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Pico em movimento...  

 Internet... um excelente recurso quando bem utilizado
 “Segurança na Internet” foi o tema escolhido pelas turmas do 8º ano, para de-
senvolverem várias iniciativas, levadas a cabo nesta escola, na disciplina de Área de Pro-
jecto. De acordo com os dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística, 87% dos 
estudantes portugueses utilizam o computador e destes 75% ligam-se à Internet. Estes 
números se, por um lado, indicam uma evolução tecnológica muito satisfatória, por ou-
tro obrigam-nos a constatar que um número cada vez maior de jovens está sujeito não 
só aos aspectos positivos da Internet, mas também àquilo a que já se chama o seu “lado 
negro”, ou seja, os sites que contêm referências a pornografia, violência ou promoção 
de drogas e álcool. A participação em forma de discussão e o envio de dados pessoais 
têm servido, igualmente, para aliciar crianças para redes de pedofilia. Esta situação, que 
é real e preocupante, obriga a uma permanente atenção de todos nós, educadores. Foi 
nesse sentido que direccionei o meu trabalho junto dos alunos. Divididos em grupos de 
trabalho, fizeram uma pesquisa detalhada de todos os cuidados a ter quando se utiliza 
a internet e soluções para tornar a mesma mais fiável. Os trabalhos foram apresenta-
dos na semana de 8 a 10 de Fevereiro referente à Semana Europeia da Internet Segura. 
Foram vários os trabalhos produzidos, os quais incidiram na elaboração e colocação de 
cartazes alusivos ao tema, criação de blogs, elaboração de uma revista e de uma notícia 
para o jornal, folhetos e sua apresentação nas salas de aula com a leitura dos mesmos, 
numa tentativa de sensibilizar e informar os alunos e os professores para esta realidade. 
Foram, ainda, apresentados os trabalhos aos alunos do primeiro e segundo anos, de for-
ma a que estes se elucidassem sobre os cuidados a ter, uma vez que já fazem as suas pesquisas na internet. Um grupo de alunos 
considerou que seria também necessário informar os pais sobre os cuidados a ter, quando os filhos se encontram na internet. 
Assim, criaram folhetos específicos destinados aos adultos, alargando, também, esta iniciativa aos funcionários da secretaria. 
 Ainda no âmbito do Dia Europeu da Internet Segura, foi criado um cartaz alusivo à segurança e facultado um vídeo 
em Inglês às docentes do 3º ciclo desta disciplina, para que junto com os seus alunos pudessem discutir esta temática nas suas 
aulas.
 Portanto, a utilização da Internet é indispensável nos dias de hoje, todavia é fundamental consciencializar cada um 
dos nossos alunos para os seguintes aspectos: nunca deve fazer amizades com pessoas que tenha conhecido através da Inter-
net; nunca deve enviar fotografias suas, por e-mail, a pessoas que não conheça; nunca deve divulgar informação pessoal que 
sirva para o identificar, tal como nomes, endereços, o nome da escola que frequenta ou números de telefone; sair em segurança 
dos sites; utilizar diferentes códigos para diferentes sites; não guardar os códigos no computador; utilizar sempre sites se-
guros HTTPS://; não abrir e-mail com ligações estranhas embora pareçam de amigos, principalmente as ligações que pedirem 
a instalação de software; manter o software actualizado. 

Professora  Maria José Vieira da Cunha

ActiviDADeS

 comemoração do Dia de Reis 

 A EB1 e o Jardim de Infância de Sande reviveram 
tradições, cantando os Reis pela freguesia. Fo-

mos recebidos pela comunidade com muita simpatia e deli-
ciosos lanchinhos. Para saudar os nossos familiares e amigos 
cantámos os seguintes versos:                                          

 Feliz de quem                                      
 Nos quer ouvir,
 Para começar
 O ano a sorrir.

 Gente bondosa
 Da freguesia,
 Dê à escola
 Uma alegria.

 Graças Adeus                                        
 Que Sande tem
 Pessoas nobres
 Como mais ninguém.

Com amizade,
Agradecemos
E para o ano 
Nós cá voltaremos.

Meus senhores, minhas senhoras,
Boas festas desejamos,
Que tenham muita saúde
No ano que já entramos.

JI e EB1de Sande 
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 Projecto 100 Riscos

 No dia 20 de Dezembro de 2010, das 14horas até às 17 ho-
ras, foi dinamizada uma Acção de Sensibilização sobre o 

uso das drogas na adolescência, nesta escola, estando dirigida a as-
sistentes operacionais do Concelho de Vila Verde.
 Esta acção de formação foi promovida pelo Projecto “100 
Riscos”, existente na escola e dinamizada pelo CRI de Braga, delegação 
Regional do Norte, do Instituto da Droga e da Toxicodependência.
 Os conteúdos desta acção passaram pelo fenómeno do con-
sumo de drogas, a prevenção em contexto escolar, comunicação com o 
adolescente e a clarificação de atitudes e valores no trabalho preven-
tivo com o adolescente.
 Os principais objectivos desta iniciativa foram a sensibilização, 
no âmbito de estratégias relacionais com o adolescente, assim como, 
contribuir para o enriquecimento profissional e pessoal dos partici-
pantes. 

                                                 Projecto 100 Riscos

ActiviDADeS

 DiA eScolAR 
 Da Não-VIolêNcIa e Da Paz

 A comemoração do Dia Escolar da Não-Violência e 
da Paz, a partir de 1964, tem como objectivo alertar para a 
necessidade de uma educação constante pela Não-Violência e 
pela Paz. Esta data coincide com o dia da morte de Mahatma 
Gandhi, grande defensor da Não-violência como forma de  
revolução. 
 As docentes de EMRC, com os alunos “moralizados” 
do 7ºE e 8ºB, procuraram sensibilizar a comunidade escolar 
para a tolerância, solidariedade e respeito pelos direitos hu-
manos na escola.

Grupo de EMRC

 abeceDárIo Da Paz

Amor é o sentimento que pode perdoar.

Beleza não é tudo na pessoa.

cânticos de amor e de alegria para se fazer paz.

Divide a paz por todo o mundo.

esquece a guerra, faz o amor.

Fala, não te escondas.

Guia o teu coração pelo teu amor.

Haverá alguma vez paz? Sim, com a nossa ajuda. 

inventa paz, porque assim podes fazer a união.

Justiça para se fazer paz em todo o mundo.

liberdade para aqueles que ajudam a fazer paz.

maldade? Não.

notificar a paz.

o amor para haver solidariedade.

Participa com o teu coração.

Querer amar a paz.

Rescrever o amor num livro que jamais será esquecido.

Ser, saber e ouvir a paz.

trabalhar na paz para não a esqueceres.

Unificar o amor e a paz.

vamos fazer paz para ajudar o mundo.

Xadrez! Cores brancas e pretas: brancas de paz e união;    

pretas de ódio e guerra. 

zanga, uma atitude que não devemos ter. 

Rafael Martins, 7ºF   

 coNstruIr a Paz!

Ao teu amigo confia o teu perdão,
Para que a felicidade volte a reinar!
Com a vossa reconciliação,
Alegria não vai faltar!
A vossa união e compaixão
Vão dar uma ajuda à existência de amor!
Se tens problemas tenta o diálogo!
Escuta o outro com respeito e cooperação!
A tua responsabilidade é fazer justiça!
Ajuda com gratuidade e solidariedade!
Mas nunca te esqueças da humildade e fraternidade!

Cátia Gonçalves, 7ºD


