motivar, é realçar
os aspectos positivos do seu filho, é apoiar as
suas opções, para que este tenha mais condições
de tomar uma decisão ponderada, coerente e
reflectida.
Os pais afectam as escolhas vocacionais
dos filhos enquanto modelos no desempenho
dos seus papeis (pais, trabalhadores, etc) , na
medida em que influenciam a imagem que os
filhos têm de si próprios, enquanto motivadores
dos filhos para actividades ocupacionais, como
fontes de informação sobre as profissões e
como promotores de um ambiente de
desenvolvimento.
À medida que o adolescente se envolve
de forma mais activa , os pais devem assumir
um papel cada vez mais periférico. Os pais

devem deixar claro aos filhos que aceitam e
esperam deles uma decisão individual quanto
à escolha de um curso/profissão. Os filhos
crescem rumo à autonomia e a escolha a que
nos referimos devia ser intransmissível tal como
o bilhete de identidade
Os pais devem no entanto encorajar os
filhos a efectuarem uma exploração planeada
em vez de esperarem apenas uma tomada de
decisão relativamente ao curso/profissão
pretendida. O mais importante não é o jovem
ser capaz de dizer  eu quero ser veterinário,
por exemplo. O mais importante é o processo
em si. A forma como o jovem se implica e
participa, com o objectivo de se descobrir a
si mesmo e construir um projecto para si. Com
a sua ajuda, o seu filho vai ser capaz de efectuar
uma exploração planeada e de, por fim,
solucionar da melhor forma a tarefa de escolher
uma profissão. A seguir apresentamos algumas
sugestões de actividades que pode propor ao
seu filho e ajudá-lo a executar:

Orientação vocacional na escola
SESSÕES DE GRUPO - O Serviço de Psicologia e Orientação, organiza sessões de grupo dirigidas
aos alunos do 9º ano de escolaridade. Estas sessões, cerca de 10, são divulgadas no 1º Período
junto de cada turma e têm carácter voluntário. Incentive o seu filho a participar.
SESSÃO PARA PAIS  No final do 3º Período, antes do momento das matrículas, o Serviço de
Psicologia e Orientação tem implementado sessões dirigidas aos Encarregados de Educação cujos
filhos terminaram o 9º ano.
VISITAS DE EXPLORAÇÃO VOCACIONAL  Ao longo do ano lectivo, pretende-se realizar um ciclo
de visitas (após auscultação das respectivas entidades) que possibilitem o contacto directo com
as oportunidades de formação e o mundo do trabalho. O quadro de visitas que aqui se apresenta
é de carácter provisório e pode sofrer alterações.

A implementação das visitas irá depender do número de alunos interessados. Outras visitas poderão ser
desenvolvidas desde que exista um grupo de alunos interessados.

A Internet
Existem diversos sítios na Internet, que oferecem oportunidades de exploração vocacional e que
constituem uma oportunidade de em conjunto pais e filhos, descobrirem informação relevante,
e de promoverem o desenvolvimento vocacional dos filhos. O quadro que se segue apresenta
algumas sugestões:

O CA2 apenas se responsabiliza pela divulgação dos anúncios.
O CA2 pode decidir não colocar um anúncio se considerar que este
não está de acordo com os seus valores e objectivos.
A participação é da inteira responsabilidade dos alunos.
O CA2 não intervém em qualquer tipo de problema decorrente dos anúncios colocados
pelos alunos.
AS VENDAS SÃO PROIBIDAS!

a. Lançar o projecto nas turmas, o filme poderá ser requisitado no Serviço de
Psicologia e Orientação;
b. Os favores em cadeia são prestar ajuda a três pessoas (pequenas ajudas), sem
esperar nada em troca. Uma pessoa fica responsável, em qualquer altura da sua vida, a
prestar ajuda a mais três pessoas;
c. Os favores têm início na escola mas podem funcionar fora da escola;
d. Os favores não devem colocar em perigo as pessoas que os fazem ou quaisquer
outras, perante situações de perigo devem ser chamados ou avisados adultos;
e. Os favores não podem ser dar coisas, só podemos dar a nossa ajuda, o nosso
apoio, o nosso carinho, o nosso tempo, etc. Nunca dar dinheiro ou qualquer outro objecto
pessoal;
f. Os favores não devem ter por alvo a mesma pessoa. Se todos os alunos da turma
escolherem ajudar a Joaquina, ela transforma-se num alvo de discriminação e fica com
muitos favores para pagar;

Nunca se viu tanta sala obscurecida em período lectivo.
A adesão aos quadros electrónicos e às aulas com
apoio ao multimedia são uma realidade nesta Escola!!!

O Clube de Teatro Sortes à Ventura
comemora, em 2008, vinte anos de existência
e de actividade ininterrupta. Para o efeito, o
grupo (este ano, com vinte inscrições) começou
já a ensaiar uma nova peça: Cinira, meu amor,
com texto, encenação e direcção de actores
de Victor Rui Dores, peça essa que se destina
às comemorações do Dia da Escola, mas que
será estreada em Março do próximo ano.
O Sortes à Ventura continuará a
apresentar, em 2008, Memórias de um Vulcão
em alguns espectáculos a realizar no âmbito
das actividades do 50º Aniversário da Erupção
do Vulcão dos Capelinhos.
Victor Rui Dores

A turma H do 9º ano criou o Clube dos
Poetas Vivos.
O principal objectivo de tal associação
é juntar, à volta da palavra, todos os que dela
gostam. Seja a palavra dita, seja a palavra
escrita, seja até, simplesmente, a palavra ouvida.
As potencialidades de um clube desta
natureza são quase ilimitadas: despertar o gosto
pela Língua Portuguesa, realizar palestras ou
colóquios com escritores de Língua Portuguesa,
promover feiras de livros novos ou usados,
incentivar os sócios a participar no jornal o

Sabes o que é um clube escolar?
Conheces o Clube de Filatelia O ILHÉU?

Gostas de coleccionar? Já fizeste alguma
colecção?
Filatelia, o que significa esta palavra?
Selos, o que podes aprender com eles, nem
imaginas!
Para teres respostas a estas e a outra perguntas,
filia-te n´O ILHÉU.
Contacta o professor Carlos Lobão, que anda
sempre por aí...

Partilhar com os demais não significa passar
necessidades, mas praticar solidariedadepara
que haja igualdade.
No âmbito da disciplina de Área de
Projecto, o nosso grupo escolheu, como tema, o
voluntariado, na área da oncologia, que nos
remete para todo o tipo de acções realizadas com
o objectivo de ajudar os doentes oncológicos.
Este projecto passa por várias fases, desde a
recolha de informação, ao contacto com doentes,
enfermeiros, médicos, etc.
Neste 1º Período, procurámos saber o que
é o voluntariado, e consideramos que esta
actividade é uma forma de nos integrarmos na
sociedade, ajudando o próximo. Hoje em dia, é
indispensável ajudar os outros e o voluntariado
é uma maneira de o fazer. Consiste num conjunto
de acções realizadas de forma desinteressada,
ao serviço dos indivíduos e da comunidade,
desenvolvidas sem fins lucrativos.
Em alguns países, o voluntariado é uma
prática corrente, uma obrigação individual e
livremente assumida. Na nossa ilha, pode fazerse voluntáriado na liga Portuguesa Contra o Cancro,
na Cruz Vermelha, no hospital, etc.
Ana Rosa, Denise Silva e Luís Serpa

Nos dias de hoje, parece que esta palavra está cada
vez mais a diluir-se, por isso, é importante falar e reflectir
sobre ela. O que é a tolerância? Porque é que existe? Até onde
somos tolerantes com os outros? Será que na nossa Escola somos
tolerantes uns com os outros? E na sociedade?
Etimologicamente, a palavra tolerância provém da
palavra tolerare que significa suportar ou sofrer
pacientemente. Mas o significado mais comum é aceitar os
outros como eles são na maneira de pensar, agir e sentir. Ela
existe porque somos todos diferentes, nas etnias, nas religiões,
nos valores morais e sociais. Existe até a tolerância técnica
que é a margem de erro aceitável devido a erros inerentes ao
homem ou aos equipamentos de medida.
Ao longo da História foram cometidos actos que
revelaram pouca tolerância, ou mesmo total intolerância para
com a Humanidade, é o exemplo da escravatura, das guerras
civis, do apartheid, da exploração infantil e de mulheres, do
tráfico humano, do terrorismo internacional, entre outros e
muitos destes exemplos ainda hoje amedrontam o Mundo
actual.

Particularizando, quanto à questão: Será que na nossa
Escola somos tolerantes uns com os outros?, podemos reflectir
um pouco nas atitudes do dia-a-dia... Quando ouvimos dizer
que os alunos andam ao pontapé uns aos outros nas filas das
caixas de carregamento para comprar senhas... Será esta uma
atitude tolerante? Quando pedimos a um aluno para apanhar
o lixo que fez no lanche da inauguração da Escola e ele responde:
Há quem limpe!. Será esta uma atitude tolerante?
Decerto que os alunos desta Escola terão outros
episódios que aqui poderiam acrescentar, não só na vivência
que aqui têm, onde passam grande parte do seus dias, mas
também no seu mundo, lá fora.
Contudo, a tolerância, como tantos outros valores, por
exemplo como a liberdade, tem os seus limites. Nem sempre
é fácil acertarmos na medida da aceitação das diferenças...
Maria Leite e Paula Casqueiro

Nota:
O filme só foi visto por quatro turmas, porque não havia espaço suficiente
para todas as turmas mas, possivelmente, ao longo do ano lectivo, será
projectado, tendo as outras turmas oportunidade de o ver também.
Os alunos que participaram nesta iniciativa mostraram interesse em
que outras actividades do género se repetissem.
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Arauto e nos jornais locais, produzir recitais
de poesia ou serões musicais, projecção de filmes
de obras importantes, etc., etc.
É um Clube dirigido não só aos alunos
mas também a professores e funcionários. Para
tal, torna-se essencial a sensibilização e
envolvimento de toda a Comunidade Escolar. Os
professores de Língua Portuguesa, em especial,
em relação ao seus alunos de todos os níveis de
ensino.
A turma9º H
e os Professores: António Bulcão, Maria Leite

(Turma constituída por 2 rapazes e duas
raparigas)
Prof.: Deus escreve torto por linhas
direitas.
Aluno: O plural de homens é mulheres.
Aluna: Ver a música
Prof: Vocês têm sempre aula de manhã?
Aluna: Não à sexta é antes do almoço!
Aluna: Olha, tens duas mãos é para
pensares!...
Aluna: deves achar que eu tenho um T
de burra na testa
Aluna: ...vou passar do mais baixo para
o mais pequeno!
Aluno: A vela não pode estar ligada por
muito tempo...
Outros nomes usados para infoponto:
ecoponto, ifoponto
Aluna: O meu era igual, só que era
diferente...
Um aluno a tentar desejar Happy
Halloween: Merry Christmas
Aluna: A Grécia fica é na Itália, não é?...
Entre duas alunas: Mas que falta de chá
Então bebe açúcar
Numa conversa duas alunas concluem que
Veneza (Itália) e Viana do Castelo
(Portugal) ficam em França.

Ilust: Sérgio Frias

rabo
de fora

Tudo o que disseste eram apenas palavras.
Querias ficar comigo e escolheste-o a ele.
Não tenho medo de admitir o que sinto nem
demonstrar os meus sentimentos.
Eu amo-te e vou amar-te para sempre. Não
consigo esquecer-te, é difícil. Pior pelo que
fizeste. Mas não tenho culpa, quem manda é
o coração.
Vou seguir em frente. Tentar esquecer. Tenho
pena que não tenha dado, muito mais por não
termos tentado.
Enfim É a vida! Injusta mas é a vida.
Só quero lembrar-te aquele dia na praia. Até
porque foi dos melhores momentos da minha
vida. Estava na praia e o sol ainda nascia e a
pessoa que mais amei em toda a minha vida
estava ali ao meu lado. Adorei aquele dia,
adorei estar contigo.
Mas agora olhando o passado e lembrando o
que se passou, apenas digo que valeu a pena
porque nesse dia, tudo pareceu verdadeiro,
tudo o que sentíamos era real.
Dia 1 de Junho de 2007. Nunca o esquecerei.
Ía à casa de banho trocar o equipamento, vi-te com ele, voltei para a rua e não consegui
evitar chorei!
À tarde mandei-te uma mensagem , sei que te
ofendi. Peço desculpa pelo que disse. Já me
arrendi.
Vou esquecer o que fizeste. Se calhar nunca
mais me vais falar mas precisava de dizer-te
o que sinto.
Vou seguir em frente, a vida dar-me-á outras
oportunidades de ser feliz.
Desculpa mais uma vez pelo que disse, foi sem
intenção, mas as coisas que disseste magoaram
o meu coração.
Sê feliz, desejo-te tudo de bom.
Beijos
Andreia
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Há poucas comparações a fazer com a minha caneta.
Mas podes compará-la naturalmente com um cometa.
Pelo universo de folhas, ela vai viajando.
E história atrás de si ela vai deixando.
Planetas são cadernos outrora preenchidos
Mas com estrelas menores, por vezes são confundidos.
Quando existe conflito entre o papel e a mente
A imaginação ganha forma para seguir em frente.
Naturalmente resulta numa grande explosão
Disparando ideias, nunca na mesma direcção.
Mas comigo a coisa passa-se de maneira diferente
O meu corpo liga-se ao papel e este liga-se à mente.
Nunca me deixo influenciar pela beleza de algarismos
Faço isto por amor, sempre lutando contra cinismos.
Independentemente da caneta ou da sua cor
Eu escrevo sempre escrevo sempre com amor
By McLuzitanu

Estudo em tudo a tua atitude que me agrada.
Por ti mudo, és veludo, tu para mim és sagrada.
Quando estás comigo o ambiente logo aquece.
Quem diz que a perfeição não existe , é porque
não te conhece.
Ponho as mãos no fogo por ti apanho balas.
E quando há saudades só me apetece matá-las.
És tudo
fazes parte das maravilhas.
Não há nenhuma estrela no céu que brilhe como
tu brilhas.
Sempre que eu te beijo, vejo a porta do paraíso.
Toco-te na face, e sorrio face ao teu sorriso.
Tu sabes quem és
Anónimo

Se, depois de ler, não o quiseres devolve-o, ou dá-o a alguém que ainda não tenha.

da Esc. Sec. Manuel Arriaga

