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Das Escolas para a Sociedade
A edição do 'Ponto e Vírgula' no ano
letivo 2021/22 demonstra a maturidade
alcançada pelo projeto iniciado há seis
anos, fruto de diversas vontades, entre as
quais é justo destacar a do Diretor-Geral
do Diário de Notícias da Madeira à data.
Ao longo do percurso que nos trouxe a
este retomar da publicação do 'Ponto e
Vírgula', foi possível acolher, sem filtros,
a colaboração voluntária e entusiasmada
dos alunos das escolas secundárias da
Região.
Por isso, todos os que ambicionam uma
Escola melhor e que com tal projeto agem
em conformidade podem encontrar nesta
publicação uma demonstração cabal do
muito que a Escola faz além do currículo.
Aos alunos que abriram, através dos
seus trabalhos, a Escola à Sociedade,
reforçando com propriedade a ideia de
que as aprendizagens e as competências
delas advindas não resultam apenas
dessas abordagens curriculares,
impõe-se um agradecimento.
Releva-se, em especial, o contributo da
centena e meia de correspondentes e dos
28 editores, que, com a sua dedicação e o
seu empenho, disseram sempre presente
ao seu compromisso com o PV.

De igual modo, estende-se o
agradecimento aos professores que
têm enquadrado as colaborações
materializadas numa publicação
nascida para se afirmar “fora da caixa”
e que, nesse registo, exemplarmente se
mantém.
Para que assim seja, além da manutenção
da parceria com o Diário de Notícias,
conta ainda sobremaneira a vontade
das direções executivas das escolas
abrangidas, que não colocaram qualquer
entrave à exposição à Sociedade.
Além do que já se disse de todas as
partes envolvidas, é justo ainda destacar
a equipa da Secretaria Regional de
Educação, que coordena todo o projeto
com tanto carinho como ambição,
ajudando a viabilizar o 'Ponto e Vírgula'.
Que essa viabilização se tenha
concretizado a ponto de merecer o
patrocínio de uma entidade com a
dimensão do La Vie e de feição a evoluir
para a dimensão digital, é apenas a
demonstração da maturidade de um
projeto de que a Escola e a Sociedade
se orgulham.

... a VI série foi assim

Jorge Carvalho
Secretário Regional de Educação,
Ciência e Tecnologia

Em busca do primeiro

*

EDITOR

n.º 1

outubro 2021

seis anos antes ...

Carlos Fernandes

(antigo aluno da ES de Jaime Moniz)

... atualmente
Devo admitir que foi com grande surpresa
e júbilo que recebi uma chamada da
equipa do 'Ponto e Vírgula' passados
sensivelmente seis anos, procurando
saber o que era feito do seu primeiro
editor por um dia.

da distância) com o melhor desempenho
académico que eu conseguisse alcançar
e manter. Todavia, e felizmente, com esta
grande mudança pude também criar
novas amizades e crescer a vários níveis
como indivíduo.

À data da I série do PV, era manifesta
a minha preocupação com os exames
nacionais, porquanto aspirava garantir
o ingresso no Mestrado Integrado em
Medicina. À realização deste objetivo
juntava-se o sonho de construir um
melhor porvir para mim e para os outros,
alicerçado nas bases da cidadania ativa.

No PV, o editor é, muitas vezes,
um mediador entre os autores dos
trabalhos e o público. Que sentimento
guardas ao recordar o teu papel?

Carlos, o teu sonho tornou-se
realidade?

"

Guardo saudade e carinho,
não só para com a equipa
do PV e a professora
Fátima Marques, como
também para com o projeto
que integrei e em que
tive a oportunidade de
participar.

"

Não posso afirmar com segurança
que virou realidade. É um sonho cuja
conceção passa por ocorrer diariamente.
Vejo o curso de Medicina como uma
preparação para que consiga, no exercício
da prática clínica, e fora desta, executar
os gestos e atitudes virtuosas que me
permitirão ser um melhor eu.
Como foi sair da ilha para estudar numa
grande cidade? Quais foram as tuas
maiores dificuldades de adaptação?
Sair da nossa pérola do Atlântico
para estudar na capital portuguesa
foi, de facto, uma transição dedálea.
A maior dificuldade de adaptação foi
indubitavelmente aprender a conjugar
a nova e súbita instalação da “vida
de adulto” (obrigado, mãe e pai, por
aliviarem as responsabilidades nos
meus primeiros 18 anos e por ainda o
fazerem, apesar dos constrangimentos

Guardo saudade e carinho, não só para
com a equipa do PV e a professora
Fátima Marques, como também para
com o projeto que integrei e em que
tive a oportunidade de participar.
É igualmente regozijante ver como
escrevia e, porventura mais significativo
ainda, lembrar como pensava e era
o Carlos Fernandes de 2015, sendo
marcante como o tempo nos esculpe
inexoravelmente.
Onde é que vamos encontrar-te daqui a
seis anos?
Seis anos de diferença, desafios
diferentes. Hoje, um novo e maior repto
se avizinha: a Prova Nacional de Acesso
à especialidade. Se tudo correr bem,
daqui a seis anos poderão encontrar-me
a acabar o internato da especialidade que
me aguarda. E antes que perguntem, não,
não sei ainda qual a especialidade que
quero escolher, embora seja afortunado
por de muitas gostar.
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Influencer do PV
Assimilas facilmente informação de diferentes redes sociais?
Contestas e quebras estereótipos?

ca
N o va r u b r i
‘ I n f l u e n ce r
do PV’

Acompanhas regularmente a publicação de conteúdos digitais de
qualidade?
Procuras online formas de partilhar as tuas opiniões e valores?
Produzes conteúdos criativos em imagens e queres causar impacto
no mundo?
Captas a atenção dos teus amigos e seguidores, transmites a tua
opinião honesta e mostras a realidade sobre determinado tema?

Então, esta oportunidade é para ti!

Serei o Influencer que
o PV procura?
Estou conectado/a com os meus amigos e seguidores;
Sou apaixonado/a pela escrita ou pelas artes;
Partilho o interesse pelas temáticas do PV com os meus
amigos;

Segue-nos nas redes do PV

fi t

Gero ideias impactantes e motivo colegas e amigos para
a participação;
Crio interação e proximidade entre todos;
Sou capaz de comunicar em diversos formatos;

Novidade!
Já estamos no TikTok!

Produzo conteúdo criativo de forma autêntica e honesta.

Serás e terás o momento
de o demonstrar!
Se és aluno do ensino secundário, entra em contacto com
o professor responsável pelo PV na tua escola.

@PVnaEscola
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Podcast

O teu podcast pode ser nosso
A VII série do ‘Ponto e Vírgula’ traz na
mochila algumas novidades; entre elas, o
lançamento do podcast, com a temática
que denominámos de 'Pouco provável'.
É caso para dizer que terás imenso pano
para mangas, no que à criatividade diz
respeito.
Importa então tirarmos algumas coisas a
limpo. Vamos a isto?
Podcasts são programas de áudio
gratuitos que podem ser descarregados
da Internet ou reproduzidos em serviços
de streaming, assentes em plataformas
agregadoras. Com esta ferramenta, que
surgiu em 2004, podes acompanhar os
mais variados temas (educação, notícias,
política, arte, entretenimento, etc.) e até
contribuir com a tua opinião, publicando
o teu próprio programa.

Uma das vantagens do podcasting
é poderes emitir e/ou, se for o caso,
escutar em diferentes sistemas e
computadores, à hora que tiveres melhor
disponibilidade; seja em casa, a caminho
da escola ou quando praticas exercício
físico, bastando teres contigo o telemóvel
e uns fones.
Ou seja, estes conteúdos podem
ser ouvidos a qualquer momento,
bastando aceder a sítios e a serviços que
agreguem os referidos programas. As
mais populares plataformas onde podes
publicar os teus trabalhos áudio são o
Soundcloud e o Spotify.
Para gravares o teu primeiro podcast,
basta que definas o tema do teu
programa, o público-alvo e o tipo de
discurso que queres utilizar.

A tua voz de volta à rádio

O ‘Meia Hora com PV’ está de regresso
à antena da Rádio TSF – Madeira, a partir
de novembro próximo e, desta vez, com
prémios!
Arregaçámos as mangas, pelo que em
breve estaremos na tua escola, para
proceder à gravação de conteúdos, com a
tua participação.
Durante 30 minutos, tens a oportunidade
de motivar o vasto auditório desta
rádio para os conteúdos publicados,
mensalmente, no suplemento ‘Ponto e
Vírgula’.

Podes, deste modo, dar “voz” à tua
escola, difundindo atividades, projetos,
clubes, acontecimentos, eventos, ou
simplesmente optar por dissertar sobre
temas da atualidade, que sejam do
teu interesse e com os quais mais te
identifiques.
Assim que pronunciares, pela primeira
vez, algumas palavras em frente ao
microfone, sem que saibas a casa de
quem chegaste, serás alguém capaz de
decifrar a expressão própria de quem é
radialista, ou seja, de conseguir “sentir a
magia da rádio”. Nós desafiamos-te e tu,
atreves-te?

Não te esqueças de apostar em
conteúdos com qualidade para o
auditório que pretendes abranger.
As gravações, podes fazê-las no telemóvel
e deverão ter entre dois minutos e meio
e três minutos e meio. Podes, ainda,
convidar colegas para participar no
teu trabalho de modo a deixá-lo mais
dinâmico. E, por último, que não te falte
vontade de dares a conhecer a tua voz e
as tuas ideias.
A título de curiosidade, podemos
dizer-te que, para a história do podcasting
em Portugal, ficou o 'Blitzkrieg Bop'
de Duarte Vélez, o primeiro programa
emitido neste formato, lançado em 2006.
Agarra a oportunidade de ser, também,
um marco importante na história
do podcasting, no 'Ponto e Vírgula'!
Participa!

outubro 2021
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Novo ano,
novas rubricas no

Mais prémios e novas
modalidades no

O PV está de regresso e, neste arranque,
surgem novas rubricas para reforçar a
linha editorial e continuar a promover
os talentos, a opinião e os eventos nas
escolas secundárias da Região Autónoma
da Madeira (RAM).
Todos os meses, os estudantes de cada
escola elaboram trabalhos jornalísticos
enquadrados em rubricas específicas.

O concurso com os prémios mais aliciantes
do secundário está de volta e com
novidades. Escolhemos a dedo os novos
temas e agora tens oito modalidades a
concurso. A tua voz e a tua criatividade
são os teus melhores aliados na inovadora
categoria de podcast. Outra grande notícia
é que o conto é escrito a três mãos, num
trabalho colaborativo entre escolas,
tornando o concurso mais dinâmico
e interativo. Já pensaste em colocar
o teu talento à prova? Aqui está a tua
oportunidade, numa série repleta de
diversão e aprendizagem.
Embarca nesta aventura até maio!

Informa-te na tua escola, junto do
professor de contacto, participa e
habilita-te a ganhar prémios!

Capa
Manifesta-te pelo planeta, elabora
uma pintura, desenho, ilustração,
colagem ou imagem digital que
ilustre esta temática.

Vídeo

O teu desafio é a integração na comunidade.
Faz uma curta metragem de um a três
minutos, com o tema ‘Uma instituição de
solidariedade social da RAM’.

Podes ser selecionado a assumir o
papel de editor do PV.

Poesia

Dá voz ao poeta que há em ti.

Eventos

Entrevistas

Conto

Elabora reportagens sobre as
diversas atividades escolares.

Entrevista alunos, professores e
funcionários e dá a conhecer o "retrato"
da comunidade educativa da tua escola.

Escreve parte de um conto.
O desafio é: um conto, três alunos
e três escolas diferentes.

Reportagem
Embarca no tema deste ano:
‘O futuro começa já’.

Fotografia

Investigação
Histórica

Captura momentos em contexto escolar
com o ‘Ponto e Vírgula’.

Em ‘Ruas com História’, investiga o que
as ruas da região têm para te contar.

Tecnologia
Aborda os avanços tecnológicos em áreas
tão diversas como jogos, apps, robótica,
drones, software e hardware, inteligência
artificial, cibersegurança, realidade
virtual e muitas outras.

Ilustração

Risco

Abre espaço à tua imaginação
com o tema ‘A ilha’.

Dá forma à tua imaginação através de uma
banda desenhada ou de uma ilustração.

Fotografia
Efetua três fotografias com o tema:
‘O Retrato’.

Educação para
a sustentabilidade
Contribui para a mudança de atitudes e
comportamentos para com o ambiente
e os direitos humanos, através do
pensamento crítico.

Opinião
Atreve-te a dar a tua perspetiva sobre
a atualidade, através da escrita de um
artigo de opinião ou texto literário.

Podcast
‘Pouco provável’ dá origem a
uma série de três episódios por
escola e é muito provável que
participes! O que achas?

Para mais informações,
consulta o regulamento!
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Correspondentes

"

Maria Antónia Dinis

ES de Francisco Franco (Funchal)
Espero que esta experiência me permita
escrever e discorrer sobre temas importantes
da atualidade da minha escola, de forma a
transmitir informação interessante acerca dos
nossos projetos e das nossas conquistas ao
longo deste novo ano letivo pós-pandemia.
Estou no curso de Línguas e Humanidades
e o meu objetivo é tornar-me escritora e, se
possível, ser professora de História ou de
Literatura Portuguesa. Também gostava
imenso de, um dia, publicar um livro e penso
que estas pequenas experiências me darão as
bases para cumprir o meu desejo.

"

"

Eunice Silva

EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva
(Funchal)
Se tivesse um superpoder seria o
teletransporte. Gostaria de viajar para
qualquer país do mundo, em qualquer
altura, sem ter de pagar bilhetes de avião
ou esperar em filas. Assim, teria sempre
oportunidade de ver tudo o que estivesse a
acontecer no mundo a qualquer momento.
O racismo é um assunto que não
admite brincadeira. Todas as pessoas,
independentemente da raça ou da cor da
pele, devem ter os mesmo direitos e as
mesmas oportunidades no mundo.

Posso dizer que a minha família é o
principal pilar da minha vida, através
da qual conheci o significado de
conforto, segurança e amor. Esteve
e sempre estará ao meu lado em
qualquer circunstância. Daqui a três
anos, espero ter concluído o ensino
secundário com médias que me
permitam entrar na minha primeira
opção, na Universidade da Madeira.

"

Raquel Pinto

"

EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva
(Funchal)

"

Carla Almeida

EBS Gonçalves Zarco (Funchal)

"

"

EBS Gonçalves Zarco (Funchal)

"

"

EBS Prof. Dr. Francisco de
Freitas Branco (Porto Santo)
Se chegasse aos 80 anos e pudesse ter o corpo
ou a mente de alguém de 30, escolheria ter
a mente de alguém cinquenta anos mais
novo. Apesar do físico contar muito, hoje em
dia, acho muito mais importante a sanidade
mental.
Considero de fundamental importância falar
sobre saúde mental, ainda mais nesta época
de covid-19, onde doenças como a ansiedade
e a depressão aumentaram significativamente,
em especial entre os estudantes e sem o
devido acompanhamento nas escolas.

"

Ana Carolina Teles

A Educação é a base a partir da qual um
país pode crescer, construir fundações
sólidas. É importante educar, incutir
hábitos nas crianças e nos jovens desde
cedo, pois o conhecimento é poder.
Espero conseguir entrar para a
universidade e crescer como pessoa. A
sociedade é feita de pessoas com valores
e não de meros indivíduos.
O meu objetivo é olhar para trás, um dia,
e pensar: sou aquilo que sempre quis ser.

Nada melhor para me sentir feliz e
realizada do que notar que dei o meu
melhor, que me esforcei para alcançar
todos os meus objetivos. A nível pessoal,
para me sentir feliz, o que realmente
preciso é de boa companhia, de estar
com quem realmente me faz bem.
Não suporto brincadeiras que
demonstram falta de empatia e
desrespeito para com o próximo. É
necessário haver respeito para viver em
sociedade.

Lara Ferreira

"

Carolina Silva

ES de Francisco Franco (Funchal)

Se fosse para uma ilha deserta
levaria um caderno e um lápis.
Escrever é um modo de desabafo
e talvez escrevesse a próxima
epopeia de Portugal, focada no povo
madeirense.
Um dia perfeito é acordar cedo, ter
direito a um bom pequeno almoço,
fazer um passeio em família ou com
amigos e acabar numa noite de
cinema.

"

"

*
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Leonor Mendonça

EBS Prof. Dr. Francisco de
Freitas Branco (Porto Santo)

"

Em três anos, vejo-me em Lisboa a
tirar o meu curso superior e a dividir
casa com mais pessoas.
Deixa-me revoltada a indiferença das
pessoas em relação aos problemas
sociais.

"

8
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"

Elimar de Abreu

Gabriela Leques

EBS Padre Manuel Álvares
(Ribeira Brava)

"

Daqui a cinco anos vejo-me a estudar
na universidade e num país que
gostava muito de conhecer, Espanha.
Pretendo fazer o Curso de Direito.
A sinceridade é o que mais valorizo
na amizade. É preciso sermos
transparentes uns com os outros e,
mesmo apesar da distância que por
vezes separa os amigos, devemos
estar sempre presentes na vida uns
dos outros.

Nos tempos livres, gosto de cantar,
de desenhar e tocar ukelele. Também
estou no teatro da escola e pratico
badminton.
Não me arrependo de nada do que
fiz, embora acredite que, pela vida
fora, haverá coisas que preferirei não
ter feito. Acredito que sem os meus
erros não seria quem sou hoje.

"

"

Margarida Abreu
EBS/PE da Calheta

Se eu pudesse ver o meu futuro
numa bola de cristal, quereria saber
se os meus objetivos haviam sido
alcançados e bem-sucedidos e como
seria a minha família.
Aos meus pais, falta dizer-lhes
“obrigada”, pois nem sempre sou
suficientemente grata.
Para mim, a amizade significa apoio
e honestidade.

Maria Inês Morgado

"

EBS/PE da Calheta

Se a família é o meu porto de abrigo,
nos amigos, a honestidade e a
simpatia são as qualidades que mais
valorizo.
A minha maior conquista talvez
tenha sido, este ano, a participação
no Campeonato Europeu de
Canoagem.

"

"

Ana Margarida Romão

Leonardo Ferraz

"

EBS Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas
– Carmo (Câmara de Lobos)

EBS Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas
– Carmo (Câmara de Lobos)

"

Entre ser capaz de mudar o passado
ou ver o que serei capaz de fazer no
futuro, preferia ser capaz de ver o
futuro, pois o meu passado já está
construído com todas as minhas
vivências, os meus erros e as minhas
perdas. Foram estas situações, as
dificuldades e os obstáculos que
ultrapassei, que me tornaram na
pessoa que sou hoje.

Considero-me altamente sociável em
determinadas situações e extremamente
reservado noutras, por isso dou muito valor
à primeira impressão. Uma boa primeira
impressão é um bom ponto de partida e
deixa-me mais confortável.
Nesta nova sociedade, as pessoas são muito
tristes, muito preocupadas com o seu trabalho
e cheias de pressa.

"

EBS Padre Manuel Álvares
(Ribeira Brava)

"

Marta Fernandes

EBS D.ª Lucinda Andrade (São Vicente)

Pratico esgrima desde muito pequena. No
início, competia apenas para me divertir,
mas, a partir do momento em que percebi
que conseguia alcançar novos objetivos,
comecei a treinar mais e a acusar alguma
pressão. Foi preciso trabalhar a minha
mentalidade, a minha parte psicológica e,
assim, comecei a ganhar mais títulos. Sou
campeã regional de cadetes da taça da
Madeira e vice-campeã nacional de cadetes.
A escrita e a leitura também fazem parte da
minha vida, pelo que aceitei o desafio para
participar como correspondente do PV.

"

"

Margarida Ferreira

EBS D.ª Lucinda Andrade (São Vicente)

Nunca tive o gosto pelo futebol como as
crianças costumam ter desde pequenas,
nunca fui fanática; ser árbitra de futebol foi um
gosto que se desenvolveu aos poucos e que
cresceu em mim. Adoro a leitura e o meu gosto
pela escrita foi algo que descobri há pouco
tempo. No ano passado, participei no ‘Ponto
e Vírgula’ na categoria do Conto. Não fui ao
pódio, mas foi bom para descobrir o quanto
adoro escrever. É algo que quero fazer na vida.
Tenho uma paixão que é a de ser jornalista.
Não pretendo escrever a minha história, prefiro
contar a de outras pessoas. É dessa forma que
vejo a escrita na minha vida.

"

"

n.º 1

Ana Jaques

"

EBS Bispo D. Manuel Ferreira
Cabral (Santana)

"

Identifico-me como sendo uma
pessoa carinhosa, simpática e muito
humana.
A autoestima é um tema muito
importante, pois é algo delicado e
sensível. Uma simples palavra vinda
de alguém pode magoar seriamente,
pois nunca se sabe como uma
pessoa se vê a si própria.

"

"

Margarida Sousa

"

Sofia Nascimento

ES de Jaime Moniz (Funchal)

Sinto que esta edição do 'Ponto e Vírgula'
será uma experiência fantástica, que
nos acompanhará até ao fim das nossas
vidas. Com certeza aprenderemos
inúmeras coisas novas. Acredito que
surgirão trabalhos espetaculares,
com imensa criatividade, dedicação e
inovação. Creio que será mesmo um dos
melhores anos do PV.
Adoro praia, se pudesse viajar para
qualquer lugar, iria para as Ilhas Gregas
ou para as Maldivas.

Ainda não sei a profissão que quero exercer,
nem o curso que quero fazer. Apenas sei
que, no momento certo, optarei pela melhor
escolha. Quero acordar todos os dias com
vontade de fazer o meu trabalho, sempre
com renovada inspiração. Quero fazer
a diferença na sociedade, no ambiente,
no planeta, quero ser reconhecida e ficar
na memória da humanidade. Esta nova
experiência como correspondente do PV
permitir-me-á reconhecer o talento de
outras pessoas.

"

"

"

Teresa Jardim

EBS/PE e Creche do Porto Moniz

Inês Pestana

"

"

"

"

EBS de Santa Cruz
Sou explosiva, mas ao mesmo tempo
extremamente empática e querida. Sou
segura e com uma personalidade forte.
Gostava de não tomar as decisões de
forma tão precipitada e impulsiva e de ter
aprendido, mais cedo, a pensar duas vezes
antes de tomar uma decisão. A minha família
foi e é o meu maior pilar, principalmente
os meus pais, que sempre foram o melhor
exemplo de que é preciso trabalhar para
obter alguma coisa. A minha avó é a luzinha
da minha vida. Por tudo isto, a minha família
faz-me sentir segura e faz-me lutar todos os
dias pelos meus objetivos.

"

EBS/PE e Creche do Porto Moniz

Estou sempre pronta para ajudar
quem quer que seja. Sou muito
sonhadora e se pudesse desfrutar de
uma nova habilidade seria a de ter o
poder de comunicar com as pessoas
de uma forma mais fluente e mais
aberta.

Sou afável, confiante e persistente.
Pretendo seguir a área de
Engenharia Informática, porque,
desde sempre, gosto de trabalhar
com computadores e descobrir mais
sobre eles.
Acredito que o futuro vai continuar a
passar muito por esta área.

Raquel Vieira

Liliana Silva

EBS Bispo D. Manuel Ferreira
Cabral (Santana)

Daqui a três anos penso estar a
estudar num curso superior. Ainda
não sei muito bem qual será o curso,
mas será algo dentro da área das
ciências, possivelmente engenharia.
Tendo trinta minutos de conversa
com alguém, começaria por falar
sobre o dia a dia, pois seria uma
forma fácil de lançar o diálogo.

"

ES de Jaime Moniz (Funchal)

outubro 2021

"

Soraia Fernandes

EBS de Santa Cruz
Sou uma pessoa inconstante, um pouco
insegura, mas que valoriza a lealdade,
não só nos grupos de amigos, mas
também na família e na sociedade em
geral. Com base neste valor, conseguimos
descobrir muito sobre quem está do
nosso lado.
Se tivesse oportunidade, gostaria de
conversar com Kim Namjoon, líder da
BTS, banda sul-coreana. É alguém muito
culto e com bons princípios. Adoraria
ter uma boa conversa com ele sobre
qualquer assunto da atualidade mundial.

"
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Lina Shalayko
EBS de Machico

Se soubesse que tinha apenas mais
um dia de vida, faria paraquedismo
ou diving [mergulho com garrafa],
atividades com adrenalina. Por
muito que ficasse com medo,
experimentava! A dança seria
a habilidade que dominaria, se
pudesse escolher de entre qualquer
uma.
Como correspondente do PV, espero
que seja um ano bom, com muitos
trabalhos criativos.

"

"

EBS de Machico

Se falasse com a Ana de há cinco anos,
dir-lhe-ia para ter calma, para se focar
na sua infância, não no futuro, pois
assim só anseia e não vive. Se pudesse
alterar alguma coisa no mundo,
seriam as guerras e a violência.
Em relação ao ‘Ponto e Vírgula’,
espero, com os meus conhecimentos,
ajudar a divulgar o projeto e levar os
meus colegas a participarem neste
suplemento.

"

"

Rita Manica

Ana Leonor Prata

Escola da APEL (Funchal)

Este é o meu primeiro ano como
correspondente. Será uma aventura
muito interessante e estou de espírito
aberto a novas aprendizagens.
Se eu pudesse escolher qualquer
pessoa para ter uma conversa durante
uma hora, escolheria o Dr. Javier
Gallego, um cirurgião que trabalha
na área da investigação do cancro
do pulmão. Admiro-o muito e seria
uma conversa verdadeiramente
interessante.

"

"

"

Paula Álvaro
EBS da Ponta do Sol

"

"

A
LÊ EST EM
AG
MENS

Escola da APEL (Funchal)

Espero que esta edição do ‘Ponto
e Vírgula’ seja um grande desafio,
mas que, ao mesmo tempo, me
permita divertir-me e fazer novos
amigos. No futuro, gostaria de seguir
a área de criminologia e trabalhar
no SIS – Serviço de Informações
de Segurança. Será uma forma de
ajudar a transformar o mundo num
lugar um bocadinho melhor.

Sou muito perfecionista, o que me faz ser
melhor, independentemente da opinião
dos outros. Diria que sou um espírito livre, a
liberdade é tudo para mim. Para meia hora
de boa conversa, convidaria o meu professor
de música, pois é uma pessoa com quem se
pode conversar durante horas a fio e tem
sempre algo mais para dizer. Atualmente
faço parte de uma banda, a ‘Sol7band’.
Tenho planos para prosseguir estudos
superiores na área da psicologia. Quero
compreender o comportamento humano.
Sinto que sou uma espetadora do mundo.

PARA TI... QUE JÁ
PARTICIPASTE NO
'PONTO E VÍRGULA'

"

Santiago Fernandes

Maria Beatriz Mendes
EBS da Ponta do Sol

Sou aquilo em que acredito, sou quem penso ser,
quem imagino ser, quem quero ser e ainda quem
os outros querem que eu seja.
Uma jovem de 18 anos, extremamente sonhadora,
ambiciosa e com um coração recheado de amor.
Podia ainda mencionar que sou verdadeiramente
bem-disposta, apaixonada pela vida e cheia
de planos para o futuro. Mas tenho uma outra
grande paixão: o teatro. É a arte que me enche as
medidas.
Daqui a três anos imagino-me na faculdade, a
realizar os meus sonhos. Perspetivo um futuro
surpreendente, curioso e repleto de coisas
boas, mas estou consciente da sua dificuldade e
imprevisibilidade.

"

Terminaste o secundário?
Participaste no 'Ponto e Vírgula' como editor, correspondente ou
produtor de conteúdos?
Queres continuar ligado a este suplemento de forma ativa e dinâmica?
Então… contacta a nossa equipa pelo endereço pvnaescola@gmail.com.
Reservamos este espaço para ti, nas próximas edições. Conta-nos o teu percurso, o que
te move, as tuas ambições e o que te faz querer chegar mais longe.
Agarra mais este desafio e ganha uma assinatura digital do Diário de Notícias da Madeira!

novidade

*
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A grande

PV
LAB

novidade

PV Talks
Podcasts

Dicas
Fotografia
do Mês

desta série

A transição digital está presente em todos
os sectores, a nível global, e na Educação
não é exceção. O ‘Ponto e Vírgula’ tem
evoluído série após série e, este ano, o
grande desafio dos parceiros é dar o salto
para o suporte digital.
O PV passará a ter uma componente
digital disponível permanentemente no
sítio do Diário de Notícias da Madeira.
Denominado PVLab, este espaço
apresentará conteúdos produzidos pelos
estudantes do secundário, visto que estes
se constituem – de forma cada vez mais
intensa – como produtores de media.
Em pvlab.dnoticias.pt, serão
publicados conteúdos dedicados à
área da Educação, nos formatos de
vídeo, áudio ou multimédia. Os autores,
jovens estudantes, decerto participarão
de forma lúdica, inspiradora e com a
motivação excecional de sempre.
A criatividade e o arrojo terão aqui um
espaço de eleição!

Se és aluno do secundário, informa-te
junto do teu professor de contacto e
descobre como participar!
Habilita-te a ganhar prémios na foto do
mês do PVLab!

Dia do Correspondente
com muitas caras novas

A 7 de outubro, no Centro de Juventude
do Funchal, foi dia do correspondente do
'Ponto e Vírgula'.
Mais uma série e mais um ano letivo
proporcionarão, aos 30 correspondentes
das escolas com ensino secundário
na Região Autónoma da Madeira, a
oportunidade de serem embaixadores
do projeto junto dos colegas e da
comunidade escolar.
O dia iniciou-se com uma dinâmica de
grupo, que permitiu aos participantes
conhecerem-se um pouco melhor e
trabalharem as suas competências
relacionais.
Após uma reflexão sobre as funções
inerentes ao papel de correspondente do
PV, seguiu-se uma atividade de fotografia
com o tema ‘O retrato’.
Atente-se ao resultado final.

O almoço e o ‘Momento La Vie’ ficaram
a cargo da equipa da Wider Property,
numa atividade que sublinhou o impacto
do La Vie na comunidade. Deste modo,
os alunos conheceram a perspetiva de
comunicação desta empresa e toda
a logística que a gestão de um centro
comercial exige.
Entrevistas individuais realizadas pelos
próprios alunos e gravação de podcasts
improvisados finalizaram o dia que já ia
longo, mas proveitoso.
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O renovar do
compromisso
No passado dia 11, no La Vie do Funchal,
foi assinado o Protocolo de Parceria para
o 'Ponto e Vírgula' no ano letivo 2021/22,
assegurando a continuidade de um projeto
de referência na Madeira.
O La Vie mantém assim o seu compromisso
com esta Grande Ideia, reconhecendo o
mérito que a iniciativa mantém no panorama
regional e junto de todos os estudantes.
O La Vie manterá, como uma das suas
prioridades, o apoio aos projetos com criação
de valor junto dos jovens, que assegurem
uma efetiva formação e preparação
para a vida como cidadãos e pessoas,
nomeadamente através da educação, cultura
ou responsabilidade social, ambiental
cívica. Na assinatura do protocolo, estiveram
presentes o Secretário Regional de Educação,
Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, o
administrador da Wider Property, entidade
gestora do La Vie do Funchal, Luís Loureiro e
o Gerente Executivo do Diário de Notícias da
Madeira, Roberto Nuno Cunha Passos.

Apoio ao

'Ponto e Vírgula'

Quando o La Vie iniciou o apoio ao 'Ponto
e Vírgula', assumiu um compromisso
que se pretendia de longa duração e
que garantisse a continuidade que se
antecipava de sucesso pelo potencial que
o suportava. Passados cinco anos é com
enorme orgulho que o La Vie continua
na parceria, renovando a ambição de
contribuir para o sucesso desta Grande
Ideia.
Ao longo dos anos a parceria foi-se
consolidando, e a cada edição que
passa temos cada vez mais a certeza que
tomámos a decisão acertada. Apostamos
efetivamente na partilha de valor e na
nossa responsabilidade social na Região
Autónoma, reconhecendo o mérito que
a organização da iniciativa merece e que
tem vindo, sucessivamente, ano após
ano, a melhorar.
Continuaremos com a mesma orientação,
quer no apoio ao 'Ponto e Vírgula', quer
noutras iniciativas que o La Vie cria para
disponibilizar aos jovens madeirenses.
Acreditamos que temos jovens
incrivelmente talentosos na Região, mas
sabemos também que é necessário haver
espaço onde esse talento possa nascer,
desenvolver-se e ganhar forma.

Assumimos assim o La Vie como palco
para o talento, desta forma, apoiando
o que de bom se faz na Região, como
o 'Ponto e Vírgula', ou criando as suas
próprias iniciativas como é o 'Mostra
o que Vales', que vai na sua IV edição.
Este ano, o objetivo passou por dar
palco aos talentos da fotografia; nos
anos anteriores, identificámos talentos
na música, verdadeiros artistas que,
apostámos, iriam dar cartas no panorama
nacional e que em alguns casos já se
concretizaram.
Nesta oportunidade de renovação de
compromisso com o 'Ponto e Vírgula',
queremos também agradecer a todos
os estudantes que têm participado nas
atividades, a todos que estiveram no
nosso Hall of Fame, que se manterá
como ponto alto de reconhecimento
dos trabalhos premiados mensalmente
e depois, durante todo o verão, com
os trabalhos vencedores anuais.
Continuaremos assim também a
contribuir para uma sociedade na qual
se reconheça o mérito, e se promova
o desenvolvimento de competências
individuais, que consideramos dever ser
ainda mais valorizado quando os artistas
são estudantes, jovens e dedicam o seu
tempo ao autodesenvolvimento.
Parabéns a todos!
A equipa do La Vie

Momento La Vie,
no 'Dia

do Correspondente',

a 7 de outubro de 2021
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Festa do 'Ponto e Vírgula'

O reconhecimento do talento e
da dedicação
Criatividade, juventude, alegria e talento foram o pano de fundo para a Festa do 'Ponto
e Vírgula', que decorreu nos Jardins da magnífica Quinta Magnólia, no dia 16 de maio.

Podemos dizer que a VI série do PV e
a V série do concurso 'Grande Ideia'
terminaram em apoteose. Com muito
orgulho, vimos os nossos estudantes a
abrilhantar a festa, vestindo a pele de
apresentadores, fotógrafos e jornalistas.
Nas mãos dos vencedores das
categorias de Vídeo e Fotografia, ficou
a responsabilidade de registar os
melhores momentos da festa e dos
seus intervenientes. Aos vencedores da
categoria de Ilustração, coube a tarefa de
criar o mural para o Espaço Live, palco
das entrevistas e dos diretos realizados
para as redes sociais e protagonizados
pelos vencedores da categoria
Reportagem.O vencedor da categoria
Investigação Histórica e a vencedora
da Poesia foram os apresentadores
do evento que contou com a presença
do Presidente do Governo Regional
da Madeira, Miguel Albuquerque, do
Secretário Regional de Educação, Ciência
e Tecnologia, Jorge Carvalho, bem como
dos parceiros do projeto, o Diretor do
Diário de Notícias da Madeira, Ricardo
Miguel Oliveira, e o Administrador da
empresa gestora do centro comercial
La Vie Funchal, Luís Loureiro.

A última

A entrega de prémios do ‘Grande Ideia’
aos estudantes e às escolas foi o culminar
da festa, com a entrega de vouchers no
valor de 6600 euros. Mas as surpresas
não ficaram por aqui, pois o momento
musical a cargo de Tiago Sena Silva
deixou toda a audiência rendida ao seu
talento, tornando aquele final de tarde
um momento único e inesquecível.
A diversão passou ainda por recriar a
capa do Diário de Notícias, com alunos e
professores a darem largas à imaginação.
Realçamos as palavras de
reconhecimento e incentivo de Miguel
Albuquerque, bem como dos parceiros do
projeto, que lançaram o repto para que o
'Ponto e Vírgula' aumente a sua pegada
digital e ganhe um lugar de referência
comunicacional no ciberespaço.
A equipa do PV

Festa

foi assim !

... prémios

... ótima
música

... diversão

... convívio !
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Que importância tem o
'Ponto e Vírgula' para
o Diário de Notícias?
O PV trouxe-nos um nicho criativo de boas ideias,
de gente fora da caixa, que tem visão de futuro,
e conseguimos transportar isto para este projeto
em concreto.
Serviu, acima de tudo, para nos aproximar e para
mostrar à sociedade que a malta que anda na
escola não anda a fazer de conta, anda a produzir
conteúdos interessantes e a ter uma preparação
para a vida e que não se importa nada de nos
mostrar como é que o faz.

Sr. Presidente, que nota
dá aos alunos da Região?
Aos alunos da Região, dou nota 19 para que
não percam a ambição de chegar ao 20.

Miguel Albuquerque
Presidente do Governo Regional da Madeira

passos
para um
grande futuro !
Pequenos

Daniel Vieira foi um dos vencedores do
concurso 'Grande Ideia' na categoria
de Vídeo e Joana Freitas subiu por
duas vezes ao palco, em primeiro lugar
partilhado na categoria de Vídeo e em
terceiro lugar na categoria de Fotografia.
Desafiados a acompanhar o Presidente
do Governo Regional, por uns dias,
em momentos oficiais da agenda
governativa, experimentaram realizar
a cobertura de eventos institucionais.
Mostraram o seu talento e a sua
criatividade, mas, acima de tudo, tiveram
a oportunidade de alargar os seus
conhecimentos e competências, fora da
sala de aula. O resultado fala por si!

Ricardo Miguel Oliveira
Diretor do Diário de Notícias da Madeira

Qual o seu principal foco
enquanto professor de
contacto do PV?

O meu foco é fazer ver que o mundo à volta dos alunos,
fora dos muros da escola, é tão importante como o mundo
que está dentro. Saberem ler e transcrever essas realidades
através da fotografia, da reportagem e da poesia é um
grande contributo para o seu crescimento pessoal.

Professor Magno Velosa
EBS Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco
(Porto Santo)

Prémios
10 000 euros
7000 euros para alunos
3000 euros para escolas

Mural La Vie

Exposição mensal dos trabalhos do concurso 'Grande Ideia'
Piso 2 (saída da Rua Dr. Brito Câmara)

Momento La Vie

Dia do Correspondente
30 alunos embaixadores do PV nas suas escolas,
visitam o La Vie Funchal.

*

Novidade

Fotografia do Mês

Publicada em pvlab.dnoticias.pt
Voucher 20 euros para a melhor publicação no PVLab.

Mais prémios para
o concurso 'Grande Ideia'

Voucher 120 euros para o primeiro classificado de cada modalidade
(Conto, Poesia, Investigação Histórica, Reportagem, Fotografia, Ilustração, Vídeo)
Uma nova modalidade a concurso: Podcast
Voucher 500 euros para a escola vencedora.

Prémio '+ Criatividade'

Voucher 20 euros para o trabalho mensal
vencedor do suplemento 'Ponto e Vírgula'

Se és aluno do ensino secundário...
Participa
Participa !!

