EDITORIAL
Olá amiguinhos! Ainda não nos tinhamos encontrado este ano!
Feliz 2009!! Desejo que tudo de bom vos aconteça!! Neste
Boletim quero falar-vos do Plano de Emergência da vossa
Escola. É muito importante que saibam como se comportar em
caso de algo grave acontecer na vossa escola. Leiam com muita
atenção e aprendam.
Divirtam-se e até breve!
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Porque a Terra Treme?
Provavelmente, nunca deste conta da terra tremer. Mas é um facto que ela treme todos os dias! A maior parte das
vezes nem nos apercebemos disso, mas outras há em que os efeitos são mais graves e colocam em perigo pessoas e
bens!
Sabes porque acontecem os Sismos (ou Terramotos ou ainda Tremores de Terra)? Hoje em dia a ciência já explica
porquê, mas antigamente os sismos eram explicados através de lendas. Vamos saber algumas delas?
Os Indianos pensavam que a terra estava apoiada em oito elefantes gigantescos. Quando um dos elefantes se
cansava ou abanava a cabeça a terra tremia.

Já no Japão, era o Namazu, um peixe-gato gigante enterrado na lamas
subterrâneas, que originava os sismos. Quando o peixe tremia, a única coisa que o
fazia parar era o Deus Kashima e a sua pedra mágica.

Já na América do Norte a história é outra!
Conta-se que um chefe índio – chamado Reelfoot,
por ter um pé deformado – se apaixonou por uma
princesa. Quando o pai da princesa recusou o seu pedido de casamento, o chefe
Reelfoot raptou-a para casar com ela, mas quando começou a cerimónia o Grande
Espírito (deus dos índios) zangou-se! Bateu o pé com tanta força que fez a terra
tremer. Esse choque causou uma cheia no Rio Mississipi, que originou o Lago
Reelfoot.
Em Moçambique, diz-se que a Terra é uma pessoa que tem problemas de vez em quando. Quando fica doente e tem
febre, nós sentimos a Terra a tremer.

Segundo o filósofo Aristóteles, que viveu na Grécia antiga, nas cavernas subterrâneas estão
aprisionados ventos muito fortes que ao tentarem escapar-se fazem a terra tremer.

Retirado e adaptado de: http://casadotinoni.blogspot.com/2007/02/era-uma-vez.html
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O Salvador Ensina

Como já foi referido num Boletim anterior, é importante que a tua Escola tenha
um Plano de Emergência. Assim, todos saberão o que fazer no caso de existir
uma situação de emergência que implique retirar os alunos da sala de aula e da
escola.
Uma das situações que pode exigir que tu e os teus colegas saiam da sala é um
SISMO, ou TREMOR DE TERRA.
Vamos então falar acerca do Plano de Emergência e da evacuação em caso de sismo.
Mas nota, é fundamental que o Plano de Emergência seja treinado muitas vezes! Assim, todos saberão como agir e
sairão da escola de forma mais rápida e segura.

Em caso de Sismo
Quando estiveres na tua escola e sentires tudo a abanar, deves:

•
•

•
•

Manter a calma;
Colocar-te debaixo de uma mesa, debaixo da ombreira da porta ou num canto da tua sala,
longe de janelas e de coisas que te possam cair em cima (estantes, prateleiras,
candeeiros);
Se te abrigares debaixo da mesa, não esqueças de agarrar uma das suas pernas, pois com
o tremor de terra a mesa pode mudar de sítio e ficas sem protecção;
Mantém-te no teu local de abrigo até o sismo parar ou a tua professora dar mais
indicações.

Se soar o sinal de alarme:

•

Significa que tu e os teus colegas deverão sair da sala de aula em direcção ao ponto de
encontro da tua escola;
•
Atenção a que todo o teu material (mochilas, livros, casacos) deverá ficar na sala! Se o
levares, só vai atrapalhar!
•
Depois, tu e os teus colegas deverão sair da sala em fila indiana – um aluno à frente e a
professora no fim – e deverão caminhar em passo apressado mas sem correr. Podem depois cair e, além de se
magoarem, complicam a evacuação.

Na rua:

•

•

Quando já estiveres com os teus colegas no ponto de encontro, não te
disperses deles por motivo algum, nem procures proteger-te junto das
paredes da escola nem de árvores;
A tua professora, se assim entender, depois encaminhar-vos-á de novo para a
sala de aula, isto se a escola permanecer segura e sem danos.
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A terra tremeu na Eça de Queirós
No dia 13 de Fevereiro, aconteceu uma coisa diferente na escola.
Eu e os meus amigos entrámos na sala de aula, como de costume, e a terra começou a tremer! Assustámo-nos muito
mas a nossa professora disse para mantermos a calma. De seguida, lembrou-nos do nosso Plano de Emergência,
mandou-nos ir para baixo da mesa e quando estava tudo mais calmo ligou o rádio a pilhas que tínhamos no kit de
emergência para ouvirmos as notícias e estarmos a par dos acontecimentos.
De repente, ouvimos um estrondo na rua. Era o pilar de uma casa que estava a ruir, foi muito assustador.
Alguns minutos depois, tudo parecia calmo mas ninguém saiu debaixo das mesas porque ainda podia surgir uma
réplica. Entretanto, a nossa professora foi desligar a água e a electricidade da escola e quando pensávamos que o
pior já tinha passado, a terra voltou a tremer. Era o que temíamos, uma réplica e ainda mais forte que o primeiro
abanão!
Quando parou de tremer, pedi água à minha professora porque estava com sede mas como a escola estava com a
água e a luz desligada, a minha professora ligou uma lanterna que tínhamos guardada no nosso kit de emergência
para me ver bem e dar-me uma garrafa de água que também estava lá guardada.
Alguns colegas meus estavam com fome, pois já estava na hora do lanche, e pediram alguma coisa para comer à
professora, ela deu-lhes o que tínhamos guardado no kit.
O segundo abanão foi tão forte que partiu alguns vidros das janelas e quando isso aconteceu saltou um pedaço de
vidro para a mão da Tatiana que começou a sangrar.
Mas como estávamos bem preparados, tínhamos uma caixa de primeiros socorros no kit e assim a nossa professora
fez um curativo com Betadine e colocou um penso à Tatiana.
Tudo isto aconteceu mais ou menos em vinte minutos! Foi assustador e perigoso para todos mas soubemos agir para
que tudo corresse bem.
A nossa escola ficou destruída mas acabou tudo bem!
Carina Pinto da Cruz – 4º ano
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Sabias que:



O nosso Planeta, por dentro, é “parecido” com um pêssego. Repara nas gravuras:
O caroço do pêssego é como se fosse o núcleo da Terra;
A parte do pêssego que comemos assemelha-se ao manto da Terra, que é viscoso e
parece gelatina!
A casca do pêssego “corresponde” à crosta terrestre, que é o chão que pisamos.



A Terra não é uniforme. A crosta terrestre está partida, parecendo um puzzle, onde
essas “peças do puzzle” encaixam;




Essas “peças” chamam-se placas tectónicas;
Quando as peças do puzzle não encaixam como deve ser, batem umas
nas outras. Nessa altura, provocam um sismo, ou seja, a terra treme.

Vamos brincar:
Nesta sala de aula, alunos e professor protegem-se do
sismo. Mas, alguns alunos estão mal protegidos.
Assinala quais. Se quiseres, podes pintar o desenho a
teu gosto.

Este desenho assinala alguns locais perigosos, que
devemos evitar em caso de sismo. Pinta o desenho
a teu gosto.
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