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O ALECRIM

COMO E
QUANDO ACONTECE A
DISCRIMINAÇÃO

Mesmo depois de um grande
desenvolvimento tecnológico, a
humanidade ficou estagnada em
relação à forma de tratar alguém
diferente, por isso os alunos
prepararam um artigo sobre este tema.

DESCUBRA MAIS SOBRE
AS DST’S

Existem várias doenças que podem
ser transmitidas através do contato
sexual, algumas destas são a sífilis, a
gonorreia, a clamídia entre outras e
serão apresentadas nesta edição do
Jornal.

ATIVIDADE “LAÇO AZUL HUMANO” FOI REALIZADA NO
EXTERNATO FLOR DO CAMPO

No dia 27/04/2022 foi realizada uma atividade escolar, em que os
alunos do externato se juntaram no campo para formar um grande
laço azul.
Esta atividade teve como objetivo sensibilizar os alunos da nossa
escola e pessoas ao redor do nosso país, sobre a violência a jovens e
crianças. Venha conhecer melhor esta iniciativa!



Editorial

Nesta edição do jornal O Alecrim, serão abordados diversos assuntos relacionados
com a sociedade em que vivemos.
Estarão presentes artigos sobre a atualidade do
Externato Flor do campo, desde visitas de estudo,
trabalhos estatísticos realizados com uma amostra dos
alunos da escola, bem como estará presente o poema
vencedor do concurso de poesia. Poderás ainda
encontrar artigos no âmbito da sensibilização dos
leitores, como artigos sobre a discriminação,
criminologia, drogas, sociedades de risco e o “laço azul
humano”, uma iniciativa realizada na escola. Por fim,
estarão ainda presentes artigos sobre o voleibol,
alterações climáticas, um conto, uma reportagem
sobre o euro, e voltaremos com as sugestões do mês
que fizeram parte da edição 1 e que estarão de volta
nesta edição.
Nesta edição, não podemos deixar de ressaltar a importância da iniciativa do “laço
azul humano”, que a escola se disponibilizou a fazer, sendo que esta visa sensibilizar
todos sobre a violência direcionada a jovens e crianças. É importante a realização
destas iniciativas no processo escolar, pois as crianças serão o futuro da sociedade e
as suas atitudes serão movidas pela educação que tiveram.

Esperamos que gostem e aproveitem a leitura desta nova edição.

alunos do 10.º ano
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Atualidade no Externato

Visitas de estudo

No dia 22 de fevereiro, no âmbito das disciplinas de História e História A, os alunos
do 9.º e do 12.º anos visitaram o Palácio Nacional da Ajuda, última morada da
monarquia portuguesa.

No dia 24 de março, as turmas do 9.º ano e 12.º C foram ao Núcleo Museológico do
Posto de Comando do MFA, no Quartel da Pontinha. A visita foi organizada no
âmbito da disciplina de História e os alunos mostraram-se muito interessados no
decorrer de todas as explicações referentes à Revolução de 25 de Abril de 1974.
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Palestra sobre “Comet interceptor”

No dia 18 de março de 2022, pelas 15 horas, nas
instalações do Externato Flor do Campo realizou-se a palestra
intitulada “Comet interceptor: missão ao passado do sistema
solar”, ministrada pelo Engenheiro Pedro Cachim.

A palestra contou com a participação das turmas do
8ºA, acompanhada pela docente Ana Sofia Domingos; 9ºA,
acompanhada pela docente Ana Sousa e a turma do 10ºA,
acompanhado pelo docente Daniel Soares.

O orador realizou uma pequena apresentação da
empresa responsável pelo projeto, GMV, seguindo-se
pela identificação das dificuldades, objetivos e o ponto
de desenvolvimento do projeto. Finalizou a palestra a
explicar os desafios para o futuro da investigação, na

área da Astrofísica.

Após o término da palestra, decorreu um período de esclarecimento de
dúvidas em que os alunos puderam colocar questões referentes, quer ao projeto
exposto, quer às dificuldades e desafios da área.

Os alunos do 8.º Ano descreveram o tema da palestra como interessante,
mas a terminologia utilizada pelo orador era por vezes demasiado avançada para
esta faixa etária. Quando questionados se acham importante este tipo de atividade,
a resposta foi afirmativa e unânime. Ainda afirmaram que esta era uma forma de
despertar novos interesses e aprender coisas novas. No caso da turma do 10.ºano,
os alunos referiram que o tema abordado foi de fácil compreensão e a terminologia
utilizada era adequada. Além disso, a inovação do projeto também foi apontada
como ponto positivo.

Por último, foram questionados se na possibilidade de ocorrerem novas
palestras quais seriam os temas que gostariam de ver abordados, tendo os alunos
do 8.ºano sugerido os seguintes temas: gestão económica, processo de compra de
habitação e juros, temas da área da saúde, impostos, processamento e sua utilidade
e temas da área das ciências naturais. As sugestões do 10.ºano foram nas seguintes
áreas: da biologia marinha, da astrofísica, genética, informática, aeronáutica,
gastronomia molecular, ciências criminais e laboratoriais, economia, biotecnologia
e biocombustíveis.
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SEM-ABRIGO

No dia 23 de Março, os
alunos do colégio
Externato Flor do Campo
juntaram-se para poder
realizar uma atividade
solidária aos sem-abrigo,
com o objetivo de
transmitir valores
empáticos aos alunos e
demais pessoas e poder
expandir este tipo de
atitudes para que se
torne um hábito no
nosso quotidiano.
Esta atividade ajudou-nos a evoluir na nossa maneira de pensar das situações que
nos rodeiam, ter noção do que se passa à nossa volta   com as pessoas, parar de
pensar apenas em nós e no nosso bem-estar e começar a pensar também nos
outros.
Através desta atividade, pudemos observar as condições em que muitas pessoas
vivem e isso levou-nos a refletir sobre a nossa situação. Devemos ser gratos e
valorizar o que temos, pois existem pessoas com piores condições de vida.
Se tivermos possibilidades, disponibilidade e sentido de entreajuda, devemos
ajudar os outros, já que nunca se sabe o dia de amanhã.
Os alunos do Externato Flor do Campo mostraram-se empenhados, disponíveis e
solidários para o desenvolvimento desta atividade.

Através deste link poderão aceder à reportagem da visita aos sem abrigo.

“Eu achei que a visita aos sem-abrigo foi bastante produtiva, pois ao vermos as
pessoas sem abrigo e comida conseguimos mentalizar-nos de que temos que
agradecer pelas condições que temos, pois existem pessoas com piores condições
que fariam de tudo para ter aquilo que nós temos” - Relato de um dos alunos que
participaram nesta atividade

7

https://signal3domain.online/click?redirect=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F10j3HTWbKVZxRV7nOiBng3rhyomlHM-AQ%2Fview%3Fusp%3Ddrive_web&dID=1651013639032&linkName=%C2%A0%20Reportagem%20sem%20%20abrigos%20(1).mp4


"Laço Azul Humano"

No dia 28 de abril de 2022, o Externato Flor do
Campo teve a ideia de convidar todos os alunos
da escola para participar numa atividade. Esta
consistia em juntar diversos alunos da escola,
desde a pré-escola até à secundária, com
camisolas azuis, para formar um laço azul
humano.
A escola teve esta iniciativa, pois o laço azul
representa a luta contra a violência contra jovens
e crianças, uma coisa que a escola também quer
participar e prevenir ao máximo de acontecer.

A Campanha ”Laço Azul” iniciou-se em 1989, na Virgínia,
E.U.A. quando uma avó, Bonnie W. Finney, amarrou uma fita
azul à antena do seu carro para fazer com que as pessoas se
questionassem. A história que Bonnie Finney contou aos
elementos da comunidade que a interpelaram foi trágica,
contando os episódios de maus-tratos à sua neta. O seu neto
já tinha sido morto por maus-tratos, de forma brutal. As
pessoas questionavam: E porquê azul? Bonnie Finney
explicava, que, apesar do azul ser uma cor bonita, não
queria esquecer os corpos batidos e cheios de nódoas
negras dos seus dois netos. O azul serviria como um alerta
constante para a sua luta na proteção das crianças contra os
maus-tratos.

Agora pode clicar aqui para assistir o vídeo criado sobre este dia, pelos alunos do
externato, e algumas opiniões de alunos e professores sobre a sua experiência
quanto ao laço azul e quanto à ação realizada pela escola.
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Drogas

Drogas são substâncias utilizadas para causar alterações na estrutura e funções do
organismo. Estas podem ter origem nas plantas (drogas naturais) ou serem
produzidas no laboratório (drogas sintéticas).

Geralmente, quando se pergunta “O que são
drogas?”, logo o que nos vem à mente são as
substâncias proibidas por lei. No entanto, os
medicamentos também provocam mudanças
fisiológicas no organismo, por isso, também são
considerados como drogas, mas não são ilegais.

Medicamentos

Medicamentos são substâncias ou composições de substâncias que possuam
propriedades curativas ou preventivas das doenças e dos seus sintomas, que vão
corrigir ou modificar as suas funções do nosso corpo.

Os efeitos secundários podem ser:

● Resistência aos medicamentos.
● Problemas nos órgãos;
● Dores de cabeça intensificadas;
● Distúrbios digestivos.

Estimulantes

Os estimulantes são substâncias que têm um efeito direto sobre o Sistema Nervoso
Central. Os estimulantes mais disseminados no desporto, com o objetivo de
melhorar o desempenho, são: anfetaminas, cocaína, efedrina e cafeína.

Os efeitos secundários podem ser:

● Falta de apetite;
● Diminuir a sensação de fadiga;
● Alucinações / tremor;
● Palpitações e arritmias cardíacas.
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Crack

Crack é um termo popular utilizado para descrever a cocaína no seu estado
cristalizado, que origina aglomerados semelhantes a pedras brancas que, quando
queimados, fazem pequenos estalos - “crack”.

Os efeitos secundários podem ser:

● Maior nível de confiança, energia e euforia;
● Pupilas muito dilatadas;
● Incapacidade de ficar inquieta;
● Comportamentos agressivos.

Haxixe

O haxixe é uma substância extraída das folhas da Cannabis, planta herbácea da
família das Canabiáceas, também usada para produzir maconha.Enquanto a
maconha tem 4% de THC, tetrahidrocanabinol, que é a principal substância
psicoativa encontrada nas plantas do gênero Cannabis, o haxixe concentra até 14%.

Os efeitos secundários podem ser:

● queda de tensão arterial;
● Náuseas;
● Euforia;
● Perda de memória.

A Anfetamina

A anfetamina é uma droga simpatomimética , que possui uma estrutura química
básica, podendo ser líquida ou sólida. Esta é normalmente utilizada pelos atletas,
pois melhora o seu desempenho.

Os efeitos secundários podem ser:

● Falsa sensação de bem estar;
● Angústia;
● Dilatação das pupilas.
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Nicotina

A nicotina é uma substância alcaloide , com propriedades estimulantes, através da
qual se podem obter sensações de prazer. Para além de se encontrar no tabaco, a
nicotina é também encontrada em pequenas quantidades em alguns vegetais, como
por exemplo a berinjela e o pimento.

Os efeitos secundários podem ser:

● aumento da tensão;
● aumento do açúcar no sangue;
● enfraquecimento do sistema imunitário;
● aumento da frequência cardíaca.

Cocaína

A cocaína é uma droga (natural) ilícita, psicoativa extraída das folhas da coca, uma
planta exclusiva da América do Sul. Como é solúvel em água, às vezes é misturada a
bebidas alcoólicas, injetada diretamente na corrente sanguínea, mas normalmente
é consumida por aspiração.

Os efeitos secundários podem ser:

● Aumento da energia;
● Agressividade;
● pupilas dilatadas;
● diminuição do apetite.

Ecstasy

O Ecstasy é uma droga sintética, muito utilizado em festas já que além de provocar
a sensação de bem-estar e sociabilidade, é um estimulante sexual (“pílula do
amor”). Apresentam-se sob diversos aspetos, tamanhos e cores.

Os efeitos secundários podem ser:

● Vontade de ter contato físico;
● Alucinações e dor de cabeça;
● Diminuição do apetite;
● Grande sensação de bem-estar e prazer.
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Heroína

A heroína é uma droga ilícita, produzida a partir de papoulas, de onde é extraído o
ópio, que será transformado em morfina e, depois, refinado até se transformar
em heroína.

Os efeitos secundários podem ser:

● Náuseas e vómitos;
● Lentidão nos movimentos;
● Comichão na pele;
● Depressão.

LSD
LSD (dietilamida do ácido lisérgico) é uma droga alucinógena e sintética, com um
aspeto cristalino, normalmente usada por via oral, derivada de um alcalóide do
fungo Claviceps purpurea.

Os efeitos secundários podem ser:

● Tremedeira;
● Pupilas dilatadas;
● Alucinações;
● Confusão mental.

Bebidas alcoólicas/ Álcool
As bebidas alcoólicas são bebidas que contêm etanol em sua composição, produzido
pela fermentação de açúcares contidos em frutas, grãos ou caules como a
cana-de-açúcar. A duração dos efeitos do álcool no organismo está relacionada com
o tempo que o fígado demora a metabolizar o álcool.

Os efeitos secundários podem ser:

● Fala arrastada, sonolência, vómitos;
● Diarreia, azia e acidez no estômago;
● Dor de cabeça, dificuldade para respirar;
● Visão e audição alteradas.
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Benzodiazepínicos

Os benzodiazepínicos são medicamentos hipnóticos e bastante utilizados na prática
clínica. Usualmente são prescritos no tratamento de quadros agudos de ansiedade,
transtorno de humor, insônia, crises convulsivas e outras condições relacionadas ao
sistema nervoso central.

Os efeitos secundários podem ser:

● Perda da coordenação motora;
● Déficit de atenção e memória;
● Labilidade emocional;
● Fala arrastada.

Alucinogénios

Alucinogénios sintéticos são substâncias fabricadas em laboratório, não sendo,
portanto, de origem natural, e que são capazes de promover alucinações no ser
humano. É utilizado habitualmente por via oral, embora possa ser misturado
ocasionalmente com tabaco.

Os efeitos secundários podem ser:

● Taquicardia;
● Visão turva;
● Dilatação das pupilas;
● Falta de coordenação.

Conclusão

O uso ilícito de drogas nos últimos anos tem aumentado num ritmo alarmante pois,
os seus efeitos podem ser prazerosos para quem os consome, numa primeira
instância. Por esse motivo, é importante estarmos cientes dos efeitos que estes
podem causar e usar de forma moderada as drogas medicinais, pois até estas
podem trazer graves problemas.
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SOCIEDADE DE RISCO - DOENÇAS SEXUALMENTE
TRANSMISSÍVEIS

A CLAMÍDIA E O GHB

A Clamídia é uma infeção sexual
causada pela bactéria Chlamydia
trachomatis, que pode afetar tanto
homens como mulheres. Já o GHB
(Ácido gama-hidroxibutírico) é uma
droga de festa indutora de sono, que faz
com que as pessoas se sintam bem antes
de ficarem inconscientes.

Sintomas e sinais da Clamídia

A infeção pode aparecer após se ter contato sexual desprotegido e, por esse motivo,
nos homens, é mais frequente que a infeção surja na uretra, no reto ou na garganta,
enquanto nas mulheres os locais mais afetados são o colo do útero ou o reto.
Os sintomas da Clamídia podem surgir de 1 a 3 semanas após a relação sexual
desprotegida, no entanto mesmo que não existam sinais e sintomas aparentes, a
pessoa pode transmitir a bactéria.
Os principais sinais e sintomas da Clamídia nas mulheres são:

- Dor ou ardor ao urinar;
- Corrimento vaginal, semelhante a pus;
- Dor ou sangramento durante o contato íntimo;
- Dor pélvica;
- Sangramento fora do período menstrual.

Os sintomas de infeção no homem são semelhantes, podendo haver dor ou ardor
ao urinar, saída de corrimento pelo pênis, dor e inchaço nos testículos e inflamação
da uretra.

Tratamento para Clamídia

O tratamento para a clamídia é feito com o uso de antibióticos receitados pelo
médico, como a Azitromicina em dose única ou Doxiciclina durante 7 dias, ou
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conforme indicado pelo médico. É recomendado manter o tratamento mesmo que
não existam mais sinais e sintomas aparentes, pois assim é possível garantir que
houve a eliminação da bactéria. É importante que o tratamento seja feito tanto pela
pessoa portadora da bactéria quanto pelo parceiro sexual.

Riscos da Clamídia e do GHB

Tanto a Clamídia como o GHB, podem causar consequências devastadoras ao nosso
organismo.

A Clamídia irá atingir o estrato genital superior do
aparelho urinário ocasionando a infertilidade, tanto
em homens como em mulheres, doença inflamatória
pélvica e gravidez ectópica (que ocorre fora do útero).
Já o GHB (ecstasy líquido) causa diversos sintomas
como: a euforia, tonturas, sensualidade, aumento da
confiança, amnésia, e até mesmo desmaios ou morte.

Formas de Prevenção dos riscos

Para que possamos prevenir estes problemas que colocam a nossa sociedade em
risco devemos adotar medidas como:

- tentar abranger mais a respeito da
educação sexual no ensino das
escolas e sobre o uso de drogas;
- usar preservativos durante as
relações sexuais para que evitemos
a contração das DST;
- evitar consumir drogas em
grandes quantidades, para não nos
submetermos a consequências
prejudiciais severas.

15



SÍFILIS

O que é a Sífilis?

Sifílis é uma doença sexualmente transmissível (DST)
exclusiva do ser humano, que é causada pela bactéria
Treponema Pallidum. Surgiu na Europa, no século XV e
pode ser transmitida através do contacto sexual
desprotegido ou durante a gravidez (da mãe para o
bebé).

Quais são os tipos de Sífilis?

Existem diversos tipos de sífilis, sendo estes: sífilis primária (É caracterizada pela
presença de uma pequena úlcera (ferida) no primeiro ponto onde a bactéria
contactou com o corpo) ; sífilis secundária ( acontece após a cicatrização da úlcera
inicial, quando a bactéria espalha-se na corrente sanguínea), ; sífilis latente (após a
cicatrização da úlcera inicial, a bactéria espalha-se na corrente sanguínea); e sífilis
terciária (pode surgir entre 1 e 40 anos depois da infecção inicial) que contém, em
si, três diferentes variações: sífilis terciária benigna, sífilis cardiovascular e
neurosífilis.

A Sífilis tem tratamento?

Ao contrário de várias doenças sexualmente
transmissíveis, a sífilis tem tratamento. Este deve ser
executado nas fases iniciais da doença, com a utilização
de um antibiótico receitado por um médico, após uma
avaliação. A penicilina administrada por injeção no
músculo é o melhor antibiótico para a sífilis primária,
secundária e prematura latente.
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HEPATITE B

O que é a Hepatite B?

A hepatite B é uma DST (doença sexualmente transmissível), ou seja, é transmitida
através do contacto sexual, mas existem outras formas de ser transmitida. Ela é
causada pelo vírus VHB, que pode causar uma infecção viral, e levar a uma
inflamação no fígado. Esta será classificada em aguda ou crónica.

Quais os Sintomas da Hepatite?

Quando um indivíduo tem hepatite
aguda, este poderá ter febre, dor
abdominal, fadiga, diminuição do
apetite, náuseas, escurecimento da
urina, anorexia e mal-estar.

Estes sintomas podem persistir
desde algumas semanas até 6 meses.

Nos piores casos pode levar à falência
do funcionamento do fígado.

Como a Hepatite B é Transmitida?

Existem várias formas de como o vírus VHB pode ser transmitido entre as pessoas,
as mais frequentes são:

- Por via sexual, o vírus encontra-se em algumas
secreções corporais, como o esperma, secreções
vaginais e saliva;

- Por via parental, se a mãe estiver infetada com o
vírus VHB, este será transmitido para o bebé logo
após o parto;

- O vírus também pode ser encontrado no sangue, através de uma contaminação.
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Tratamento para a Hepatite B

Para um indivíduo com hepatite aguda,
normalmente, não é necessário um
tratamento específico, porém deve-se evitar
o consumo de álcool.

Já para um indivíduo com hepatite crónica,
recomenda-se a terapia antiviral, que
consiste no tratamento da doença através de
medicamentos antivirais com
acompanhamento de um médico.

Existe vacinação para a Hepatite B?

Existe vacinação contra o vírus VHB, desde 1982, este é o elemento-chave para o
tratamento e prevenção da hepatite B e tem cerca de 95% de eficácia na prevenção
do vírus.

Em Portugal, a vacina contra este vírus
está no Programa Nacional de Vacinação
desde 1995, onde são administradas três
doses por indivíduo, uma logo após o
nascimento, outra aos 2 meses de idade e
a última aos 6 meses de idade do bebé. A
eficácia da vacina depende da
administração de todas as doses
anteriormente referidas.

A OMS (Organização Mundial da Saúde), promove a vacinação contra a hepatite B
para todas as crianças, preferencialmente nas primeiras 24 horas de vida.
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HERPES

O que é o Herpes Simples?

O herpes simples é causado pelo vírus HSV, que provoca o aparecimento
recorrente de bolhas pequenas, dolorosas e cheias de líquido, em lugares como a
pele, boca, lábios e/ou olhos.

Quais os Sintomas do Herpes Simples?

O herpes simples começa a se manifestar por
volta de 2 a 20 dias após o indivíduo ser
contagiado. Os infetados começam por sentir
um formigueiro ou coceira, perto ou dentro da
boca, de seguida essa zona fica vermelha e
inflamada, e por fim surgem bolhas cheias de
líquido nas áreas inflamadas.

Como é Transmitido o Herpes Simples?

O indivíduo infetado pelo vírus pode
transmiti-lo através do toque ou beijos,
sendo as áreas do nosso corpo mais
facilmente infetadas a boca, garganta e olhos.
Além disso, uma mãe que tenha herpes
simples pode transmitir a doença, para o seu
filho, durante o parto.

O que é o Herpes Genital?

O herpes genital é uma doença sexualmente
transmissível (DST) causada pelo vírus HSV, que afeta a
zona genital. Geralmente causa ulcerações nas zonas
genitais dos infetados. Ele é mais comum nas mulheres,
pois a transmissão do vírus é mais fácil do homem para a
mulher do que ao contrário.
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Que Sintomas Apresenta o Herpes Genital?

Os sintomas do herpes genital são
praticamente iguais aos do herpes simples,
mas não são totalmente iguais, já que como as
ulcerações aparecem em zonas genitais, elas
podem causar problemas urinários.

Como Acontece a Transmissão do Herpes Genital?

O herpes genital é transmitido através do contato
sexual com alguém infetado, já que o vírus pode
estar contido em secreções genitais, como o
esperma e algumas secreções vaginais.

Tratamento do Herpes simples e Genital

Se a infeção não for grave, o tratamento é feito através de uma pomada, como a
penciclovir. Isto reduz a duração dos sintomas em cerca de um dia, enquanto que se
a infeção for grave, o tratamento será através do
aciclovir intravenoso.

Os infetados que apresentam ceratite por herpes
simples, serão tratados com colírio de trifluridina.
Este tratamento deve ser acompanhado por um
oftalmologista.

Os analgésicos podem ser usados para aliviar a dor.
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GONORREIA

O que é a Gonorreia?

A gonorreia é uma doença sexualmente
transmissível causada por uma bactéria quase
sempre transmitida pelo contacto sexual vaginal,
oral ou anal, sendo que, sem preservativo, a chance
de transmissão é de cerca de 20% ou superior.

Prevenção da gonorreia

As seguintes medidas gerais podem ajudar
na prevenção de gonorreia:

• Uso correto e regular de preservativos;

• Evitar práticas sexuais inseguras, tais como
trocar de parceiros sexuais com frequência ou
ter relações sexuais com prostitutas ou
parceiros que possuem outros parceiros
sexuais;

• Diagnóstico e tratamento imediatos da
infeção;

• Identificação dos contactos sexuais de
pessoas infetadas, seguida de aconselhamento ou tratamento desses contactos.
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Sintomas da gonorreia

Geralmente, a gonorreia causa sintomas somente nos locais da infeção inicial. Em
poucas pessoas, a infeção também pode espalhar-se pela corrente sanguínea para
outras partes do corpo, especialmente para a pele, articulações ou ambas.

Os homens manifestam poucos sintomas
como:

- Sentem um leve desconforto na uretra;
- dor leve intensa ao urinar,
- uma secreção amarelo-esverdeada de

pus proveniente do pénis e uma frequente
urgência em urinar;

- O orifício na ponta do pénis (pode
ficar vermelho e inchado).

Já as mulheres manifestam muito poucos ou nenhuns sintomas, apresentando
somente um leve desconforto na área genital e uma secreção parecida com pus que
sai da vagina.

Diagnóstico da gonorreia

É possível realizar o diagnóstico através de um exame de secreção ao microscópio,
e como muitas pessoas têm mais de uma DST, os médicos podem testar amostras
de sangue e fluidos genitais para investigar outras DSTs, como sífilis e infeção por
VIH.

Tratamento da gonorreia

Para pessoas com gonorreia, em geral, os médicos
administram uma única injeção do antibiótico
ceftriaxona no músculo, mais uma dose única de
azitromicina para tomar por via oral.
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VIH(SIDA)

O que é o vírus da imunodeficiência humana (VIH)?

O VIH é o vírus da imunodeficiência humana que causa a SIDA. Existem dois tipos
de VIH: o VIH-1 e o VIH-2. O VIH-1 é muito comum em qualquer parte do mundo,
enquanto o VIH-2 é mais frequente na África Ocidental. Embora se transmitam da
mesma forma, o VIH-2 produz menos partículas virais do que o VIH-1 e, por isso, o
risco de transmissão é menor e a sua evolução é mais lenta em pessoas infetadas
pelo VIH-2. Como apresentam diferenças genéticas, as combinações de
medicamentos para o tratamento do VIH-1 e do VIH-2 podem ser diferentes, já que
o VIH-2 é resistente a duas classes de antirretrovirais.

O que é a SIDA?

SIDA significa síndrome de imunodeficiência adquirida. É um conjunto de sinais e
de sintomas que aparecem pela deficiência do sistema imunitário, que
gradualmente fica com menos capacidade de resposta ao longo da evolução da
doença.

Importa realçar que estar infetado com VIH não é o mesmo que ter SIDA.

Sintomas do VIH

Inicialmente a pessoa infetada com VIH não tem sintomatologia. Após contrair a
infeção podem existir sintomas semelhantes à gripe:

• febre e dores de cabeça;

• cansaço e gânglios inflamados no pescoço e virilhas.

Posteriormente, os sintomas tornam-se mais
graves, tais como:

• perda rápida de peso e infeções graves;

• lesões na boca, ânus ou genitais e perda de
memória.
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Transmissão do VIH

O VIH pode ser transmitido através de:

• Relações sexuais desprotegidas (não utilização preservativo) com pessoas
infetadas por VIH. As práticas sexuais com uma pessoa com VIH acarretam risco de
transmissão;

• Partilha de agulhas, seringas ou outro equipamento utilizado na preparação de
drogas ilícitas para injeção;

• Transmissão de mãe para filho: o VIH pode ser transmitido durante a gravidez,
parto ou através do leite materno.

Diagnóstico de VIH

A única forma de saber se está infetado é fazer o teste ao vírus da imunodeficiência
humana (VIH). O teste pode ser feito:

• num Centro de Aconselhamento e Deteção Precoce do VIH (CAD);

• numa organização não-governamental ou organização de base comunitária;

• numa farmácia ou num laboratório de patologia clínica/análises clínicas.

Tratamento do VIH

O tratamento consiste na toma de
medicamentos antirretrovirais com o objetivo
de travar a replicação do vírus e recuperar de
forma significativa o sistema imunitário das
pessoas infetadas, permitindo que vivam
durante mais anos e com qualidade.
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CRIMINOLOGIA

A criminologia é o estudo da delinquência constituída por relações entre
delinquentes e vítimas através de delitos, e todos os processos sociais previstos e
posteriores, como as definições penais.

Um exemplo da criminologia é a violência doméstica.

Violência doméstica

A Violência Doméstica é um atentado à dignidade
do Ser Humano. É definida como qualquer conduta
ou omissão que inflija reiteradamente; sofrimentos
físicos, sexuais, psicológicos ou económicos, de
modo direto ou indireto no mesmo agregado
familiar, seja companheiro ou ex-companheiro.

Conceitos sobre a violência doméstica

A violência doméstica envolve comportamentos usados num relacionamento, por
uma das partes intervenientes para maioritariamente controlar a outra. As pessoas
envolvidas podem estar casadas, a namorar ou nenhuma das opções anteriores, de
sexos opostos ou não, ou podem estar em situações em que coabitam juntas ou
separadas.

Tipos de violência doméstica

A violência doméstica no seu sentido escrito são os atos criminais, tais como os
maus tratos físicos e psicológicos, ameaças, difamação e crimes sexuais. A violência
doméstica no seu sentido lato é que inclui ainda outros tipos de contactos
domésticos tais como a violência de domicílio ou perturbação da vida privada.

Existe diversos tipos de violência entre eles:

- Violência emocional: refere-se a qualquer comportamento por parte do
companheiro que tem como objetivo fazer o outro sentir-se amedrontado.
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- Violência física: refere-se a qualquer forma de
violência física em que um agressor(a) aplica ao
companheiro(a).

- violência sexual: representa qualquer
comportamento em que um dos membros force o
outro a realizar atos sexuais.

- violência financeira: representa qualquer comportamento que tente controlar o
dinheiro do outro sem que este o deseje.

- perseguição: refere-se a qualquer comportamento que tem como objetivo
aterrorizar o outro.

O Ciclo da violência doméstica

A violência Doméstica funciona como um sistema de forma circular, que apresenta
três fases:

1. Aumento da tensão: os conflitos acumulados no quotidiano e as ameaças por
parte do agressor.

2. Ataque violento: ocorre quando o agressor maltrata física e psicologicamente a
vítima.

3. Lua-de-mel: neste momento do ciclo o agressor envolve a vítima de carinho e
atenção, desculpando-se pelas agressões e prometendo mudar.

As crianças também podem ser consideradas
vítimas de violência doméstica, por conviverem
num ambiente familiar marcado pela mesma.

O fenómeno da violência doméstica pode
condicionar gravemente a saúde física e mental
das crianças e jovens, ou os que assistem a este
tipo de violência.

A violência doméstica transforma o lar de um lugar considerado seguro para um
local onde é considerado perigoso e inesperado, criando na criança e/ou jovem um
mundo confuso, assustador e pouco seguro.
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TRÁFICO HUMANO

Sabias que o número de vítimas do tráfico humano
num ano ultrapassou os 50 mil no mundo, e que um
estudo alerta que o Covid-19 agravou esta tendência?
Aliás, sabes o que é o tráfico humano?

Clica no link abaixo e passarás a conhecer em que consiste, as suas vítimas e muito
mais!!!

https://youtu.be/Sf2_77t2d68

Discriminação

Nesta edição do jornal "O Alecrim" vamos apresentar várias informações sobre o
racismo e sobre a xenofobia. Para ver quais são os tipos de racismo que existem e
formas de o combater clique em vídeo. Para verificar demonstrações de situações
onde existe xenofobia e aprender mais sobre esta, clique em vídeo.

Diferenças entre Racismo e Xenofobia

O racismo provém da palavra "raça", e pode ser definido como o ato de desvalorizar
e diferenciar pessoas provenientes de um diferente grupo étnico. Este é mais
conhecido pela discriminação a indivíduos com tom de pele diferente.

A xenofobia consiste na repugnância aos estrangeiros, ou seja, a pessoas com
nacionalidade diferente. Contudo o racismo e a xenofobia são frequentemente
confundidos, pois ambos estão relacionados ao preconceito (opinião preconcebida
sobre determinado grupo ou indivíduo, sem a existência de qualquer justificação).
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Alterações climáticas

As alterações climáticas são
provocadas pelo agravamento do efeito
estufa e têm várias consequências na
vida quotidiana como, por exemplo, o
degelo, a seca e a destruição da fauna e
flora.
No link abaixo, apresentamos o vídeo
de uma experiência, cujo tema são as
alterações climáticas, em que também
explicamos o que são estas alterações que ocorrem no nosso planeta, as suas
causas, consequências e medidas de combate. Para assistir ao vídeo clique aqui!

Euro

O euro é a moeda usada pela maioria dos países da União
Europeia, mais precisamente por 19 dos 27 países. Este
pode ser utilizado como moedas de 1, 2, 5, 10, 20, 50
cêntimos; 1 €, 2 €, também pode ser utilizado na forma de notas
de 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 euros.
Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, existem outros meios de

utilização do dinheiro como o cartão de
crédito/débito ou como aplicações de telemóvel,
como a MB way. Estas aplicações do dinheiro, com o
avanço da tecnologia, podem trazer diversos pontos

positivos, mas, se não tomarmos cuidado,
também podem trazer várias consequências.
Para mais informações, os alunos de economia fizeram um vídeo

para explicar as aplicações e o significado do euro. Clique aqui para assistir
ao vídeo.
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Estudo estatístico sobre os alunos do Externato Flor do
Campo

Na nossa escola existe uma grande quantidade de alunos. Apesar de todos eles
fazerem parte do Externato, nem todos são iguais. Cada um apresenta uma
realidade distinta, nem todos vivem da mesma forma, com as mesmas pessoas e no
mesmo local. Existe uma grande diversidade de gostos e ideais, o que torna
importante a recolha de informações, de modo a perceber os interesses dos alunos.
Então, fazer um estudo estatístico é necessário e indispensável para que se possa
conhecer aqueles que frequentam o Externato e, a partir desse conhecimento,
aplicar medidas para que vivam de forma confortável e convivam em comunidade.

Apesar de mais de 300 alunos frequentarem a escola, para o estudo estatístico,
apenas foi inquirida, em relação a vários temas, uma amostra de 110 alunos. Para
além disso, foram também elaborados gráficos, no sentido de auxiliar e facilitar a
assimilação e compreensão da informação, uma vez que estes são mais
esclarecedores na apreensão de uma ideia.

O Externato Flor do Campo integra alunos que frequentam desde a educação
pré-escolar até ao 12º ano de escolaridade, ou seja, as suas idades variam entre os 3
e os 19 anos. Tendo em conta a totalidade dos alunos, existem mais do género
masculino do que do feminino, pois 54% deles são rapazes e 46% são raparigas.
Então, apesar de existir uma variação, esta não é muito acentuada, pois a
percentagem de rapazes não é muito superior à de raparigas.

Tendo em conta a amostra utilizada para o estudo estatístico, a maioria dos alunos
tem irmãos, pois dos 110 inquiridos apenas 28 não os possuem. Entre os alunos com
irmãos, a maior parte deles apenas possui um e a frequência absoluta vai
diminuindo à medida que o número de irmãos aumenta. Por isso, existem 40 alunos
com um irmão, número que diminui para 23 quando se trata de dois irmãos e para
10 quando se refere os alunos com três ou mais irmãos.

Em relação ao agregado familiar dos alunos, também existe uma variação
significativa. Uma pequena quantidade vive apenas com um acompanhante, o que
faz com que apenas 5 alunos tenham um agregado familiar composto por duas
pessoas. A frequência absoluta vai aumentando até ao agregado familiar composto
por quatro pessoas, que é aquele onde mais alunos se integram. Isto significa que
existe uma tendência de crescimento até ao agregado de quatro pessoas, que possui
um número de 45 alunos, superando os 27 alunos que vivem com dois
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acompanhantes, ou seja, que têm um agregado familiar de três indivíduos. A partir
daí, a frequência absoluta vai diminuindo, pois o número de alunos com um
agregado familiar de cinco pessoas é apenas 23.

Como já foi referido e analisado acima, a maioria dos alunos possui irmãos. Tendo
isso em consideração, é interessante pensar que, apesar de 58% dos alunos
inquiridos não terem irmãos a frequentar o Externato, os restantes, ou seja, 42% da
amostra, têm-nos na mesma escola. Isto permite perceber que no Externato existe
uma grande quantidade de irmãos que, embora possam não estar no mesmo ano de
escolaridade ou na mesma turma, podem conviver e estar juntos todos os dias.

Para além de se analisar o número de irmãos e pessoas com quem os alunos
moram, é também importante perceber onde eles vivem.

Uma vez que o colégio está situado no concelho de Odivelas, a maioria dos alunos
também vive nesse local, de modo a estarem mais perto da escola e a encurtarem a
duração das deslocações. Então, de toda a amostra, 67 alunos vivem em Odivelas,
que é o concelho com maior frequência absoluta, seguido de Loures, que é o local
de habitação de 25 dos alunos inquiridos. Para além destes dois concelhos, que são
onde se localizam a maioria das habitações, existem ainda 11 alunos que vivem em
Lisboa ou na Amadora, que têm frequências absolutas menores, tendo sido, por
isso, juntas no gráfico seguinte.
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Outro aspeto que é importante estudar, uma vez que faz parte da vida dos alunos, é
a forma como estes se deslocam para a escola.

A maioria dos inquiridos opta por se deslocar todos os dias para as aulas através do
carro, o que faz com que este veículo tenha uma frequência absoluta de 78 alunos.
Por outro lado, 20 dos alunos da amostra usam, para se deslocar ao colégio, o
autocarro, em alternativa ao carro. Existe também uma minoria dos alunos,
composta por 9 dos estudantes inquiridos, que costuma ir a pé para a escola. Uma
vez que este último meio de deslocação é mais lento e não é aconselhável para
percorrer grandes distâncias todos os dias, é possível perceber que estes 9 alunos
vivem relativamente perto do Externato.

Nem todos os alunos são provenientes do mesmo local, pois no colégio existem
pessoas dos quatro cantos do mundo.

O facto de a escola se localizar em Portugal explica o porquê da maioria dos alunos
serem portugueses. Mas, embora 82 dos alunos inquiridos sejam provenientes de
Portugal, existem também 4 que são naturais do Brasil e 16 que são provenientes
dos PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa). Isto explica a grande
diversidade de culturas e religiões existentes no Externato, o que faz com que, no
seu interior, haja uma grande interculturalidade.

Através deste estudo estatístico foi possível retirar informações acerca dos alunos
do Externato, que são do interesse de todo o colégio. A recolha, organização,
interpretação e apresentação dos dados acerca dos alunos inquiridos permitiu
identificar conjuntos de alunos que possuem determinadas características em
comum. Através disto, é possível retirar conclusões válidas, que podem sugerir a
definição de diversas decisões baseadas nesta análise, com o objetivo de melhorar a
qualidade de vida dos alunos e a sua satisfação em estudar no Externato.
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Voleibol

Durante o mês de março, foi realizado um torneio
interturmas de voleibol no Externato Flor do
Campo, com o intuito de promover a atividade física
e a competição saudável. Em função disso, iremos,
neste jornal, explicar o que é o voleibol, como e
quando ele surgiu e a forma como este desporto
deve ser praticado.

Origem

O voleibol é um desporto que foi inventado no dia 9 de
fevereiro de 1895, por William George Morgan, nos
Estados Unidos da América. William, que era um
professor de educação física na faculdade YMCA, em
Springfield, queria encontrar uma atividade desportiva
que pudesse ser feita num campo fechado, que não
fosse muito exigente em termos físicos, de modo a
variar as suas aulas. O voleibol trata-se de uma
modalidade desportiva inovadora, pois diferencia-se
das demais, uma vez que foi criada com o intuito de não
existir o contato físico entre os atletas, para evitar o
aparecimento de lesões. Inicialmente, ao voleibol foi

dado o nome “Minnonette”, uma vez que este possuía parecenças com o badminton.
Apesar de possuir uma origem antiga, o voleibol foi-se desenvolvendo ao longo do
tempo e nunca perdeu a sua popularidade, existindo atualmente diversas
competições que opõem atletas de todo o mundo. Nesse sentido, vamos explicar
mais sobre este desporto.

A prática do voleibol

O voleibol é um desporto em que é necessária a participação
de 12 atletas, divididos em duas equipas de 6 jogadores, num
campo de 18m por 9m, com uma rede a meio, que separa a
área de cada equipa. Enquanto nas competições masculinas
a rede é colocada a 2,43m de altura do chão, se os jogadores
forem do sexo feminio a altura é de 2,24m.
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O jogo é iniciado com uma das equipas a servir, lançando a bola para o campo do
adversário. Depois do serviço efetuado, a equipa que recebe a bola pode dar até três
toques na respetiva, sem que haja toques consecutivos de um mesmo jogador, e
lançar novamente a bola para o outro lado do campo, onde joga a outra equipa. É
declarado ponto quando uma equipa dá mais de três toques na bola, quando esta
vai à rede, sai do recinto de jogo ou quando toca no chão do meio-campo defendido
por uma determinada equipa.

Uma partida de voleibol pode ter até 5 jogos (sets) e ganha quem conseguir
conquistar 3 deles. Cada set é jogado até aos 25 pontos, mas só termina quando uma
equipa consegue uma vantagem de dois pontos. No caso de cada equipa ganhar dois
sets, o último é considerado decisivo, sendo feito até aos 15 pontos.

Para além do voleibol tradicional, também existe o vólei de praia, que, apesar de
ser jogado da mesma forma e possuir as mesmas regras, tem algumas diferenças
estruturais. Para além de ser praticado ao ar livre, esta vertente do voleibol conta
com a existência de apenas dois jogadores em cada equipa e o campo é mais
pequeno (16m x 8m) e coberto de areia.

Jogadas

Serviços

O serviço é o ato que marca o início de uma
jogada no voleibol. O objetivo de um jogador, ao
realizar o serviço, é fazer com que a bola passe
por cima da rede e aterre na quadra do
adversário, de modo a ganhar um ponto para a
sua equipa. Para que se possa dificultar a recepção
da bola por parte do adversário, é necessário que
esta tenha uma boa aceleração e trajetória.

1-Serviço por baixo             2-Serviço por cima        3-Serviço em suspensão
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Defesa

A defesa tem como objetivo evitar que a bola toque
no chão, após o ataque do adversário. Para além da
manchete e do passe, existe uma grande variedade
de técnicas de defesa, como por exemplo o peixinho
e a defesa com o pé. Enquanto o peixinho acontece
quando o jogador se atira para o chão, como se fosse
mergulhar, para interceptar a bola, terminando a
ação caindo sob o próprio abdômen, a defesa com o pé acontece quando, para
salvar a jogada e não deixar a bola cair no chão, o jogador chuta-a para um dos seus
colegas de equipa ou para o campo adversário.

1-Manchete                 2-Passe                   3-Peixinho         4-Defesa com o pé

Bloqueio

O bloqueio tem como objetivo impedir ou dificultar o
ataque da equipa adversária. Este tipo de jogada
consiste em estender os braços acima do nível da rede,
com o propósito de interceptar a trajetória ou
diminuir a velocidade da bola, que foi jogada pelo
oponente.

1-Bloqueio simples     2-Bloqueio duplo       3-Bloqueio triplo
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Ataque

O ataque é normalmente feito pelo terceiro
contato de uma equipa com a bola e tem como
objetivo fazer com que esta toque no chão da
quadra do adversário, para obter um ponto.

1-Remate

Faltas

1-Pisar a linha ao servir    2-Tocar na rede      3-Transporte de bola

4-Atacar após o serviço.

5-Uma equipa não pode dar mais do que três toques na bola consecutivamente,
exceto se um dos toques for o bloqueio.
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CONTO

Guerra Elemental

Num mundo alternativo, as pessoas não eram todas iguais. Estas possuíam
diferentes características e poderes de vários elementos da natureza, de acordo
com o reino em que nasceram.

O mundo era constituído por quatro reinos e
em cada um deles os habitantes, a partir dos
cinco anos, apresentavam um aspeto físico que
os diferenciava e tornava cada reino único. No
Reino do Fogo as pessoas tinham uma cauda
incandescente e viviam entre vários vulcões,
tendo o poder de controlar o fogo. Quem
nascia no Reino da Água respirava através de
guelras, vivia debaixo da água e conseguia
controlá-la. O Reino da Pedra situava-se num
local subterrâneo e os seus habitantes tinham
uma pele muito resistente, conseguindo
controlar as pedras. As pessoas originárias do Reino do Vento viviam em locais
muito montanhosos, possuíam asas e conseguiam controlar o vento.

Existia uma lei, comum a todos os reinos, que proibia relações amorosas entre
habitantes de reinos distintos, uma vez que se acreditava que os filhos,
provenientes desses casais, nasceriam rejeitados ou morreriam no ventre da mãe.

Era no Reino do Vento que habitava Jace e sua família.
Este rapaz distinguia-se da maioria das pessoas, uma
vez que, aos cinco anos, não desenvolveu as
características elementares, como era habitual. As
pessoas que estavam nessa situação eram chamadas de
rejeitadas, tendo menos direitos do que os cidadãos
normais. Apesar de ser um rejeitado, ele tinha o apoio
da família.

Jace tinha uma irmã, que se chamava Jessie, com quem vivia, juntamente com a
sua mãe, Hellen, num grandioso palácio. Esta família era de elevada importância,
dado que Hellen era a rainha do Reino de Vento, o que fazia com que os seus filhos
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fossem príncipes. Para além de Jace, que é um rejeitado, também a sua irmã era
olhada de lado pela sociedade, pois foi abandonada quando era bebé, tendo sido
acolhida por Hellen, na família real.

Segundo a história que Hellen contava aos filhos, o pai de Jace tinha morrido
quando este era pequeno, devido a uma grave doença.

No Reino do Vento havia um santuário muito conhecido, uma vez que guardava o
anel elementar que dava, a quem o utilizava, os poderes de todos os elementos, em
simultâneo. Existia um acordo entre os reinos para que o anel não fosse utilizado,
mas apenas guardado, uma vez que todos os povos receavam que o anel caísse em
mãos erradas e fosse usado para prejudicar o mundo.

O Reino da Pedra, que pretendia ser o mais poderoso, quis quebrar o acordo, para
ficar com o anel na sua posse. Para isso, invadiram, de forma discreta, o Reino do
Vento e raptaram a rainha, sem levantar suspeitas. O objetivo era realizar uma troca
do anel pela rainha, que era a figura mais importante para os habitantes do Reino
do Vento. Este acontecimento, extremamente grave, não foi percebido,
instantaneamente, pela população, devido a ter sido programado e executado de
forma organizada e clandestina.

No dia do rapto, quando Jace chegou ao palácio, depois dos estudos, reparou que a
sua mãe não se encontrava em casa. Ele achou esta situação estranha, pois ela
costumava estar sempre no palácio, à sua espera, o que lhe suscitou uma sensação
de preocupação. Devido a isto, Jace foi procurar a sua mãe, por toda a cidade, e
perguntou a todos os conhecidos se a tinham visto, mas, para seu desagrado, todas
as respostas foram negativas.

Confuso, Jace voltou para casa, para procurar alguma pista acerca do paradeiro da
mãe. Sem saber o que fazer, lembrou-se de uma caixa, cuja sua mãe sempre o
proibira de abrir, que podia conter informações relevantes. Ao abrir a caixa, Jace
reparou que esta apenas continha um velho papel, onde se encontrava o maior
segredo que Hellen guardava. O que estava escrito no papel era que o pai de Jace
não estava morto, como todos pensavam, mas, na realidade, era o rei do Reino da
Pedra. Ela guardou essa informação como segredo, pois sabia que tinha infringido a
lei. Como Jace não sabia que a sua mãe tinha sido raptada por este reino, ele não
teve um sentimento de fúria para com o seu pai, ficando, apenas, chocado com a
notícia. Apesar desta situação, Jace continuou à procura da sua mãe.
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Entretanto, um mensageiro do Reino da Pedra chegou ao palácio, para entregar
uma carta importante. Ao recebê-la, a corte real estranhou o ocorrido, pois era raro
receber correspondências de outros reinos. Esta carta continha todas as respostas
para as presentes questões de Jace. Nela, o Reino da Pedra informava que eles
haviam raptado a rainha e exigiam uma troca entre ela e o poderoso anel elemental.
A troca devia ser realizada no palácio do Reino da Pedra, quarenta e oito horas após
a carta ser recebida.

Quando a família real tomou conhecimento da mensagem, ficou muito perturbada
e sem saber o que fazer. Jessie apressou-se em informar o irmão, acerca do trágico
acontecimento. Quando Jace entendeu o que realmente tinha acontecido com a sua
mãe, percebeu a cruel pessoa que o seu pai era e uma súbita vontade de vingança
subiu-lhe à cabeça.

No dia da troca, Jace reuniu um grupo dos mais prestigiados e bem treinados
homens e mulheres do reino, para o acompanharem, até ao local combinado, pois
temia que tudo aquilo fosse uma armadilha.

Quando chegou ao Reino da Pedra, ao olhar à sua volta, Jace ficou com vontade de
destruir tudo, devido a uma imensa raiva, que o ia consumindo aos poucos. Ao
encontrar o rei, ele não conseguia acreditar que este era seu pai, por causa de tudo
o que fez, à sua família.

Antes de entregar o anel, Jace queria confirmar que Hellen estava viva e, por isso,
exigiu que o rei o deixasse vê-la. O rei mostrou-lhe a sua mãe, mas, para o
intimidar, encostou uma espada ao pescoço dela. Jace, para evitar que algo
acontecesse, rapidamente atirou o anel, mantendo uma distância de segurança.
Mas, no entanto, o seu pai foi desleal, cortando a cabeça de Hellen. Quando isto
aconteceu, Jace ficou sem reação e, após alguns segundos, despertou em si um
sentimento misto de fúria e sofrimento. Isto levou a que ele desbloqueasse um
grande poder adormecido, à muito dentro de si. Poder este que, para além de lhe
dar o elemento do vento, concedia-lhe, ainda, o elemento da pedra, devido ao seu
pai. A união dos dois elementos fez com que ele desenvolvesse características
físicas mais poderosas, como asas douradas, que o tornavam mais veloz, e uma pele
ainda mais resistente do que a do povo do Reino da Pedra.

Com medo de que mais alguém morresse, Jace pegou no corpo frio de sua mãe e
ordenou que todos voltassem ao Reino do Vento, onde preparariam a “Guerra
Elemental”.
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Chegando ao seu palácio, Jace lembrou-se dos restantes reinos e solicitou-lhes
ajuda para a guerra. Os reinos aceitaram, de imediato, pois temiam que o anel fosse
utilizado para o mal. Posteriormente, já reunido com os exércitos dos três reinos,
Jace partiu para a guerra. Do outro lado, o Reino da Pedra, com a ajuda do anel
elemental, formou um exército com seres de todos os elementos.

Após a chegada dos exércitos, ao campo de batalha, Jace olhou para o céu e viu o
que parecia ser o rosto da sua mãe, apoiando-o para a vitória. Com os dois
exércitos preparados, a batalha começou. Numa primeira fase, o exército do Reino
da Pedra lançou grandes rochas na direção do exército rival. Este não demorou a
responder, utilizando o vento para desviar as rochas e atacando com bolas de fogo e
jatos de água. Numa segunda fase, os exércitos aproximaram-se, dando início a uma
luta corpo a corpo. Nesta confusão, Jace encontra o seu pai e começa uma batalha
intensa e exaustiva, com o objetivo de vingar a morte de sua mãe.

Depois de uma batalha muito equilibrada, Jace conseguiu pegar na espada do seu
pai, a mesma que matou Hellen, e perfurou-lhe o coração. Devido à sua morte, o
exército, criado pelo pai de Jace, desfeche-se e os soldados do Reino da Pedra
renderam-se, colocando um fim à guerra.

Quando o pai de Jace morreu, o anel caiu-lhe da mão e ficou perdido no reino
subterrâneo da pedra, nunca tendo sido encontrado. Isto fez com que, daí em
diante, os povos vivessem em paz e harmonia.
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POEMA VENCEDOR CONCURSO DE POESIA

A paz é o amanhecer

em que só se ouve o silêncio

o silêncio que faz tudo acontecer

e leva os males com o vento

podem achar que não é assim

mas enfim…

eu sei que sim

A paz é ver as ondas do mar

E o sol a ir dormir

As ondas que vão e veem sem parar

Vão abraçar a areia e tornam a fugir

Podem achar que não é assim

Mas enfim…

Eu sei que sim

A paz é sonhar acordado

É acordar e pensar que ainda estamos a sonhar

É acordar num sonho encantado

Daqueles que não dá vontade de acordar

Podem achar que não é assim

Mas enfim…

Eu sei que sim

Mariana Charrua   5B
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Sugestões do Mês

Nesta edição do jornal voltamos com as sugestões do mês, com filmes e séries
extremamente divertidas e interessantes para alegrar os vossos últimos fins de
semana deste ano letivo.

Para as crianças, sugerimos Sonic 2, a continuação do
primeiro filme, que fez muito sucesso, sendo
considerado uma das melhores adaptações de jogos para
filmes. Neste filme, vemos Sonic e os seus amigos a
batalharem, mais uma vez, contra o poderoso vilão
Dr.Eggman.

Para jovens, sugerimos o filme Doutor Estranho no
multiverso da loucura, que acabou de ser lançado . Ao
mostrar a incrível jornada de Doutor Estranho rumo
ao desconhecido, este filme irá explodir a cabeça dos
fãs da Marvel.

Para adultos, sugerimos Moon Knight, uma série
baseada na banda desenhada da Marvel, com o mesmo
nome. Esta série, que já está disponível na Disney +,
conta a história de Steven Grant, uma pessoa peculiar
que, ao longo da série, vai descobrindo coisas estranhas
sobre si.
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