MENSAGEM DA
TURMA
Caros leitores e leitoras,
Este é a primeira edição do nosso
wallpaper digital. Nele podem
encontrar espaços dedicados às
notícias que marcaram o mês,
entrevistas, sugestões gastronómicas e outros tantos motivos de
interesse.
Não
percam
a
oportunidade de nos acompanhar, na
última sexta-feira de cada mês, até ao
final do ano letivo.
Boas leituras,
Os Alunos
& Professores do 6.ºB

NOTÍCIAS DO MÊS

Morreu o príncipe Filipe, marido de Isabel II
Morreu o Príncipe Philip, príncipe consorte de Inglaterra, aos noventa e nove anos, no Castelo de Windsor, devido ao seu estado debilitado de
saúde. As cerimónias fúnebres foram realizadas no passado dia 17 de abril, na capela de São Jorge. Filipe havia saído do hospital no dia 16 de
março, onde foi submetido a uma cirurgia, devida aos problemas cardíacos dos quais sofria há mais de 10 anos. Faleceu na manhã de 9 de abril
de 2021.
Superliga Europeia, a competição que perdeu antes de entrar em campo
No passado dia 18 de abril, um conjunto de quinze clubes tentou dar início a uma nova competição de futebol – a Superliga Europeia.
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, dizendo
que se esta competição fosse avante, os clubes que nela participassem iriam ser excluídos das restantes competições, assim como os jogadores
proibidos de representar as respetivas seleções.
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.
Óscares 2021
Na noite do passado dia 25 de abril, foi exibida mais uma passadeira vermelha dos óscares da academia. Este ano, o programa que costuma ser
o segundo mais visto do país, não foi a opção da maioria da população. Foram vários os premiados, entre eles: “Nomadland – Sobreviver na
América” para melhor filme, Chloé Zhao para melhor realizador e Francis McDormand para melhor atriz.
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

Relatos sobre o 25 de Abril…
Vou contar-vos uma história que achei muito interessante, pelo facto de
se ter passado com os meus avós e durante o Estado Novo. O meu avô estava
a viver e trabalhar em Moçambique, mais propriamente, em Lourenço
Marques (agora é Maputo). Durante o verão, veio de férias a Portugal por
três meses. Entretanto, conheceu a minha avó, começaram a namorar e,
como o meu avô precisava regressar a Moçambique para trabalhar, pediu a
minha avó em casamento. A minha avó era professora primária e, para casar,
tinha que obter uma declaração do vencimento do meu avô, a indicar que
ele ganhava o mesmo ou mais do que a minha avó, sendo uma das exigências
do Salazar. Como a declaração demorava muito a chegar, pois vinha de
Moçambique, a minha avó resolveu exonerar-se do cargo de professora em
Portugal e assim já pôde casar com o meu avô, pois já não necessitava da tal
declaração. Em Moçambique, inscreveu-se no Ministério da Educação e
exerceu a profissão de professora em Lourenço Marques. Em março de 1975,
depois do 25 de abril, regressou a Portugal com a minha mãe e o meu tio e
voltou a concorrer para exercer a sua profissão de professora. Posso concluir
que, nesta altura do regime ditatorial do Estado Novo, não havia liberdade
de expressão ou de vontades, pois Salazar controlava realmente tudo!
Relato dos Avós da Leonor

A história que eu vou contar diz respeito ao dia em que os meus avós
maternos souberam que tinha ocorrido um golpe na metrópole (nome pelo
qual era chamado a capital do império – Lisboa – pelos colonos portugueses).
Os meus avós são ex-colonos portugueses, também chamados por
retornados, e viviam em Angola. O meu avô Zeca era chefe da Fazenda
Pública (hoje Finanças) e a minha avó Lena trabalhava no Ministério da
Educação. No dia 25 de abril de 1974, os meus avós deslocaram-se a Luanda
(capital de Angola) para o meu avô Zeca ir ao dentista. Aproveitando a
consulta do meu avô, a minha avó foi visitar as suas ex-colegas ao Governo
Geral. Quando lá chegou, o Governo Geral estava cheio de tropas e não se
podia entrar nem sair. Ela ficou muito admirada e perguntou a um tropa o
que se passava. Foi, então, que este disse que tinha havido uma revolução
na metrópole. A minha avó saiu a correr e dirigiu-se ao consultório do
dentista para contar a novidade ao meu avô. Os meus avós contaram-me que
sentiram uma grande alegria por se ter dado a revolução, por todas as razões
já conhecidas, mas também me contaram que, a partir desse dia, viveram
muitos dias de incerteza sobre o seu futuro, uma vez que se iniciou a guerra
civil em Angola entre os movimentos MPLA e UNITA, mas isto são outras
histórias. Posso dizer que os meus avós têm histórias hilariantes e até
assustadoras sobre como é viver num país em guerra civil. Os meus avós
regressaram à metrópole em finais de 1975. Regressaram sem nada, tal
como estudamos aqui na escola: deixaram a sua casa e os seus empregos.
No entanto, devo dizer que os meus avós foram reintegrados na sociedade
portuguesa rapidamente e nos serviços em que já trabalhavam, uma vez

que eram funcionários do Império Português.
Relato dos Avós da Inês Rodrigues

Alunos: No seu entender, porque é complicado para as crianças passarem por um longo período de
confinamento como o que passamos?
Dra. Ana: Ora, é complicado vocês passarem por um período de confinamento longo, porque vocês
necessitam de estar com os vossos amigos, necessitam de estar com os vossos familiares, necessitam de
fazer atividades ao ar livre, precisam de ir à escola, enfim… Ter rotinas e socializar! Quando isto não
acontece, o passar dos dias começa a tornar-se complicado.
Alunos: Durante o confinamento, quais foram os maiores problemas que identificou nas crianças da nossa
idade?
Dra. Ana: Um dos maiores problemas que identifiquei foi a ansiedade. Portanto, vocês ficaram muito mais
ansiosos, ficaram muito mais stressados. Nalguns casos houve, também, níveis elevados de tristeza, por
estarem mais isolados e não poderem estar com os vossos amigos, terem as vossas conversas habituais
e que são tão importantes na vossa idade.
Alunos: Como é que as pessoas, mais precisamente as crianças, como nós, podemos ultrapassar a
ansiedade?
Dra. Ana: Nós reagimos e manifestamos a ansiedade de forma diferente; algumas pessoas por exemplo
têm tremores, outras sentem palpitações, outras podem sentir enjoos, outras insónias, outras dores de
cabeça. Estes são alguns dos sinais ou dos sintomas mais frequentes, quando sentimos ansiedade. Mas,
eles variam, como já vos disse, de pessoa para pessoa. E, por isso, a forma como cada um vai ultrapassar
a ansiedade, também, será distinta. Existem vários exercícios de relaxamento que podem ser utilizados
para ultrapassar a ansiedade, mas não vai haver uma mudança de um dia para o outro. É um processo
que leva o seu tempo a acontecer e que, muitas vezes, implica recorrer a ajuda psicológica. Hoje em dia,
as pessoas já começam a perceber que pedir ajuda psicológia é, também, um indicador de saúde mental.
Alunos: Considera que o período de confinamento terá consequências definitivas para as crianças?
Dra. Ana: Eu acredito que não haverão consequências absolutamente definitivas deste confinamento. No
entanto, como já falamos anteriormente, existem, obviamente, algumas consequências que, neste
momento, têm que ser trabalhadas: os eventuais níveis elevados de ansiedade, os eventuais níveis
elevados de tristeza… Esses sinais merecem atenção e requerem o apoio dos vossos familiares, dos vossos
amigos e, eventualmnte, apoio psicológico; portanto, os psicólogos também estão cá para ajudar,
precisamente para que as consequências não sejam definitivas.
Alunos: Se voltarmos a estar em confinamento, que conselhos é que nos pode deixar?
Dra. Ana: Posso deixar dois conselhos: primeiro, tirarem sempre um bocadinho de tempo para vocês;
seja para brincar, seja para descantsar, seja para ver aquela série que acompanham… Não devem deixar
de prestar atenção às vossas necessidades individuais. Depois, não é por não poderem estar
presencialmente com as pessoas de quem gostam que precisam de se isolar; podem telefonar, mandar
mensagens, fazer videochamadas…
Alunos: Depois do COVID, as crianças tornaram-se diferentes?
Dra. Ana: Nós somos todos diferentes, não é? Nós passamos por este período de pandemia e fomos
sofrendo alterações, fomos aprendendo coisas novas, fomos dando mais valor aos laços sociais… As nossas
emoções, também, foram colocadas à prova; portanto, nós somos, hoje, necessariamente pessoas
diferentes; mas, isso não significa que seja mau; há também aspetos positivos a retirar desta fase.
Alunos: Muito obrigado, Dra. Ana. Podemos tirar uma fotografia?

AS NOSSAS...

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

“Tasca da Gusta”,
Paços de Ferreira

“Tasca do Berto”,
Frazão

Restaurante “Irmãos
Pastel”, Paços de
Ferreira

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,
produzida em laboratório. 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.

O professor Adalberto explicou-nos que o confinamento provocou
alterações no estilo de vida da maioria das pessoas e observou-se
um aumento significativo do consumo de alimentos menos
saudáveis, aliado à diminuição da prática de atividade física. Deste
modo, agora, é tempo dos alunos do Colégio Nova Encosta
regressarem à forma. Aceitam a sugestão?
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Agachamento dentro e fora
Jumping Jacks
Mountain Climbers
Deslocamentos frente e trás
Prancha
Sobe e desce escadas
Burpees
Sit-Up

PASSATEMPOS

