MENSAGEM DA
TURMA
Caros leitores e leitoras,
Este é o primeiro número do
wallpaper digital da turma A do sexto
ano. Nesta edição, podem encontrar
notícias da atualidade, testemunhos
do 25 de abril, passatempos e
verdadeiras obras de arte, capazes
de abrir o apetite a qualquer um!
Deste modo, na última sexta-feira de
cada mês, contem com aquele que
será, certamente, o melhor jornal de
Paços de Ferreira e arredores!
Boas leituras,
Os Alunos
& Professores do 6.ºA

NOTÍCIAS DO MÊS

Morreu o príncipe Filipe, marido de Isabel II
No passado dia 9 de abril, o marido de Isabel II morreu, no castelo de Windsor.
A notícia da morte do duque de Edimburgo foi dada pela família real, nas redes sociais. Aos noventa e nove anos de idade, o príncipe havia se
sentido mal em meados de fevereiro e acabou por não mais recuperar. Completaria cem anos no próximo dia 10 de julho.
Oliveira cai e não repete a “pole position” da temporada passada
O piloto português de moto GP Miguel Oliveira caiu, no passado dia 17 de abril de 2021, na pista do Autódromo Internacional do Algarve, quando
competia na Q2.
Miguel Oliveira corria a 190 Km/ hora, quando sofreu uma queda na curva 9. O Falcão português irá, por isso, arrancar a terceira corrida do
Mundial a partir da quarta linha da grelha de partida.
Superliga Europeia, a competição que perdeu antes de entrar em campo
Um conjunto de quinze clubes tentou, durante o presente mês, dar início a uma nova competição de futebol.
O objetivo destes clubes era travar a crise financeira, desencadeada pela pandemia do COVID-19. A época iniciar-se-ia em agosto e teria o seu
desfecho, por volta, do mês de maio. Os jogos ocorreriam, durante a semana, a fim de permitir a continuidade da participação dos clubes
envolvidos, nas tradicionais competições de futebol. Organismos como a Fifa e a Uefa opuseram-se terminantemente a esta iniciativa que “perde
a partida, antes mesmo de entrar em campo”.
Procura da imagem perfeita nas “selfies” fragiliza a autoestima das adolescentes
Um estudo intitulado “Detoxify Beauty”, realizado por inquérito online, em Portugal, revelou que a procura de cirurgias plásticas, por parte das
jovens, está a aumentar, por influência das redes sociais.
O transtorno psicológico designa-se por “Dismorfia do Snapchat” e caracteriza-se por um desequilíbrio emocional, no qual as jovens anseiam
ficar com uma aparência “perfeita”, tal como a proporcionada nas selfies, frequentemente publicadas com base na aplicação de diversos filtros.
O estudo refere que cinquenta por cento das inquiridas deseja sentir-se mais confiante, enquanto que sete, em cada dez, refere querer melhorar
o aspeto corporal.
Costa anuncia “passo em frente” para a próxima etapa do desconfinamento
O primeiro ministro António Costa anunciou que estão reunidas as condições para dar “um passo em frente” no processo de desconfinamento.
Com a chegada ao fim do estado de emergência, há restrições que deixarão de poder ser aplicadas; pelo que, o Presidente da República, apela
à responsabilidade de todos os cidadãos. Entre as medidas anunciadas pelo primeiro ministro, está a definição de novos horários para os centros
comerciais e restaurantes.

MOMENTO CULTURAL

ESPAÇO
ENTREVISTA
Entrevista à Dra. Ana Durão, psicóloga do Colégio Nova Encosta

Uma Relato sobre o 25 de Abril…
Carlos Souto, de 69 anos, meu avô materno, cidadão comum a viver
em Penamaior, Paços de Ferreira, vivenciou uma época importante
da História do nosso país. Viveu na época do Estado Novo e apreciou,
de forma muito especial, a Revolução de 25 de abril de 1974. Cumpriu
trinta e oito meses na tropa, dos quais vinte e cinco foram em
Moçambique, na Guerra Colonial, mais concretamente em Tete, a
desempenhar a função de 1º cabo de mecânico auto. Nesta época, ir
para a guerra não era uma escolha do militar, uma vez que todos os
homens eram obrigados a ir quer tivessem condições ou não. Foram
momentos muito difíceis para o meu avô. Sendo filho e sobrinho
único, facilmente se percebe que não foi fácil, até porque, à data,
conheciam muito pouco sobre o mundo em que viviam e viajavam
ainda menos. Quando ocorreu a revolução do 25 de Abril, o meu avô
encontrava-se em Portugal, de férias, e iria regressar a África no dia
26 de abril. Ficou muito contente com a notícia que ouviu através da
rádio, pois, desta forma, pôde adiar a viagem por dez dias. Regressou
a Moçambique e permaneceu lá durante sete meses, porém o clima
já não era de guerra. Quando lá chegou, todas as pessoas o
abordavam para perguntar como tinha ocorrido a revolução e como
se encontrava o país. Fez parte da equipa que entregou a colónia de
Moçambique à FRELIMO, partido que assumiu o poder em
Moçambique a partir de então. Apesar de ser uma época muito difícil
da sua vida, faz questão de reforçar que tem orgulho em ter sido um
militar português no ultramar e salienta que não foram somente
situações más que lá aconteceram. A experiência foi muito dura e
difícil de gerir emocionalmente, pois viu muitos colegas e inimigos a
morrer e comeu muito mal por um longo período de tempo. Porém,
também vivenciou grandes momentos de companheirismo e
amizade. Apesar de grande parte do tempo ter estado destacado no
mato, também conheceu muitos lugares bonitos e até teve uma
macaca de estimação, à qual deu o nome de Sãozinha. Apesar de
considerar muito importante viver em democracia e o fim do antigo
regime ser um marco importante na sua vida, uma vez que regressou
definitivamente ao seu país e deixou para trás um ambiente que
jamais teria frequentado por vontade própria, o meu avô é um adepto
de Salazar. Descreve o antigo regime como uma época em que não
havia liberdade, onde se vivia com pouco dinheiro. No entanto,
também considera que, em contrapartida, havia mais segurança. Na
sua opinião, a liberdade traz muitas coisas boas, mas também
aumentou a criminalidade, a corrupção e a instabilidade, tanto ao
nível da segurança como do emprego. Antes do 25 de Abril, um
emprego era para toda a vida e agora não. Hoje em dia, fala-se muito
em liberdade e igualdade, porém considera que essa liberdade e
igualdade de que muitos falam também não é plena, ou seja, na sua
opinião, vivemos numa falsa democracia.
Relato do avô Carlos

Alunos: Que consequências considera que esta pandemia causou (ou, ainda, está a causar) em
crianças, como nós?
Dra. Ana: As consequências são várias! Para começar, temos níveis mais elevados de
ansiedade e de stress e é visível que vocês não conseguem, socializar (isto é, conviver com os
vossos colegas) da mesma forma. Portanto, vamos ter uma maior tendência para o isolamento
e, eventualmente, para a depressão. A doença mental também pode acontecer em crianças e
temos que estar atentos para conseguir colmatar essas situações.
Alunos: Como se ajuda uma criança a ultrapassar um período de afastamento social tão
alargado, como o que passamos?
Dra. Ana: Através de apoio de um técnico especializado e, também, das pessoas que nos são
próximas. Portanto, devemos estar atentos aos sinais de alarme, tais como: a irritação, a
tristeza, a ansiedade…
Alunos: Se voltarmos a confinar, que sugestões nos poderá deixar para cuidarmos da nossa
saúde mental?
Dra. Ana: Tirar tempo para nós! Portanto, cada um tem de tirar tempo para si próprio e
também não esquecer de não se isolar, ou seja, mesmo que não consigamos estar
presencialmente com os nossos familiares e amigos; nós podemos passar tempo com eles,
através do telefone, das videochamadas… Isso é muito importante!
Alunos: Esta pandemia pode deixar danos irreparáveis nas crianças?
Dra. Ana: Eu acredito que os danos não serão absolutamente irreparáveis; mas, mais uma
vez, existiram rotinas que tiveram de ser quebradas e que, agora, temos que voltar a assumir.
Neste momento, estamos a adaptarmo-nos a uma nova realidade; mas, no futuro, tudo isto
vai passar e ajudar a recuperar o equilíbrio emocional.
Alunos: Para terminar, as crianças de hoje são diferentes das crianças que existiam antes do
COVID?
Dra. Ana: Sim! No fundo, todos nós estamos um bocadinho diferentes! Todos nós tivemos que
aprender a viver de outra maneira e, agora, estamos diferentes na forma como comunicamos
com os outros. Por isso, temos, sem dúvida, algumas alterações na personalidade. Isso não
significa que não se possa tirar algum proveito de toda esta situação. Por exemplo, acho que
todos nós reconhecemos, agora, o quanto somos muito mais felizes se pudermos conviver uns
com os outros sem restrições. Acredito que as relações interpessoais saíram ainda mais
valorizadas!
Alunos: Muito obrigada, Dra. Ana! Obrigada, por ter aceite ter esta conversa tão importante
para miúdos e graúdos. Podemos tirar uma fotografia? 😉

AS NOSSAS...

SUGESTÕES GASTRONÓMICAS NA REGIÃO
“McDonald’s Ferrara
Plaza”, Carvalhosa

“Tons de Caffé”
Restaurante, Paços de
Ferreira

“Areias” Restaurante,
Paços de Ferreira

Restaurante “Leitões
do Calvário”, Frazão

SABIAS QUE…

DICAS DE BEM-ESTAR

Uma vacina é uma preparação de antigénios (isto é, substâncias
estranhas ao organismo) com o objetivo de produzir uma resposta
imunitária específica em relação aos constituintes injetados. Estes
podem ser vírus ou bactérias e serão administrados inteiros
(atenuados ou mortos) ou em fragmentos. A resposta imunitária
produzida pelo organismo serve para que se, no futuro, a pessoa
entrar em contacto com o verdadeiro vírus ou bactéria causador da
doença em questão, o sistema imunitário a reconheça
imediatamente e ative os anticorpos necessários para a imobilizar no
organismo. Após a vacinação é normal ter algumas reações, tais
como: vermelhidão, inchaço, dor de cabeça… Estas reações são
normais e demonstram que o corpo está a reagir conforme esperado.
Atualmente, existem uma série de doenças que são evitáveis, graças
ao Plano Nacional de Vacinação, nomeadamente: o sarampo, a
varíola ou o tétano, por exemplo.

Depois de um período de longo confinamento, há que voltar a
ficar em forma! Deste modo, a Professora Marisa recomenda-nos o seguinte treino, para fazer em casa:

PASSATEMPOS

