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Jornal Escolar 

Eu Topo 

Destaques: 

 A escola dos nos-

sos pais e dos 

nossos avós. 

 A Escola no To-

po da ação: as 
várias atividades 

desenvolvidas pela 

Escola. 

 Estórias insólitas. 

 A ilha de S. Jorge 
divulgada pelos 

nossos alunos. 

 A opinião que 
conta: o que eles 

dizem. 

 Poetas do Topo. 

 “Facadas na Lín-

gua”. 

 Secção de anún-

cios/ trocas/ per-
didos & acha-

dos. 

Preço: 1,00€ 

O Jornal EU TOPO... 
Sem dizerem a ninguém, muito menos uns aos 

outros, lá estávamos todos a correr atrás do se-

gundo !  
Não sei se já repararam que, numa corrida, 

quem corre atrás do segundo precisa de ultrapas-
sar dois para chegar em primeiro ! É verdade ! 

Embora pareça que não e até leve os mais descon-

fiados a fazer contas no papel. 
Só que, neste caso, o que mobilizava todas 

aquelas pessoas não era o primeiro. 

Era, exatamente, o segundo ! 
Esperava-se para ver aparecer o segundo. Como 

é que ele viria, o que traria de novo com ele, quem 

o acompanharia e o que de interessante traria. 
Como, decerto, já deram por ela a espera faz-se 

acompanhar, normalmente, de dois atributos e de três consequências. É por isso que 
quando surge aquilo por que tanto esperamos… é costume dizer-se… às duas por 

três….surgiu !  
Em primeiro lugar, surge a ansiedade…  que nos inquieta o suficiente para nos manter 

vivos, ativos e de brilho guardado para enchermos os olhos quando, finalmente, surgir 

aquilo por que esperávamos.  Em segundo lugar, eis-nos perante a excitação. Que nos 
mobiliza, aguça a curiosidade e nos faz ver o que ainda não vimos, justamente por  espe-

rarmos para provar toda a nossa expetativa. 
As consequências são três. Primeiro, o deslumbramento. É que ter nas mãos aquilo 

para que tanto se trabalhou, o que tanto se espera… é transformar, num momento só, 

desejo em condição. E quem é que fica indiferente a uma transformação deste tipo ? 
Depois, rendemo-nos à observação. Ou seja, vamos desfrutar do que agora temos, 

podendo comparar com outras referências anteriores, mas igualmente comparando com 

o que esperávamos antes de termos o que, agora, temos. 
Por fim, em terceiro lugar, experimentamos a reação. O que nos leva a tomar uma 

posição sobre o que temos, atribuir-lhe valor e apurar se excedeu, ficou aquém ou res-

pondeu ao nosso investimento aquando da espera e do trabalho. 
 

Foi pensando em tudo isto e vivendo tudo isto de forma intensa e empenhada que 

demos corpo ao segundo. Ao segundo número do jornal da escola deste ano letivo ! 
Cozinhamos este jornal com novos sabores, é certo. Mas houve ingredientes que 

trouxemos do primeiro e que não dispensámos: a vontade, o gozo e o rigor. 
E, se ainda se lembram, quando se pensava que o primeiro jornal estava a espreguiçar-

se, estava apenas de braços abertos para acolher o que haveria de vir a seguir: o futuro ! 

Pois, neste segundo número do jornal da escola, quisemos homenagear o primeiro 

dando ainda mais destaque, mais espaço, mais luz à participação daqueles que, numa co-

munidade escolar, representam legitimamente esse futuro:  os alunos.  

Aqui está ele: o Jornal Eu Topo! 

 
A Coordenadora do Jornal Eu Topo,  

a Professora Malvina  Sousa 



 

Editorial 
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Quando rececionei es-

ta mensagem: 

 “Olá, boa tarde. 

Serve o presente para, tal 

como aconteceu aquan-

do do 1.º Período, lhe 

solicitar a realização do 

Editorial do Jornal da Es-

cola, desta feita relativo a 

esta nova fase. 

Sem mais de momento, e 

agradecendo desde já, 

Malvina” 

 pensei: JÁ? E este JÁ na-

da tem de depreciativo 

em relação ao pedido, é 

sempre um prazer escre-

ver o editorial do nosso 

jornal! 

 JÁ? Já passou mais um 

período? 

Já estamos a um terço do 

ano letivo? 

O tempo não corre, voa!  

O tempo comanda a vida:  

Quando somos novos 

queremos que ele passe. 

Queremos ser grandes 

para sermos indepen-

dentes!  

Quando somos menos 

novos queremos que 

este volte para trás. 

Queremos o colinho, a 

comidinha da mamã e 

até a irresponsabilida-

de! 

 

“ O Universo é feito 

essencialmente de coi-

sa nenhuma. 

 Intervalos, distâncias, 

buracos, porosidade 

etérea. 

 Espaço vazio, em su-

ma. 

  

                                               

                                                  

“O Universo é 

feito 

essencialmente 

de coisa 

nenhuma. 

 Intervalos, 

distâncias, 

buracos, 

porosidade 

etérea. 

 Espaço vazio, 

em suma. 

 O resto, é a 

matéria.” 
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O resto, é a matéria. 

Daí, que este arrepio, 

 este chamá-lo e tê-lo, 

erguê-lo e defrontá-lo, 

esta fresta de nada 

aberta no vazio, 

deve ser um intervalo. “ 

 

Neste intervalo, tempo 

onde te encontras, deixa 

o sonho prevalecer e 

põe quanto és no míni-

mo que fazes. 

 “Sê todo em cada coi-

sa”! 

 

Uma Santa Páscoa! 

 

O Conselho Executivo 
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● Não faças mal ao vizinho que 

o teu já vem a caminho. 

● Faz-te de casa e põe-te na rua. 

● A preguiça morreu à beira da 

água com preguiça de beber 

água. 

● Um pai impertinente faz um 

filho desobediente. 

● Gente tonta nem para o céu. 

 
 

 

 

A escola dos nossos pais e dos nossos avós…  

● Quem cabritos ven-

de e cabras não tem 

dalgum lado eles 

vêm.   

 

● Baleia no canal vem 

aí temporal. 

 

● A cavalo dado não se 

olha o dente. 

 

● Galo que canta no po-

leiro ou chuva ou nevo-

eiro. 

 

● Mosca impertinente, 

chuva de repente. 

 

● Trocar uma 

cabra nova por 

uma velha, 

tudo é negó-

cio. 

 

● Vento sul 

frio, água no rio. 

 

 

 

O jornal volta a abrir as suas pági-

nas com um desafio. Como não podia 

deixar de ser, este foi lançado àqueles 

que representam o futuro: os nossos 

alunos. Mas, desta vez, e tendo em 

conta algumas situações caricatas 

que acontecem no nosso dia a dia e 

que envolvem diferentes expressões 

utilizadas por uns e desconhecidas 

por outros, eis que surgiu a ideia: por 

que não conhecermos o passado, pa-

ra melhor compreendermos o nosso 

presente e, logo, o nosso futuro? Se 

pensado estava, não tardou a que se 

passasse para a ação. 
Assim, os nossos alunos foram falar 

com os pais e com os avós para co-

nhecerem melhor algumas expres-

sões ou alguns dos provérbios que, 

antes, eram muito utilizados, mas 

que hoje começam a desaparecer, e 

quiseram perceber melhor o que sig-

nificava cada um destes. Foi curiosa a 

partilha que alguns alunos fizeram 

dos provérbios ou expressões recolhi-

dos e as explicações dadas por eles a 

partir do que lhes havia sido pelos 

pais ou pelos avós. Eis aqui o resulta-

do da sua recolha cultural.  Para al-

guns, estas frases constituirão novida-

de, para outros, um regresso ao pas-

sado! Em, qualquer um dos casos, 

creio que, depois disto, ficaremos to-

dos bem mais ricos interiormente! 

 ● Haja fartura, que a fome nin-

guém atura! 
 

●  A tolice, quando dá, é pela 

cabeça. 
 

●  Quem namora pelo fato leva 

o Diabo ao contrato. 
 

● Imita a formiga e viverás sem 

fadiga. 

● Candeia que vai à fren-

te ilumina duas vezes. 

Inês Silva (8.º A), 

a  aprender com 

Alda Silva, Manuel 

Silva e António Abel 

Tiago Vitori-

no (8.º A), a  

aprender com o 

seu  pai, João 

Viitorino. 
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  ● A verdade 

magoa por algum tempo, mas a 

mentira magoa para sempre. 
 

 

● Enquanto o pau vai e vem 

descansa as costas. 
 

 

● Fui para casa da minha vizi-

nha e envergonhei-me, vim 

para a minha e remediei-me. 
 

 

● A galinha da minha vizinha é 

sempre melhor que a minha. 
 

 

● O que se faz por gosto rega-

la a vida. 
 

 

● Janeiro fora, 

o dia cresce 

uma hora. 
 

 

● Vozes de 

burro não 

chegam ao 

céu. 

 

● Quem não trabuca, não man-

duca. 
 

 

● Quem quer ver o que cada um 

é, veja quem o acompanha. 
 

 

● Janeiro, galinha no poleiro. 
 

 

● Morra Marta, mas morra farta. 
 

 

● Para baixo, cabra manca faz 

viagem. 
 

 

● Quem não debulha em agosto, 

debulha com mau gosto. 
 

 

● Para uma verdade vir, quatro 

mentiras têm de 

surgir. 
 

 

● Lua deitada, 

marinheiro em pé. 
 

Sofia Silveira (8.º A), a aprender 

com o seu pai, Jorge Silveira, e com 

a sua mãe,  Belmira Azevedo 

● Casa de ferreiro, espeto de 

pau. 
 

 

● Quem corre por gosto não 

cansa. 
 

 

● Pela boca 

morre o 

peixe. 
 

 

● De cadela 

a cão pou-

cas léguas vão. 
 

 

● Nem todo o mar é água. 
 

 

● Os mares mais calmos são os 

mais profundos. 
 

 

● À boda ou batizado não vás 

sem ser convidado. 
 

 

● Quem diz o que quer ouve o 

que não quer. 

 
● Gaivotas em 

terra, tempes-

tade no mar. 

 
 

… e ainda…. 

●Faz o bem e não o que convém. 
 

 

● A ganhar se perde e a per-

der se ganha. 
 

 

● Para baixo todos os santos aju-

dam. 
 

 

● Tempestade no mar abundância 

na terra. 
 

 

● A desgraça não marca encon-

tro. 
 

 

● A culpa morreu sozinha. 

 

● Casa rouba-

da, trancas à 

porta. 

Sofia Nunes (8.º A), a aprender 

com o seu pai, José Nunes. 
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Antes de abrir as suas páginas para os acontecimentos e todo o trabalho desenvolvido ao longo do 2.ºPeríodo na 

EBI Vila do Topo, o Jornal Eu Topo gostaria de partilhar consigo algumas atividades decorridas na época natalícia, 

sobretudo porque você também foi parte destas. Eis, nestas páginas, alguns dos momentos mais marcantes que reve-

lam que esta é, de facto, uma quadra de amor e fraternidade! 

 

A atividade teve início 

com a criação do regulamen-

to do concurso que foi facul-

tado a todos os professores 

titulares/diretores de turma 

com o objetivo de informar 

os alunos do mesmo, assim 

como foram colocados carta-

zes em diferentes espaços da 

escola com esta mesma fun-

ção. 

A data limite de entrega 

dos trabalhos foi o dia 6 de 

dezembro, 

tendo os 

mesmos fica-

do expostos, 

nos dias 9 e 

10, no bar da Escola, a fim 

de poderem ser apreciados 

por todos e, assim, selecio-

nados por um júri. Este júri 

foi composto por um pro-

fessor, um assistente admi-

nistrativo e um aluno, que 

avaliaram os trabalhos a 

premiar de acordo com 

três categorias: a de origi-

nalidade, a de material utili-

zado e a de apresentação.  

Os trabalhos seleciona-

dos foram apresentados no 

palco da festa de Natal da 

Escola, aquando da entrega 

dos prémios ao 1.º; 2.º e 

3.º lugar deste concurso. 

Esta competição teve  

uma adesão elevada, com 

trabalhos muito originais e 

com uma excelente apre-

sentação.  

Deste modo, os objeti-

vos estabelecidos inicial-

mente foram cumpridos na 

sua totalidade. 
Departamento do 1.º Ciclo e  

Pré-Escolar 

A época natalícia na ESCOLA EBI VILA DO TOPO !!! 

Um Natal cheio de arte: o concurso de coroas de Natal! 

Alunos e professores unidos: a melhor equipa! 

Decorreu, no passado dia 

14 de dezembro de 2013, 

mais um "dérbi" de Voleibol 

entre professores e alunos do 

3.º ciclo, no pavilhão da EBI 

do Topo.  

Os alunos participantes orga-

nizaram a sua equipa, consti-

tuída por 10 

elementos, 

assim como os 

professores a 

sua, esta última 

de 7.  

Nem mesmo 

um ligeiro atra-

so no início do jogo, origina-

do pelo simulacro de  sismo 

concretizado pela escola na 

altura em que as equipas rea-

lizavam o aquecimento, as 

desconcentrou, tendo as mes-

mas jogado ao longo de 4 

sets, durante 1 hora e 40 mi-

nutos. As duas   

equipas mostraram sem-

pre muito empenho em 

todos os sets, e apresen-

taram um ótimo espírito 

competitivo, permitindo 

promover a cooperação e 

hábitos de prática despor-

tiva. 

Durante todo o jogo, 

foi possível as-

sistir, ainda, ao 

enorme apoio 

de alunos e pro-

fessores que 

viram os jogos 

da bancada do 

pavilhão. 

Agradece-

se a todos os 

docentes e 

alunos da escola pela 

colaboração e empenho 

na atividade. O nosso 

muito obrigado. 

Os professores de Ed. 

Física 
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vento e pelo tempo, nada 

como guardarmos, através 

do nosso Jornal, mas sobre-

tudo nos nossos corações, 

algumas das imagens que 

testemunharam estes mo-

mentos engrandecedores! A 

todos os presentes, e a to-

dos os que trabalharam para 

fazer deste dia um registo 

marcante, ficam os nossos 

sinceros agradecimentos ! 
 

A Coordenadora do Jornal, 

Malvina Sousa 
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O dia 17 de dezembro 

marcou o final do 1.º Perí-

odo e destacou-se pelos 

momentos de convívio, de 

diversão e de confraterni-

zação vividos entre toda a 

comunidade escolar. 

Começando pelo jogo 

de voleibol disputado en-

tre professores e alunos e 

marcado por situações de 

competição bastante diver-

tidas e saudáveis, passando 

pelo jantar convívio e pelas 

atuações das várias turmas 

em diferentes vertentes, 

até aos momentos marcan-

tes de entrega de prémios 

aos nossos alunos, a verda-

de é que este foi um dia 

cheio de emoções e de 

partilhas engrandecedoras!  

Deste modo, e como as 

palavras são levadas pelo 

As turmas do 1.º Ci-

clo, da Pré e Uneca, assim 

como todos os professores 

deste Departamento, acom-

panhados pelo professor de 

Expressão Musical, Alexan-

dre Gaspar, percorreram, no 

passado dia 8 de janeiro, as 

principais ruas da Vila do 

Topo, entoando alegremente 

o Hino de Reis, dirigido aos 

estabelecimentos comerciais, 

instituições e alguns particu-

lares que nos esperavam. A 

professora Sandra Mendes, 

de Educação Física, também 

acompanhou esta atividade, 

pois a mesma coincidiu com 

o horário em que a docente 

tinha aula com a turma do 

1.º ano. 

A celebração do dia de Reis… em todos os tamanhos! 

A ativ idade 

correu conforme previsto, 

tendo contado com a boa 

afinação vocal dos nossos 

alunos e professores, assim 

como com o acompanha-

mento instrumental, sob 

orientação do professor 

Alexandre. Saliente-se que, 

apesar da crise, fomos mui-

to bem recebidos por to-

dos, com doces para as 

crianças, alguns donativos 

monetários, assim como 

votos de bom ano para 

todos. 
D e p a r t a -

mento do 
1.º Ciclo e 
P r é -

Escolar 

O Sarau de Natal de todos nós! 

Já em janeiro... 
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Foi na manhã do pas-

sado dia 15 de janeiro de 

2014 que se realizou mais 

uma prova de Corta Mato 

Escolar - Fase Ilha, nas pro-

ximidades do campo de 

jogos da Urzelina, onde a 

EBI do Topo se fez repre-

sentar por uma comitiva de 

22 alunos. 

No final, todos os alu-

nos participantes recebe-

ram um lanche 

e um certifica-

do de partici-

pação, e os 

alunos que 

obtiveram os 3 

primeiros lugares recebe-

ram um diploma e foram 

chamados para subir ao 

pódio.  

O aluno Mário Vitori-

no (Infantil) classificou-se 

em 1.º lugar; os alunos 

I n ê s  A z e v e d o 

(Benjamim), Gonçalo Ma-

tias (Benjamim), Carlos 

Azevedo (Infantil) e 

Carolina Betten-

court (Júnior) classificaram-

se em 2.º lugar.  

Deste modo, podemos 

referir que, novamente, a EBI 

do Topo atingiu ótimos re-

sultados, e queremos deixar 

aos alunos os nossos PARA-

BÉNS! 

O Grupo de Educação 

Física agradece ao Clube 

A correr para a aventura: Corta mato – fase ilha! 
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A EBI do Topo foi con-

vidada a participar na XXIV 

Corrida dos Reis, em São 

Mateus do Pico, no dia 19 

de janeiro de 2014, onde se 

fez representar por uma 

comitiva de 16 alunos e 2 

professores.  

Os alunos selecionados, 

juntamente com os profes-

sores de Educação Física, 

Paulo Matos e Sandra Men-

des, deslocaram-se no dia 

18 de janeiro (sábado) de 

manhã em carrinhas, cedidas 

pela Câmara Municipal da 

Calheta, para o Porto das 

Velas. Seguidamente, os 

professores e os alunos 

viajaram no “Cruzeiro das 

Ilhas” para a ilha do Pico, 

onde foram privilegiados 

com a companhia de golfi-

nhos em parte da viagem. 

Durante a estadia na ilha 

do Pico, a nossa "casa" foi a 

Casa do Povo de São Ma-

teus. Para preencher o 

primeiro dia, realizou-se 

um breve passeio pela fre-

guesia.  

No domingo, teve lugar 

a “XXIV Corrida dos Reis”. 

Todos os alunos realizaram 

a prova correspondente ao 

seu escalão e, no final, os 

participantes receberam 

um lanche.  

A aluna Marina Matos 

classificou-se em 1.º lugar, 

os alunos Diana Silveira 

(Benjamim), Mário Vitori-

no (Infantil), Deolinda 

Lemos (Iniciada) e Leo-

nardo Morais 

(Juvenil) classifica-

ram-se em 2.º 

lugar; os alunos 

Inês Azevedo 

(Benjamim),  

(Benjamim), Carlos Aze-

vedo (Infantil), Sofia Sil-

veira (Iniciada), Marco 

Nunes (Juvenil) e Carolina 

Bettencourt (Júnior)

classificaram-se em 3.º lugar, 

os alunos Diana Rodri-

gues (Infantil) e Tadeu 

Brasil (Iniciado) ficaram 

posicionados no 4.º lugar; e 

o aluno Bruno Santos 

(Iniciado) em 5.º lugar. Os 

alunos que obtiveram os 3 

primeiros lugares recebe-

ram uma taça e foram cha-

mados para subir ao pódio. 

3 alunos receberam, ainda, 

uma medalha pelo 4.º ou 5.º 

lugar. Deste modo, pode-

m o s 

r e f e r i r 

que os 

a l u n o s 

estão de 

parabéns 

p e l o s 

b e l í s s i -

m o s 

resulta-

dos ob-

tidos.  

No final do dia, regres-

saram cansados, mas feli-

zes e orgulhosos para a 

Vila do Topo! 

O Grupo de Educação 

Física agradece à Câmara 

Municipal da Calheta pela 

cedência dos transportes, 

e à Associação de Atletis-

mo da Ilha do Pico, ao 

Serviço de Desporto do 

Pico e à Câmara Municipal 

da Madalena por todo o 

apoio na estadia, alimenta-

ção, transportes e simpa-

tia. A todos eles, o nosso 

muito obrigado. Viva o 

Desporto! 
Os professores de Ed. Físi-

ca 

E os Reis também correram... em S. Mateus, na ilha do Pico! 

Desportivo Escolar e à 

Câmara Municipal da Ca-

lheta pela cedência dos 

transportes que possibili-

tou a ida para o campo de 

jogos da Urzelina a fim da 

realização desta atividade. 
O nosso muito obriga-

do! 
Os professores de Ed. 

Física 
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No dia 14 de fevereiro, 

o Departamento de Lín-

guas Estrangeiras celebrou 

na nossa escola o dia de 

São Valentim e “La Chan-

deleur”, Senhora das Can-

deias, reunindo, assim, tra-

dições francesas e inglesas/

americanas.  

Durante as aulas de pri-

meiro e segundo ciclos e 

no Clube de Francês, fo-

ram elaborados enfeites e 

pequenas lembranças co-

memorativas do dia.  

Durante a semana, fo-

ram afixados dois cartazes: 

um a comunicar a 

realização da ati-

vidade por forma a convi-

dar toda a comunidade 

escolar, e outro a solicitar 

que se escrevessem cartas 

e as colocassem no 

“correio do amor”, caixa 

disponibilizada no bar da 

escola. Na quarta-feira, 

foram enfeitados o bar e 

hall de entrada.  

No dia 14 de feverei-

ro, nos intervalos da 

manhã, e enquanto havia 

crepes, as docentes des-

te departamento vende-

ram-nos a alunos, professo-

res e funcionários. Da par-

te da tarde, o aluno 

António Teixeira, 

do 6º ano, na pele de Cupi-

do, distribuiu car-

tas de amor e 

amizade pela co-

munidade escolar.  

A interação 

com a comunida-

de e a boa dispo-

sição foram uma 

constante. 
 

O Departamento 

de Línguas Estran-

geiras 

A junção de tradições: a celebração de La 

Chandeleur e de St. Valentines’s day! 

Carnaval: cores, vida, mú-

sica, diversão, alegria! Estas 

foram as palavras de ordem 

que tomaram conta do dia 28 

de fevereiro, uma sexta-feira 

radiosa, que viu desfilar, cheia 

de cores, alegria e criativida-

de a nossa escola!  

De manhã cedo, depois de 

algum reboliço e da organiza-

ção de cada uma das turmas, 

deu-se início ao desfile pelas 

ruas da Calheta, que, neste 

dia, se revestiu de  outra vida 

e de outras cores!  

A todos os participantes, 

fica um agradecimento pelo 

trabalho desenvolvido, que 

revelou, sem dúvida, um pou-

co de cada uma das bonitas 

ilhas do Arquipélago dos 

Açores! 
 

A  Coordenadora 
do Jornal Eu Topo, 

a Professora   

Malvina Sousa 
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A EBI Vila do Topo a celebrar o Carnaval ! 
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Tudo começou com 

uma aula em que nos foi 

apresentado um projeto 

sobre o mar. Este consistia 

em fazer um vídeo sobre o 

lixo marinho.  

A nossa primeira ideia 

foi a de ir à Ilha do Faial 

fazer as nossas gravações, 

mas o tempo, a nossa irres-

ponsabilidade e a falta de 

supervisão de um adulto 

impediu-nos de ir. Depois 

de algum tempo, optámos 

por fazer as nossas filma-

gens na piscina da Ponta.  

Assim, num dia à tarde, 

levámos 

cana de 

pesca, 

lixo, um 

peixe e o 

cão do 

Julian e 

fomos 

com os 

nossos 

professo-

res, Sandra Alves e Paulo 

Ventura, para a Ponta. Fazia 

parte do nosso projeto ter 

de colocar os meus calções 

e ir para a água e, tenho de 

confessar que esta estava 

muto fria. Tivemos, ainda, e 

também, muitas dificuldades 

em pôr o Cão na água.  

Filmagens feitas e após 

edição, submetemos o nosso 

vídeo no YouTube. 

Depois de sabermos que 

estávamos entre os melho-

res na categoria de vídeo 

mais criativo, ficámos mes-

mo muito contentes, por- 

Sem esforço nada se 

consegue! Que o esforço 

destes jovens seja recom-

pensado e sirva de exem-

plo para todos os que, por 

comodismo ou preguiça, 

não dão o melhor de si! 

Sendo a única escola da 

Região a participar neste 

concurso, gostaria de levar 

os Aço-

res a este evento a represen-

tar o nosso arquipélago. 

Gostaria de poder premiar 

os nossos alunos pelo seu 

trabalho e de motivar toda a 

classe estudantil para estas 

iniciativas. Gostaria, assim, 

de fazer a diferença e mos-

trar que em escolas peque-

nas e isoladas também se 

desenvolvem projetos com 

qualidade. Vamos tentar! 

I’m really proud of you, 

boys! Way to go! 
 

A Professora de 
Inglês,  

Sandra Alves 
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A escola em luta na defesa de causas: Marlisco - 
Por um mar sem lixo! Fishing in the future 

que nunca tínhamos ido a 

Lisboa e achámos que esta  

talvez fosse a nossa hipóte-

se de o conseguir. Por isso, 

fizemos muitas  campanhas: 

junto de amigos, professo-

res, Juntas de Freguesia, 

Aventour, etc…, para irem 

gostar do  nosso vídeo a 

fim de que conseguíssemos 

ganhar. Mas parecia haver 

um obstáculo muito gran-

de: um rapaz estava sem-

pre à nossa frente. Como 

era possível? Quando o 

prazo chegou ao fim, nós 

tínhamos perdido por pou-

cos pontos e ficámos mui-

to tristes durante alguns 

dias. 

Passado algum tempo, 

soubemos que estávamos 

entre os 10 melhores e 

talvez tivéssemos outra 

hipótese.  

Assim, ficámos novamente 

contentes, mas sem gran-

des esperanças, porque 

havia muita competição. 

Acabamos por ficar em 

último nas votações públi-

cas.  

Mas, de repente, soube-

mos que tínhamos ganho 

um dos 5 lugares finalistas! 

Por isso, agora, estamos 

um pouco mais confiantes.  

Vamos ver se nós conse-

guimos ir ao Oceanário de 

Lisboa, à entrega dos pré-

mios, no dia 21 de março, 

e, quem sabe, se ganhamos 

a viagem até a Alemanha! 

Podem ver o nosso ví-

deo no Youtube se pesqui-

sarem ebitopo e Fishing In 

the Future. 
Os alunos António Leonar-

do e Julian Boyer, 9.º ano  
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Gostaríamos de agrade-

cer a todos que tornaram 

a ida a Lisboa possível para 

que os alunos António 

Leonardo e Julian Boyer 

pudessem estar presentes 

na cerimónia de entrega 

dos prémios da Marlisco. 

Assim, gostaríamos de 

agradecer a: 
- Direção Regional 

do Ambiente e Mar e 

Junta de Freguesia de 

Santo Antão – sem o 

vosso apoio não seria pos-

sível a viagem a Lisboa; 
- MARLISCO – sem o 

vosso apoio a estadia em 

Lisboa seria bem diferente; 
- Aventour – sem o vos-

so apoio e prémio o sabor  

Escrever. Simplesmente.  É 

esta a base das sessões realizadas 

na EBI Vila do Topo através do 

Clube de Escrita Criativa. 

Nos últimos meses, mais concre-

tamente a 11 de dezembro, a 29 

de janeiro, a 26 de fevereiro e a 

26 de março, decorreram dife-

rentes sessões de escrita com 

resultados muito interessantes 

e enriquecedores. 

 Tendo como ponto de partida 

imagens, pequenos textos 

de diversas tipologias ou 

até músicas, e estabele-

cendo relações normal-

mente consideradas im-

prováveis, os alunos 

aproveitam as sessões 

para desenvolver diversas 

competências rela-

cionadas com a 

oralidade e com a 

escrita, reve-

lando que, se nos deixarmos, to-

dos somos capazes de fazer pe-

quenas obras de arte.  

A partir do mês de fevereiro, 

alguns dos trabalhos realizados 

pelos alunos passaram a ser expos-

tos na Biblioteca da EBI Vila do 

Topo.  

E assim se liberta a criatividade 

na nossa Escola. 
 

A Professora de Português,  

Malvina Sousa 
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E a criatividade continua a visitar-nos no Clube 
de Escrita Criativa 

… a EBI Vila do Topo na cerimónia de 
entrega dos prémios da Marlisco 

… algum tempo depois... 

Eles conseguiram !!! António Leonardo e Julian Boyer foram ao Oceanário de Lisboa, no dia 21 de 

março, participar na cerimónia da entrega dos prémios da Marlisco. Por essa razão, a turma do 9.ºA 

gostaria de deixar aqui algumas palavras a todos aqueles que contribuíram para o realizar deste sonho! 

da vitória não 

seria o mes-

mo; 
- Professor 

Paulo Ven-

tura – sem o 

seu apoio e 

disponibilidade 

nada disto 

seria possível; 

- Escola 

Básica e In-

tegrada do 

Topo – sem o 

vosso apoio o 

projeto não se 

teria realizado.  
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Na semana de 24 a 28 de 

março, o corredor da EBI Vila 

do Topo experimentou outra 

vida e outras cores por meio do 

seu Estendal da Poesia.  

Assim sendo, durante estes 

dias, toda a comunidade escolar 

pôde desfrutar da seleção de 

poemas de poetas portugueses 

efetuada pelas turmas do 3.º 

ciclo. Integrada nas aulas de 

Português e de lecionação de 

textos poéticos, e com diferen- 

tes objetivos (relacionados 

com 

No dia 27 de março 

do corrente ano realizou-

se o concurso internacional 

“Canguru Matemático 

sem Fronteiras 2014”. 

Em Portugal, a organização 

deste concurso está a car-

go do Departamento de 

Matemática da Faculdade 

de Ciências e Tecnologia 

da Universidade de Coim-

bra com o apoio da Socie-

dade Portuguesa de Mate-

mática. 
Participaram no concur-

so 40% dos alunos da nossa 

escola, dos 2.º e 3.º ciclos. 

Os alunos realizaram uma 

única prova matemática no 

âmbito da sua categoria: 

categoria escolar (alunos 

dos 5.º e 6.º anos); catego-

ria benjamim (alunos dos 

7.º e 8.º anos) e categoria 

cadete (alunos do 9.º ano). 

A prova consistiu num 

questionário de escolha 

múltipla de várias questões 

de dificuldade crescente. 
Explorando a vertente 

lúdica da Matemática, o 

concurso visava a aquisição 

de ferramentas fundamen-

tais para a sua aprendiza-

gem, a partir do desenvol-

vimento do raciocínio lógi-

co/abstrato e do espírito 

crítico. 
O Departamento de Mate-

mática, Ciências e Tecnolo-

gias 
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A Poesia estendida a todos ! a leitura e com 

a compreensão 

e interpreta- 

ção de textos, 

reconhecendo 

as suas diferen-

tes dimensões), os alunos 

tiveram a oportunidade de 

contactar com a obra de di-

versos autores portugueses 

e, depois de alguma pesquisa, 

procederam à seleção e di-

vulgação de textos poéticos 

destes através da exposição 

de vários poemas, estendida 

a todos. 

Para além disso, é de desta-

car o facto de o Estendal ter 

tido a honra de “prender” 

alguns textos da autoria dos 

alunos, que em muito o enri-

queceram por constituírem 

bonitos testemunhos e parti-

lhas de emoção e de vida! 

Afinal, não é a poesia tudo 

isso? 
 

A Professora de Português,  
Malvina Sousa 

A Matemática aos saltos:  o Canguru 
Matemático sem Fronteiras 2014! 
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Estórias insólitas… que bom que é libertarmos a criatividade ! 

Num dia, um dia nor-

mal como os outros, co-

meçou a chover... de baixo 

para cima… os animais 

falavam e as pessoas ladra-

vam, miavam, grasnavam, 

enfim, faziam os sons dos 

animais. Tudo estava estra-

nho, virado de pernas para 

o ar. 

Para além disso, os car-

ros navegavam, os barcos 

voavam e os aviões anda-

vam. O céu era a terra e a 

terra era o céu, as flores 

cresciam no céu e as estre-

las apareciam na terra. Lia-

se de trás para a frente, 

escrevia-se de trás para a 

frente. O mun-

do estava cada 

vez pior.  

Enfim, per-

cebi que me restava habi-

tuar-me a isto! 

Anos depois, já me tinha 

acostumado a todas estas 

diferenças… vivia “na mai-

or”, tinha amigos belos, 

fantásticos e fixes.  

No fim de disto tudo, 

aprendi que viver assim 

não era tão mau e até era 

bastante fixe.  

Gostei deste mundo 

diferente! Aprendi coisas 

novas!  

Decidi que vou viver 

aqui para sempre!!! 

Mónica Silva, 7.º Ano  
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E se, de repente,  as coisas mudassem de lugar e tudo ficasse diferente do que é habitual? Se, por 

exemplo, de um momento para o outro, começasse a chover… de baixo para cima?  
A seguir, o Jornal Eu Topo apresenta-vos alguns textos feitos pelos nossos alunos, mas, desta vez, são 

escritos um pouco diferentes do habitual: eis algumas estórias insólitas ! 

O mundo ao contrário ! 

Era uma vez o Sr. Fran-

cisco que, aos domingos, se 

transformava num carro e 

andava pela cidade como 

um louco, atropelava as 

pessoas, tinha acidentes, e 

andava com música aos 

“altos berros” até ao anoi-

tecer. 

Numa segunda-feira, ele 

acordou tão cansado que 

nem se podia mexer, mas 

foi para o trabalho. Ele ia 

lentamente, a pé, e perdeu 

a noção do tempo. Assim, 

ele chegou atrasado ao 

trabalho. Minutos depois, 

chegou o patrão, que per-

guntou: 

O estranho carro ! 

- O que te aconteceu? 

E o Francisco diz: 

- Perdi a noção do tem-

po e adormeci. Como 

mentiu, começou a ficar 

vermelho e a transpirar. 

Tu não me mintas, olha 

que Jesus castiga!- disse o 

patrão, que se chamava 

Alfredo. 

Francisco ouviu-o e diri-

giu-se para trás do balcão, 

que era o seu local de tra-

balho, mas com todo o 

sono que tinha esqueceu-se 

que era o dia de limpar o 

alçapão e que ele estava 

aberto durante todo o dia. 

Segundos depois, ouvimos 

Francisco a gritar e um 

estrondo: Francisco tinha 

O aquário ! 

Era uma vez um senhor, 

chamado Mário, que ao 

sábado se tornava num 

aquário. 

Algumas ve-

zes, Mário acor-

dava dentro de 

um armário, por-

que alguém o 

tinha posto lá 

dentro, pensando 

que ele era uma coisa de-

sarrumada. 

Mas, um dia, tudo ficou 

ainda mais ao contrário: ele 

acordou dentro de um 

armário, que estava dentro 

de um aquário. 

Mário bem que estava a 

tentar sair, mas o vidro do 

aquário escorregava. Então, 

para sair, ele deu um soco 

no vidro… que se partiu. 

 

No dia seguinte, Mário ia a 

passar na rua e viu-se pin-

tado num cenário que esta-

va num prédio, cujo slogan 

era “homens e mulhe-

res que se transfor-

mavam em objetos”. 

Ele pensou que ti-

nham descoberto o 

segredo dele e ficou 

preocupado… mas a 

preocupação rapidamente 

passou… e nunca se des-

cobriu o seu segredo. 

Mário Vitorino, 7.º Ano  

caído de 3 metros de 

altura e estava estendido 

no chão. 

As pessoas começaram, 

todas aflitas, a olhar de 

um lado para o outro e a 

perguntar o que tinha 

acontecido.  

Minutos mais tarde, 

chegou a ambulância que 

o levou para o hospital. 

Um dia depois, a família foi 

visitá-lo e ele lá ficou mais 

5 dias com uma perna par-

tida. Por isso, no domingo 

seguinte, como tinha a per-

na partida, transformou-se 

num carro… só com três 

rodas. 
    Carolina Alves, 7.º Ano  
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A caneta mais espe-

rada do universo final-

mente chegou ao planeta 

Terra.  

Esta caneta demorou 

muitos anos a ser inventa-

da, pois era muito deseja-

da, principalmente pelos 

alunos mais preguiçosos, 

mas só uns grandes génios 

como a Sofia e o Miguel a 

conseguiram criar. 

Esta caneta rapidamen-

te chegou aos quatro can- 
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tinham uma caneta mágica. 

Os professores começa-

ram a ficar desanimados 

porque os alunos estavam 

sempre desatentos e não 

aprendiam por saberem 

que a caneta mágica lhes 

dava as respostas. 

Mas 

um dia, 

os alunos 

começa-

ram a 

perceber  

 

tos do mundo. 

Depois de saberem 

desta grande novidade, 

todas as pessoas a queri-

am ter, porque todos 

queriam estar na brinca-

deira em vez de escreve-

rem e, assim, quando os 

alunos faziam os testes, a 

caneta resolvia-os e eles 

nem tinham de pensar, 

nem de estudar. Esta ca-

neta era um autêntico 

Google, pois sabia de tudo 

um pouco. 

A certa altura, já todos 

Eis uma folha de pa-

pel ! 

Uma folha branca de 

papel na qual podemos 

imaginar ler o futuro, ima-

ginar ser um cão, uma 

mosca, uma árvore, um 

banco, uma escola, uma 

gota no meio do oceano, o 

vento, o sol, a imaginação, 

a alegria, o coração, o 

amor… 

Mas também podemos 

entrar na folha de papel e 

imaginar o nosso mundo, 

ver familiares que já parti-

ram, ver o mundo à nossa 

maneira. 

Podemos imaginar um 

cão que fala e nós a ladrar-

mos, a escola ser uma dis-

coteca, a igreja, uma loja 

de marca, um carro ser um 

barco, o amor ser um che-

que de milhões de euros, o 

 

Natal seria no Verão, as 

férias seriam no inverno, o 

mar seria de chocolate, e 

podíamos comprá-lo na loja, 

os livros eram chocolates ou 

tablets… 

Não havia guerra ou a 

guerra seria dar aos pobres, 

não haveria armas mas sim 

rebuçados dos melhores do 

mundo… a guerra seria aju-

dar quem mais precisa. 

  Bruno Santos, 8.º Ano  

A caneta mágica ! 

E as estórias insólitas continuam... 

A folha de papel ! 

que não sabiam nada e 

que nem sabiam escrever 

o seu nome como deve 

ser. 

Por isso, concluíram 

que era melhor deixarem 

de usar a caneta e volta-

rem a aprender como 

acontecia antes. 
Joana Bettencourt, 7.º 

Ano  

Um dia, começou a 

chover de baixo para ci-

ma. As pessoas assustaram

-se e começaram a andar 

ao contrário. As padarias 

começaram a fazer medi-

camentos, as farmácias 

vendiam roupa, as pessoas 

iam dançar para o hospital 

e iam às compras à disco-

teca.  

As mulheres faziam os 

trabalhos mais difíceis e os 

homens podiam ter filhos 

e ficavam em casa a limpá-

la. As pessoas viviam em 

cima das árvores e os ani-

mais viviam em hotéis com 

piscina e jacuzzi e comiam 

bolos, hambúrgueres e 

tudo de bom. Os colchões 

eram nuvens, o fogão era 

o sol e as pessoas eram 

todas amigas. As guerras 

eram lutas de balões e 

fazer amigos era uma 

guerra. 

O mundo imaginário de Sofia! 

 

 

Não havia palavrões nem 

maus tratos, apenas muitos 

beijos, abraços e carinhos. 

Regávamos a roupa e vestí-

amos os talheres. Tomáva-

mos banho no lava-loiça e 

comíamos em cima do fri-

gorífico. 

Mas o mais interessante… 

é que nós não falávamos, 

pois o nosso olhar dizia 

tudo. A nossa boca servia 

para ouvirmos, as orelhas 

para cheirarmos e o nariz 

para comermos. Neste 

mundo, as pessoas morri-

am de velhice e sem sofri-

mento e não havia doenças. 

Era um mundo 

com paz, amor e 

muita saúde.  

Sofia Nunes, 8.º Ano  
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Era uma vez a Deolinda 

que, às 4ªs feiras, era uma 

porta.  

Todas as 4ªs feiras, a 

Deolinda se transformava 

em porta e sentia aquilo 

que as portas sofriam… 

embora não sofressem. 

Todos esses dias em que 

ela se transformava em 

porta, Deolinda saia do 

sítio onde estava quase em 

pedaços.  

 Quando não era porta, 

Deolinda tratava as portas 

exatamente como toda a 

gente a tratava quando ela 

era porta: batia com elas, 

riscava-as… enfim, era uma 

desgraça.  

Então, numa quarta-feira, 

durante o tempo de aulas, 

Deolinda estava a fazer o 

que sempre fazia às 4ªs (a 

ser uma porta), quando, de 

repente, o professor disse 

aos alunos que podiam ir 

almoçar. Estes, ao saírem 

aos trambolhões, não con-

seguiram abrir a porta e 

trataram-na mal. 

Na quarta-feira seguinte, 

quando o professor deixou 

os alunos saírem para o 

almoço, estes partiram a 

porta e depois ainda disse-

ram que era tudo culpa dela. 

Tiveram de esperar até à 5.ª 

feira de manhã para resolver 

a situação, pois o senhor 

Manuel, naquele momento, 

não estava na escola. 

No outro dia de manhã, 

quando lá chegaram, os alu-

nos encontraram a Deolinda 

sem uma perna e ninguém 

sabia porquê… Ela foi 

levada para o hospital e 

depois ficou em casa de 

atestado mas, mesmo 

assim, tornando-se 

porta às 4ªs feiras, con-

tinuando a levar em-

purrões, sendo forçada 

por pessoas esfomea-

das, insultada por pes-

soas que não se lem-

bram do mal que fa-

zem… enfim, a Deolin-

da aprendeu a lição e 

nunca mais riscou nem 

deu  

 

 

Era uma vez o Sr. Diogo 

que era professor, mas, às 

quintas-feiras, ele transfor-

mava-se num lápis.  

O professor Diogo tinha 

uma vida como qualquer 

professor. 

À segunda-feira, ele acor-

dava de manhã, às sete 

horas, tomava o pequeno-

almoço, lavava os dentes e 

ia para a escola, pois tinha 

de dar aulas da parte da 

manhã. 

 O professor Diogo dava 

aulas de matemática. Os 

alunos não o detestavam 

mas também não o adora-

vam. Depois de dar as au-

las, ficava na escola a pre-

parar tudo para o dia se-

guinte. 

À terça-feira, acordava à 

mesma hora, tomava o 

pequeno-almoço, lavava os 

dentes,  e ia para a escola. 

Dava as aulas e ficava a 

preparar as aulas para o dia 

seguinte, até a escola fe-

char. 

À quarta-feira, a mesma 

rotina, o mesmo horário… 

mas neste dia aconteceu 

algo diferente. Depois de 

ter dado as suas aulas, ele 

ficou, como era costume, a 

preparar-se para o dia se-

guinte, no entanto, nesse 

dia, o professor Diogo 

adormeceu na escola e na 

passagem de quarta para 

quinta-feira aconteceu algo 

inacreditável: o professor 

Diogo transformou-se num 

vulgar lápis 2HB. 

Nesse dia, os alunos 

chegaram à sala e admira-

ram-se pelo facto de o 

professor não estar já na 

sala. Passaram quinze minu-

tos e o profes-

sor não apareceu… mal 

sabiam eles que o profes-

sor Diogo estava em cima 

da secretaria, transformado 

num vulgar lápis 2HB. En-

tão, os alunos decidiram 

sair da sala e irem divertir-

se. 

A partir desse dia, todas 

as quintas-feiras, o profes-

sor Diogo transformava-se 

num lápis 2HB. E o mais 

curioso é que ele 

acordava no dia 

seguinte, sem sa-

ber o que lhe ti-

nha acontecido.  

Marco Nunes, 9.ºA 
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Deolinda... 

E o insólito a persistir... 

O professor 2HB... 

encontrões numa porta. 

 

Não faças aos outros o 

que não queres que façam 

a ti! 
Diana Brasil, 9.º A 
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Era uma vez um ho-

mem chamado Zebedeu, 

que todos os dias, das 5 da 

tarde até à meia-noite, se 

transformava num lápis. 

 Zebedeu conhecia um 

rapaz que adorava dese-

nhar, no entanto, por mais 

que praticasse, desenhava 

muito mal… O seu nome 

era Diogo. O Diogo dese-

nhava todos os dias, mas 

por mais que desenhasse, 

saia sempre mal. Zebedeu 

sabia da sua paixão pelo 

desenho e via como ele se 

sentia mal por não conse-

guir reproduzir as suas 

ideias no papel. 

 Um dia, antes do Diogo 

chegar da escola, Zebedeu 

transformou-se em lápis 

(que por acaso era Staed-

tler), enfiou-se na gaveta 

em que ele guardava o ma-

terial de 

de senh o , 

teve uma 

feroz luta 

com o 

antigo lápis 

do Diogo, 

expulsou-o 

da gaveta e meteu-se no 

seu lugar. Quando Diogo 

chegou, como sempre, 

apetecia-lhe desenhar, no 

entanto, já tinha perdido 

um pouco o ânimo. Ele 

pensou que nunca seria 

capaz, contudo, algo o atra-

iu para a folha de papel que 

aguardava por ele em cima 

da secretária. Abriu a gave-

ta dos lápis, pegou no Ze-

bedeu (que era igual ao seu 

antigo lápis), e…começou a 

desenhar. Desenhou…

desenhou…desenhou, e 

por mais estranho que lhe 

parecesse, saía sempre 

bem. O Diogo desenhou 

de tudo um pouco, desde 

móveis, paisagens, pessoas, 

monstros, máquinas, etc. 

 Concentrado no que 

estava a fazer, Diogo não 

conseguia perceber, mas, 

quando acabou, ficou estu-

pefacto com a perfeição 

dos desenhos. Desde aí, 

começou a desenhar Ban-

das Desenhadas de diver-

sos géneros e popularida-

de. Os anos foram passan-

do, Diogo editou as suas  
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Zebedeu, o lapidus-humanus 

Bandas Desenhadas e co-

meçou a tornar-se famoso 

no seu país. 

 Zebedeu, que já era ve-

lho, vivia sozinho e não 

tinha família. Depois de 

todos esses anos a dese-

nhar com o Diogo, já tinha 

criado uma amizade com 

ele sem dar por isso. A 

verdade é que Zebedeu 

pertencia a uma “sub-raça” 

chamada Lapidus-humanus. 

Os lapidus-humanus tinham 

a capacidade de, se assim o 

decidissem, se transformar 

permanentemente em lápis. 

E assim foi, Zebedeu deci-

diu que queria passar o 

resto da sua vida como o 

lápis do Diogo e criar aven-

turas incríveis, em sítios 

fantásticos onde tudo era 

possível e onde reinava a 

imaginação. 

 Os anos continuaram a 

passar, as Bandas Desenha-

das do Diogo passaram 

para séries de desenhos 

animados, criaram-se fil-

mes, roupas, bonecos e 

todo o tipo de merchandi-

sing. 

A série chamava-se Dragon

-Yu-To e contava a história 

de um rapaz que vivia na 

natureza, que enfrentou 

todo o tipo de aventuras. 

Dragon-Yu-To tornou-se a 

série de desenhos anima-

dos mais famosa de sem-

pre, sendo conhecida por 

todo o mundo. 

 No final de contas, nun-

ca ninguém descobriu que 

o Diogo, o criador da mai-

or série de desenhos ani-

mados do mundo, não ti-

nha jeito nenhum para de-

senhar e, que toda aquela 

fama e todo aquele talento 

se deviam a um homem 

chamado Zebedeu, que se 

transformava num lápis.  

 

Diogo Teixeira, 9.ºA 

Sempre que era segunda

-feira de manhã, a senhora 

Marisa transformava-se na 

porta de uma escola. 

Embora estivesse do 

outro lado do mundo, era 

sempre a mesma porta, da 

mesma sala, da mesma es-

cola. 

Assim, a Sra. Marisa 

sentia-se sempre tão triste 

e frustrada. De cada vez 

que “a fechavam”, havia 

sempre discussões, baru-

lhos, um pouco de tudo o 

que é triste. 

Mas, o pior, era quando 

davam a volta à chave e a 

e a trancavam. Ela sentia 

uma dor tão grande no seu 

coração, uma mágoa tão 

grande. 

A Sra. Marisa sentia-se 

triste e achava que estava 

numa situação desesperan-

te. 

Mas, nessas segundas-

feiras, ela encontrava pes-

soas que estavam em situa-

ções piores do que ela. 

Então, percebeu que 

não era assim tão triste, 

porque quando olhava para 

as outras pessoas, muitas 

delas estava piores do que 

ela.  

Quando se fecha uma porta... Por isso, a Sra. Marisa 

lembrou-se que tinha pes-

soas que a adoravam e só 

queriam o bem dela. 

Nesse dia, ela percebeu 

que aquilo era uma lição. 

Na semana seguinte, na 

segunda-feira de manhã, e 

por estranho que pareça, 

acordou na sua casa, na sua 

cama. 

Nesse dia, sentiu-se a 

pessoa mais feliz do mun-

do! Ela percebeu que tudo 

aquilo que lhe tinha aconte-

cia era para a ajudar a per-

ceber que, afinal, ela era 

uma pessoa feliz. 

Marina Matos, 9.º A 
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 A ilha de S. Jorge faz 

parte do grupo central, no 

Arquipélago dos Açores. S. 

Jorge tem 53 km de com-

primento e 8 km de largu-

ra, do topo aos rosais, e 

tem uma elevação de 1053 

m. Tem 8,998 habitantes 

(2011). 

 O nome desta ilha (S. 

Jorge), deve-se ao facto de 

ter sido descoberta no dia 

de S. Jorge e também à 

devoção que se dedicava a 

este santo. É conhecida 

como ilha do dragão devi-

do à sua forma e também 

ao facto de o Santo ter 

conseguido destruir o dra-

gão estando no dorso do 

seu cavalo. 

 A ilha é constituída pelo 

concelho da calheta com 

cinco freguesias, e o de 

Velas, com seis freguesias. 

Possui três vilas: a das 

Velas, da Calheta e do To-

po. 

Quanto ao clima, este é 

ameno, pode estar a cho-

ver, nublado e sol, tanto no 

Verão como no Inverno. 

 As principais atividades 

económicas são a agricultu-

ra, na qual se produz o 

queijo, a pesca, existindo a 

fábrica de conservas, e o 

turismo. 

Em relação aos aspetos 

turísticos, podemos visitar 

as 75 fajãs, principalmente 

a mais conhecida, a fajã da 

Caldeira de Santo Cristo; o 

Pico da esperança, a igreja 

de Santa Bárbara nas Mana-

das, devido às suas rique-

zas, e podemos ver, ao 

longo de toda a ilha, vários 

Miradouros. 

 Quanto aos parques 

naturais temos o Parque 

Florestal das Sete Fontes 

em Rosais, o Parque Flo-

restal do Terreiro da Ma-

cela, em Santo Amaro, e o 

Parque Florestal da Silveira, 

na Ribeira Seca. Temos 

também as piscinas naturais 

na Urzelina, no Topo, nos 

terreiros, na Fajã de Santo 

Amaro, que fica na Quei-

mada. Quanto aos locais 

culturais, existe o Museu 

Francisco Lacerda, na Ca-

lheta e, recentemente, a 

Casa dos Tiagos, no Topo. 

A ilha de S.Jorge vista por 

Davide Lemos, 7.ºA 
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S. Jorge: um paraíso a conhecer!  Quem o diz… são os nossos alunos! 

A ilha de Jorge situa-se 

nos Açores, no grupo 

central. O seu clima é 

quente e húmido.  

    As principais ativi-

dades aqui desenvolvi-

das são as amêijoas, as es-

pécies, o pudim de queijo, 

entre outros. 

    Na ilha de S. Jorge exis-

tem muitos locais turísti-

cos, como a Pontinha, que 

fica no Topo, que tem uma 

piscina e um ilhéu. 

    Mas os locais mais boni-

tos são as fajãs, que tam-

bém são um bom sítio para 

passar férias no Verão, 

porque podemos fazer 

caminhadas. E se forem à 

fajã de S. João podem es-

crever os vossos nomes no 

dragoeiro que pode durar 

décadas na árvore e ainda 

podem passar no areal e 

no porto para se poderem 

refrescar no mar. 

   A nossa ilha também é 

conhecida por ter o me-

lhor queijo dos Açores. Se 

o quiserem provar po-

dem ir a uma das 7 fábri-

cas de leite que existem 

por toda a ilha.  

   Espero que venham à 

nossa ilha, não se vão arre-

pender de vir cá, para po-

derem ver as nossas fajãs. 

A ilha de S. Jorge vista por 

Daniel Silva, 7.ºA 

A minha é ilha é São 

Jorge, está localizada no 

continente Europeu, faz 

parte de Portugal, que se 

localiza no Oceano Atlânti-

co, nos Açores, no grupo 

central e é a ilha mais com-

prida deste grupo, com 

53km. 

A ilha de São Jorge é uma 

bela ilha para dar um mer-

gulho no Verão. A tempe-

ratura pode chegar aos 30 

graus, no inverno pode 

chegar aos 6 graus, mas na 

nossa ilha tanto faz sol co-

mo já está a fazer chuva. 

Por cá, os modos antigos 

ainda estão presentes, por-

que as nossas atividades 

principais são a agricultura 

e a pecuária. Também pode 

vir provar o nosso queijo, 

que é o melhor do mundo, 

pois metade da ilha apos-

tou no leite e a outra me-

tade na produção 

de carne.  

 

Mas não se vá embora sem  

visitar a nossa bela paisa-

gem natural, desde as fajãs 

aos parques e aos locais de 

diversão: temos perto de 

75 fajãs e parques com 

animais selvagens, zonas de 

diversão e de churrasco:  

parques como o Parque de 

Santo Amaro, o parque das 

Sete Fontes, o parque da 

Macela e a nossa grande 

atração turística, a Caldeira 

de Santo Cristo, com uma 

lagoa e uma igreja, um belo 

sitio para passar férias. 

Venha visitar-nos! 

A ilha de S. Jorge vista por 

Carlos Azevedo, 7.ºA 

De seguida, as páginas 

do nosso Jornal  abrem-se 

para vos oferecer 

“retratos” de S. Jorge que 

os nossos alunos delinea-

ram e que aqui vos são 

oferecidos… assim se vê a 

ilha… com os olhos deles! 

S. Jorge 
Destruindo a ilha chegou o 

sismo 

Muitas vidas ele roubou 

Muito sangue se derramou 

E muitos choros causou 
 

Passado isto tudo 

Quem vive é sortudo 

Mas com a tristeza 

De quem não está na sua 

presença 
 

A tristeza passou 

E a alegria chegou   

Chegaram as casas novas 

Das mais belas já vistas 
 

As fajãs são muitas  

Estendidas sobre o mar 

São uma jóia  

Para quem as quer visitar! 

A ilha de S. Jorge vista por 

Jorge Morais, 7.ºA 
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A OPINIÃO QUE CONTA : O QUE ELES DIZEM!!! 

Tal como aconteceu na 

última edição do nosso 

Jornal, é tempo de abrir-

mos as nossas páginas a 

opiniões! Opiniões que 

contam! Falo, pois, das 

opiniões dos nossos alu-

nos… mas não só! Uma 

das temáticas (a pena de 

morte) surgiu relacionada 

com os conteúdos progra-

máticos… a outra a partir 

de uma questão colocada 

a uma cara bem nossa 

conhecida. Ei-las aqui! 

A pena de morte é 

normalmente aplicada de 

forma cruel. Servem de 

exemplo práticas como o 

enforcamento, a cadeira 

elétrica e a injeção letal. 

Atualmente, a maioria dos 

países democráticos aboliu 

a pena de morte, embora 

nos EUA muitos Estados 

ainda a apliquem. 

Creio que esta somente 

devia ser aplicada em casos  

A pena de morte… 

de homicídios e violação a 

crianças.  

É óbvio que ninguém 

quer estar na mesma rua 

que um assassino, mas, na 

minha opinião, a pena de 

morte é um retrocesso na 

evolução humana pois é um 

castigo arcaico que remon-

ta à época medieval.  

A pena de morte é o 

exemplo perfeito de 

“justiça irreparável”, já que,  

muitas vezes, nos dias que 

correm dão-se muitos er-

ros nas investigações que 

levam à morte de inocen-

tes. Foi o caso de Carlos 

Luna, que foi acusado de 

matar uma colega de traba-

lho e por estar no lugar 

errado à hora errada foi 

motivo para ser preso pela 

polícia, que nem reparou 

no facto de ele não ter as 

roupas ensanguentadas. Foi 

condenado à morte por 

uma testemunha que o 

identificou, enganadamente, 

como sendo o assassino de 

Wanda Lopes. O réu, ino-

A pena de morte  

 

Nós sabemos que alguns 

países, no século XXI, ain-

da aplicam a pena de mor-

te, mas eis a questão que 

nos devemos colocar: será 

que isso está correto? Para 

algumas pessoas, sim, para 

outras não. 

Portugal foi o primeiro 

país europeu a abolir a 

pena de morte. Na minha 

opinião, uma pessoa que 

cometeu um crime, mesmo 

horrendo, sofre mais estan-

do presa a pensar para o 

resto da vida no que fez do 

que ser aplicada a pena de 

morte. Mas é verdade, se 

essa pessoa matou muitas 

outras, essas famílias de-

cente, foi executado no 

Texas, a  7.12.1989, com 

27 anos. Mais tarde, desco-

briram-se novas provas que 

revelaram a inocência de 

Carlos de Luna. 

Assim, penso que o mai-

or castigo para um crimi-

noso seja perder a sua li-

berdade ao invés de mor-

rer. Na prisão, a pessoa 

terá de se recordar do mal 

que fez e de quem lesou. 

Se morrer não terá de vi-

ver com a culpa. Podem 

arranjar muitas desculpas 

para preferir a pena de 

morte à prisão, por exem-

plo, a pessoa pode fugir e 

voltar a matar, mas a pro-

babilidade de isso aconte-

cer é inferior à probabilida-

de de condenar à morte 

um inocente. 

Normalmente, apela-se 

à pena de morte para dar 

“justiça” às famílias, Mas se 

formos por esta lógica a 

família do criminoso não 

tem culpa nenhuma do mal 

que ele fez e vai sofrer  

vem com certeza, querer 

vê-lo morto. Mas imaginem 

que, assim, também se con-

denam muitos inocentes? 

Isto tudo dá que pensar, 

mais vale prendê-lo para o 

resto da vida, e se ele for 

inocente podemos então 

prová-lo uns anos depois. 

Assim, é mais justo do que 

ser-lhe aplicada a pena de 

morte. 

Marco Nunes, 9.º A 
 

também. Desta forma, con-

sidero que a “justiça à famí-

lia” não é um argumento 

válido. 

Do ponto de vista religi-

oso, a pena de morte não é 

aceite, pois vai contra as 

leis de Deus. Exemplo dis-

so é o 5º mandamento que 

diz “não matarás”. O pró-

prio Papa Francisco pede 

clemência em todas as con-

denações à pena de morte. 

A Igreja, porém, compre-

ende e aceita a possibilida-

de de se recorrer a este 

meio em casos de 

“extrema” gravidade. 
 

Deolinda Lemos, 9.º A 
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que Deus nos deu a vida, 

apenas pode ser ele a tirá-la. 

Esta punição viola o direi-

to à vida, e nenhum ser hu-

mano é mais superior do que 

outro para poder tirar a vida 

a alguém. Quando um preso 

comete um crime, não é 

correto puni-lo com outro 

crime, sendo que, desta for-

ma, nem é dado o direito do 

criminoso se arrepender do 

crime que cometeu. 

Na minha opinião, o cri-

minoso deve ser punido com 

prisão perpétua, é muito 

mais doloroso, porque ele 

fica até à morte na prisão, 

perde toda a sua liberdade e 

o direito de poder ter a vida 

que tinha anteriormente, e 

ainda fica todos os dias a 

pensar no crime que come-

teu. Em certos países, co-

mo os Estados Unidos, o 

custo para matar um preso 

é maior do que mantê-lo 

na cadeia, e por vezes os 

presos têm a possibilidade 

de ter atividades para tra-

balhar e repensar a sua 

vida. 

Apenas concordo com 

a pena de morte em situa-

ções extremas, tais como 

os casos de terroristas que 

consigam escapar da prisão, 

porque representam 

um perigo para a 

sociedade. 
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Existem vários 

tipos de valores exis-

tentes na nossa vida, 

e infelizmente os que 

são postos em primeiro 

lugar são o dinheiro e os 

bens. Será esta a atitude 

mais correta? 

Hoje em dia, cada vez 

mais se esquece de valori-

zar o que mais importa, 

que são os valores para a 

vida, neste caso, a educa-

ção, o respeito, a responsa-

bilidade, a amizade e a ver-

dade. 

Sou auxiliar numa 

escola, e lido com 

vários tipos de feitios 

e educações, e, infe-

lizmente, tenho que 

admitir que hoje em 

dia não se encontra a educa-

ção e o respeito que existiam 

antigamente. Não quero di-

zer com isto que me desres-

peitam, mas é apenas a minha 

opinião. É verdade que por 

muito bem-educados que os 

jovens sejam hoje, a educa-

ção não é tão apertada nem 

levada a rigor como antes. 

No meu tempo, por exem-

plo, era quase impensável 

encontrar um aluno 

a tratar um auxiliar 

por tu, o mesmo 

não se pode dizer 

hoje em dia, pois, 

mesmo que aconte-

ça poucas vezes, 

infelizmente aconte-

ce mesmo. 

O mesmo se pode dizer 

do respeito, mas neste ra-

mo, o que mais se vê, atual-

mente, é a falta de respeito 

para com a própria vida. 

Refiro-me, sim, ao facto de 

cada vez mais jovens se 

perderem no mundo da 

droga e do álcool. Isto tudo 

deve-se, na minha opinião, a 

uma grande falta de respon-

sabilidade por parte dos 

jovens, mas maioritariamen-

te, há falta de responsabili-

dade por parte dos pais, 

pois é importante existir 

liberdade entre ambos, 

mas, como em tudo na vida 

é necessário estabelecer 

limites. 

E ainda... 
A pena de morte 

está legalizada em vários 

países, embora em Portugal 

esta tenha sido abolida, 

tendo este sido um proces-

so demorado. Portugal foi 

o primeiro país Europeu a 

tomar esta medida. 

A pena de morte, uma 

vez aplicada, não permite 

voltar atrás. Se um inocen-

te for condenado com esta 

pena, embora seja muito 

raro, pode haver probabili-

dade de erro, não se po-

dendo remediar este ato se 

surgirem novas provas 

acerca da inocência deste. 

Do ponto de vista religio-

so, isto não é aceite, por- 

Há pouco, enquanto 

conversava consigo, falei-

lhe de uma nossa cara 

bem nossa conhecida… 

lembra-se?  Pois bem, ei-

la aqui, também, a dar a 

sua opinião, desta feita 

sobre um assunto bem 

mais quotidiano.  

Valores para a 
vida 

Para terminar, os dois 

valores que considero co-

mo pilares para um bom 

desempenho ao longo da 

vida: a amizade e a verdade. 

Um bom ombro amigo não 

serve apenas para dizer o 

que está bem, pois o que 

importa mesmo, neste ca-

so, é ter coragem para di-

zer o que está mal, ou seja, 

se dentro de uma amizade 

a verdade prevalecer, am-

bos terão um melhor su-

cesso ao longo das suas 

vidas. 

Com tudo isto, espero 

alertar um pouco para a 

triste realidade em que 

vivemos, pois se não nos 

ajudarmos nem respeitar-

mos uns aos outros, mais 

ninguém irá fazê-lo por nós. 

Assim me despeço com 

votos de uma boa vida para 

todos. 

Guiomar Brasil, Auxiliar 

Educativa da EBI Vila do  
Topo 

Mas, apesar disto, re-

forço que considero que 

este ato não é correto, 

pois ninguém tem o direito 

de tirar a vida a ninguém. 

Marina Correia (9.º ano) 
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Uma amizade inesquecível 
 

Apesar de me fazeres rir, 

Apesar de me fazeres chorar, 

Apesar de me aconselhares, 

Apesar de me encora-

jares, 

Vais ter de partir! 
 

Com muita pena minha 

Muitas lágrimas vão surgir, 

Mas a única coisa que quero que 

faças 

É que partas a sorrir. 
 

Apesar de ter de acontecer, 

Tu és especial. 

De ti não me vou esquecer… 

Vais ser memorável! 
 

Mas para quê amar? 

Mas para quê chorar? 

Se no fim todos sabemos 

Como isto vai acabar? 
Carlos Silveira, 8.º A 

 

a escrever… POESIA : aqui há poetas de topo !  
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Escrever é importante. Escrever ajuda. Em tudo. Escrever faz parte do nosso dia a dia e assume-se como uma 

necessidade, mas também, se assim o quisermos, como uma fonte de bem estar.  

Este período, na EBI Vila do Topo, falou-se de poesia. Leu-se, declamou-se, sentiu-se poesia. Mas, o melhor de 

tudo, foi quando os alunos escreveram poesia. O resultado? Fantástico e cheio de sentir! 

Nunca foste esquecido 
 

Eras pequenino, começaste logo a 

sofrer, 

Apenas com 4 anos acabaste por 

morrer, 

Foste feliz enquanto viveste, 

Mas isso foi só até ao dia em 

que morreste. 
 

Não te cheguei a conhecer, 

Nem sabia como te chamavas! 

Mas nunca te vou esquecer, 

Porque, se estivesses aqui, saberia 

que também me amavas! 
 

Não sei se te hei de chamar 

Amor, vida ou irmão, 

Mas sei que vais ficar 

Sempre, sempre no meu coração! 
 

Mas, enfim, a vida é muito má, 

Para quem nunca mal fez, 

Mas sei que lá no céu há, 

Para ti, uma cama que Deus fez! 
Sofia Silveira, 8.ºA 

 

A amizade 
 

A amizade é como o nosso nome 

Não se pode esquecer 

É como um cadeado, forte! 

É mar sem fim, é luz que 

não se pode ver. 
 

A amizade é tristeza, felici-

dade, amor 

É fome que não podemos matar 

É coisa que não se pode vender 

nem comprar 

E, quando a perdemos, sentimos 

uma intensa dor! 
 

A amizade é compartilhar segre-

dos, emoções, 

É contar com alguém sempre que 

se precisar 

Mas na amizade não há só alegri-

as, há também desilusões. 

E, para acabar, o importante nu-

ma amizade é conhecer o outro. 
Alexandre Matias, 8.º A 

 

O amor 
 

Que na minha vida tudo seja simples e 

importante: 

Simples como eu e importante como tu! 

Contigo descobri o que há entre o so-

nho e a realidade, 

Contigo descobri um sítio 

chamado felicidade! 
 

O amor é como a natureza, 

É cheio de vida e alegria, 

Como a nos-

sa fantasia, 

Mas também 

tem a sua 

tristeza. 
Venâncio Aze-

vedo, 8.º A 

 

Brincar com as palavras 
 

Escola faz-me lembrar colegas, 

Colegas fazem-me lembrar brin-

car, 

Brincar faz-me lembrar computa-

dor, 

Computador faz-me lembrar jo-

gar. 
Leandro Aguiar-2º ano 

 
 

Brincar com as palavras 

 

Escola faz-me lembrar livros, 

Os livros fazem-me lembrar tra-

balhos, 

Trabalhos fazem-me lembrar es-

crever, 

Escrever faz-me lembrar palavras, 

Palavras fazem-me lembrar tex-

tos. 
João Francisco Azevedo – 2º ano 
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Segue com a tua vida 
 

Segue com a tua vida 

Vai ser feliz, 

Toma uma medida 

Não ligues ao que o outro 

te diz. 
 

Deixa a desilusão 

Não olhes mais para trás, 

Não estás a ir nessa dire-

ção 

É verdade, não estás. 
 

Faz alguma coisa de jeito 

Faz deste tempo o teu mo-

mento de antena, 

Faz tudo aquilo a que tens 

direito 

Faz a vida valer a pena. 
 

O passado não vai voltar 

Pelas oportunidades perdi-

das, 

Por isso há que agarrar, 

Agarrar as nossas vidas. 
Diana Brasil, 9.º A 

FACADAS … NA LÍNGUA ! 

Recolha feita por Diana Brasil e 

por Tadeu Timótio, 9.º A 

A minha família 
 

A minha família está no meu 

coração. 

Por ela sinto uma grande paixão. 

Com o meu pai é só diversão. 

E com a minha mãe é emoção! 
 

Com os meus irmãos gosto 

de falar. 

O meu irmão adora cantar, 

A minha irmã está sempre a dan-

çar. 

E eu estou sempre a sonhar. 
 

O meu avô já é um velhinho, 

Mas é um ser fantástico! 

Pela minha avó sinto carinho 

Pois ela tem um sorriso bombás-

tico! 
       Lillian Boyer, DPS,  6º A - n.º 

A Turma do 8.º 

Ano 
 

Nesta turma há de tudo 

um pouco, 

Começo pelo Bruno que é 

louco, 

Temos o Carlos que pas-

sou a ser placard, 

E o Venâncio que quer 

passar a fronteira, para ao 

coração da Sofia chegar. 
 

O Alexandre é o agueiro e 

a titia de serviço, 

Pois muito gosta de falar, 

O Duarte faz um som es-

quisito, 

Que mais parece que está a 

comer um grilo estaladiço. 
 

Temos o Tiago, o Leandro 

e os Joões, 

Que sofrem de preguicite 

aguda, 

Para não faltar, temos a 

Carolina, 

Que é uma grande car- 

rancuda. 

 

A Inês, a Vivian e a Joa-

na, 

São as mais normais, 

Mas não pensem que 

são santas, 

Pois também têm as 

suas pancadas anormais. 
Sofia Nunes, 8.º A 

Ainda a rimar... 

Uma vez por outra, vemos e lemos, por aqui e 

por ali, autênticas “facadas na língua”. O Jornal Eu 

Topo quis partilhar algumas consigo! Pode ser que, 

assim, ajudemos a acabar com este crime ! 
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Número intei-

ro, robusto e equilibrado, 

composto por três dígitos, 

procura cedilha séria, des-

comprometida e firme para 

ligação forte e para gerar 

números decimais. Só serão 

consideradas as candidaturas 

que trouxerem fotografia 

atualizada. 

Por favor, enviar respos-

tas a este jornal, para o nú-

mero 7. 
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Esta edição do Jornal 

Eu Topo, sempre a pen-

sar em si e no seu bem-

estar, tem agora uma 

secção destinada a 

anúncios/ trocas/

perdidos & achados. 

Esperamos que, aqui, 

encontre algo que lhe 

agrade ou lhe sirva. 

SECÇÃO DE ANÚNCIOS  / TROCAS/
PERDIDOS & ACHADOS 

Substantivo comum 

procura adjetivo discreto 

para compor frase. 
Caso surjam vários 

pretendentes que preen-

cham as condições reque-

ridas neste anúncio, colo-

ca-se a hipótese de fazer 

uma notícia…ou mesmo 

um pequeno livro. 

Perdeu-se perto da es-

cola dois plurais e um singu-

lar.  
Dá-se uma recompensa a 

quem os encontrar e entre-

gar à D. Guiomar. 
Os plurais andam sempre 

juntos por questões de se-

gurança. É que se fossem 

vistos isolados seriam vis-

tos, cada um, como singular, 

o que lhes traria problemas 

de identidade. 

Regra matemática de 

dois membros procura 

parceiro para aparecer em 

problemas de matemática. 
Não é necessária grande 

experiência nem candidatu-

ras complicadas. Trata-se 

de uma regra de três sim-

ples. 

Verbo auxiliar, língua 

inglesa, muito apegado à 

vida e ao momento presen-

te, pretende estabelecer 

relações estreitas com ou-

tros verbos para dar conti-

nuidade e movimento à 

ação. 
Aceita todo o tipo de 

candidaturas, desde que 

sejam verbos, e garante 

uma relação cimentada na 

continuidade e envolvimen-

to. 
Usando uma expressão 

que lhe é muito querida, diz 

que está interessado num 

PRESENT CONTINUOUS. 

Ponto de interrogação, 

com bastante experiência e 

muito solicitado por pesso-

as bem colocadas, procura 

companhia. 
Tem particular interesse 

por pontos de exclamação, 

elegantes e discretos, para 

poderem, em conjunto, 

constituírem frases com-

pletas com perguntas e 

respostas. 
O interesse por pontos 

de exclamação prende-se 

com um desejo de dar 

colorido à vida, até aqui 

muito introspetiva e inter-

rogativa. 
Dá-se preferência a 

pontos de exclamação 

com experiência em frases 

declarativas, elogios e 

admirações. 

Deu entrada no hospital, na pas-

sada 6ª feira, um ditongo nasal com 

uma alergia rara. 
Rapidamente tratado e separado 

da restante população, encontra-se 

em recuperação e já articula algumas 

palavras embora apresentando dificul-

dades sempre que precisa de empre-

gar o til. 
O corpo clínico admite 

que dentro de dois dias será 

dada alta, isto se o ditongo 

disser corretamente…estou 

em CONDIÇÕES ! 

Troca-se umas dores 

nas costas por comichão no 

pescoço. 
A comichão não tem que 

ser crónica nem dolorosa. 
As dores nas costas estão 

em boas condições, são 

mais frequentes ao final da 

tarde e resistentes a poma-

das e comprimidos. 

Senhora de fino porte e 

de educação superior perdeu 

tosse convulsa numa viagem 

de autocarro. 
Pede-se a quem souber do 

seu paradeiro o favor de avi-

sar o centro de saúde mais 

próximo, evitando consultas 

desnecessárias à referida 

senhora agora saudável e 

ainda inscrita como doente. 

Foi detido para averiguações, devido a 

conduta imprópria na via pública, um surto de 

gripe do tipo vulgar. 
O comportamento da gripe chamou a aten-

ção de um agente de autoridade que, enquan-

to interrogava um transeunte por condução 

perigosa, espirrou várias vezes e tremeu de 

frio. 
O transeunte, sem tempo para ficar admira-

do com o comportamento estranho do agente 

da autoridade, respondeu às perguntas com 

febre e quebras de tensão. 
Não havendo a certeza de se ter detido 

todo o surto, avisa-se a população em geral 

para a necessidade de estar alerta e denun-

ciar qualquer movimentação menos própria. 
Mais vale um susto do que um surto. De 

gripe !   

Cão de raça, vacinado e 

meigo, pertencente a família de 

bem, perdeu pulga de estimação 

em lugar desconhecido. 
A família, consternada com o 

pesar do canino, agradece a todos 

os esforços que venham a ser de-

senvolvidos no sentido de devol-

ver a felicidade ao animal e apro-

veita para corrigir o anúncio:  - a 

pulga não é de estimação ! É de 

estima cão! 

A Coordenado-
ra do Jornal,  

a Professora 
Malvina Sousa 
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E S C O L A  B Á S I C A 

INTEGRADA DO TOPO 

Estamos na web! 

www.ebitopo.weebly.com 

UM DIA … EM IMAGENS ! 

Como não podia deixar de ser, e depois das obras dos nossos alunos e das ativida-

des que fazem da nossa Escola aquilo que ela é… eis que vos voltamos a oferecer um 

dia na EBI Vila do Topo… em imagens ! Até breve… até ao terceiro! Foi um prazer 

estar nas suas mãos ! 

E antes que o “segundo” Jornal se volte a “espreguiçar”, gostaríamos de saber a 

sua opinião. A terceira edição deste ano letivo conta consigo! Sim… com as suas 

ideias, com as suas sugestões! Este espaço é para que nos diga o que gostaria de ver 

na próxima edição do Jornal e o que acha que deveria fazer parte das nossas pági-

nas. Qualquer que seja a sua ideia, partilhe-a connosco. Como? Escreva-a no espaço 

abaixo e, depois, recorte esta parte do Jornal e deixe-a na EBI Vila do Topo, ou 

com algum dos nossos alunos para que este a entregue na Escola. Desde já, o Jornal 

agradece a sua opinião  e gostaria muito que você fizesse, ainda mais, parte dele! 

A sua opinião é muito importante !!! 

Eu acho que a terceira edição deste ano letivo do Jornal Eu Topo poderia falar de _____________________ 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


