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Eventos / Atividades

14 -09-2015 Apresentação ProSucesso – Dia ProSucesso

No dia 14 de setembro de 2015 realizou-se, no auditório da
Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo o
encontro “Prosucesso”. Neste encontro debateram-se as
medidas constantes do programa ProSucesso.

24-09-2015 Alunos do 11.º B acolhem artistas da Baviera
No passado dia 24 de setembro, recebemos na escola
três grupos da Baviera. Os artistas alemães vieram a convite dos
Lions Clubes da Ilha de São Miguel.
O concerto solidário decorreu no auditório da escola e
contou com o trabalho colaborativo de várias entidades: o Lions
Clube de Vila Franca do Campo – que tratou de toda a
logística, providenciou uma visita guiada a Vila Franca do
Campo e colaborou no jantar de comida regional servido aos
amigos vindos da Alemanha; o grupo de finalistas do 11.º B –
que confecionou e serviu a refeição no refeitório da escola; a
Câmara Municipal de Vila Franca do Campo – que ofereceu
alguns géneros alimentares; a Escola Básica e Secundária de
Vila Franca do Campo – que disponibilizou as instalações.
O fruto do concerto solidário será distribuído por famílias
carenciadas do nosso concelho e estará a cargo do Lions Clube
de Vila Franca do Campo.
prof. Paula Vieira

24-09-2015 Dia Mundial do Mar
No passado dia 24 de setembro, em comemoração do
Dia Mundial do Mar, realizou-se uma visita de estudo, ao ilhéu
de Vila Franca do Campo, numa iniciativa da Secretaria
Regional do Mar, Ciência e Tecnologia e da Direção Regional
dos Assuntos do Mar. Participaram na visita, o Exm.º Sr. º
Secretário Regional, Dr.º Fausto Abreu, responsáveis do Clube
Naval de VFC, alunos do 12.º ano e coordenadoras do
Programa Eco-Escolas da Escola Básica e Secundária de VFC e
ainda técnicos do Parque Natural da Ilha de São Miguel.
Organização: Grupo Eco-Escolas

01-10-2015 Dia Mundial da Música: EB1/JI Francisco M. Garoupa

No dia 1 de outubro, como de costume, a EB1/JI Francisco de
Medeiros Garoupa festejou o Dia Mundial da Música. Para tal
contou com a participação de vários alunos da escola que
contribuíram com as suas vozes e com dois alunos que
presentearam os presentes com os seus dotes musicais, uma
aluna no acordeão e um aluno na bateria. Depois a festa
continuou com um flashmob com ritmos bastante diversificados.
prof. Maria Helena Pereira

01-10-2015 Dia Mundial da Música: EB1/JI MEF e EBSVFC
No passado dia 1 de outubro a EB1/JI padre Manuel
Ernesto Ferreira, comemorou o Dia Mundial da Música com a
atuação da Banda Militar dos Açores, no auditório da Escola
Básica e Secundária de Vila Franca do Campo. Os 170 alunos,
professores e assistentes operacionais, participaram numa aula
conjunta de Educação Musical, integrada no Plano Anual de
Atividades. Maestro e Banda interagiram com as crianças,
levando-as a participar. Apresentaram os vários tipos de
instrumentos musicais, seus nomes, som e função. As crianças
deliraram com as melodias apresentadas, adaptadas à sua
idade e com a sempre excelente prestação da Banda Militar
dos Açores!
prof. M. Laura Brandão (coord. de projetos)

01-10-2015 Convívio Desportivo – EB1/JI Francisco M. Garoupa

No dia 1 de outubro, na EB1/JI Francisco de Medeiros
Garoupa, realizou-se o convívio desportivo referente ao 1.º
período de acordo com o estipulado no Plano Anual de
Atividades. Este convívio foi organizado pelo professor Nuno
Martins e dinamizado pelos professores e pelas assistentes
operacionais. Os alunos participaram nas atividades com
empenho e entusiasmo.
Organização: EB1/JI Francisco Medeiros Garoupa

06-10-2015 Visita de Estudo ao Ilhéu de Vila Franca do Campo
No passado dia 6 de outubro, duas turmas do 4.º ano de
escolaridade da EB1/JI professor António Santos Botelho
realizaram uma visita de estudo ao ilhéu de Vila Franca do
Campo para assistir a uma aula de ciência viva, cuja
dinamização ficou a cargo dos responsáveis da SPEA
(Sociedade
Portuguesa
para
o
Estudo
das
Aves).
Para os alunos da turma do 4.º ASB L foi uma experiência muito
agradável, não só pelas coisas que aprenderam mas também
por terem concretizado um sonho: conhecer o ilhéu.
Prof. Patrícia Vieira

07-10-2015

Aula de Ciência Viva no Ilhéu de Vila Franca do
Campo
Numa iniciativa da coordenação do Programa Eco-Escolas da
Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo, nos dias
6 e 7 de outubro, pelas 14 horas, 4 turmas de alunos do 4.º ano,
participaram numa visita de estudo ao Ilhéu de Vila Franca do
Campo. O transporte de barco, foi gentilmente cedido pelo
Clube Naval de VFC. A atividade foi dinamizada por técnicos
do SPEA (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves).
Prof. M. Laura Brandão (coord. De projetos)

13-10-2015 Visita à ExpoLab – EB1/JI MEF
Numa iniciativa da coordenação de projetos da Escola Básica e
Secundária de Vila Franca do Campo, no dia 13 de outubro,
duas turmas do 2.º ano da Escola Padre Manuel Ernesto Ferreira,
realizaram uma visita de estudo à Expolab (Centro de Ciência
Viva da Lagoa). Em laboratório, puderam participar no fabrico
de um sabonete, atividade que lhes permitiu a apreensão de
conhecimentos científicos relacionados com os vários estados
da matéria (sólido, líquido e gasoso), a utilização dos cinco
sentidos, árvores das nossas florestas e proteção da natureza.
prof. Maria Laura Brandão (coord. De projetos)

16-10-2015 Dia Mundial da Alimentação – EB1/JI MEF
No dia 16 de outubro, a EB1/JI padre Manuel Ernesto
Ferreira comemorou o “Dia Mundial da Alimentação”, com a
colaboração dos pais/encarregados de educação, professores,
assistentes operacionais e a Junta de Freguesia de São Pedro.
Em todas as turmas, os alunos foram sensibilizados para o
facto de uma boa alimentação ser um dos fatores responsáveis
para crescerem saudáveis. Realizaram trabalhos no âmbito do
tema e confraternizaram num almoço, onde puderam saborear
uma deliciosa sopa, salada de fruta ou gelatina.
Núcleo de São Pedro (EB1/JI MEF)

16-10-2015 Dia Mundial da Alimentação – EBSVFC
No dia 16 de outubro de 2015 foi comemorado na EBS
Vila Franca do Campo o Dia da Alimentação com várias
atividades, nomeadamente a IX Edição da Feira das Sopas que
contou com a colaboração do Centro de Desenvolvimento de
Inclusão Juvenil
(CDIJ) Mosaico e
do
Centro
de
Desenvolvimento de Inclusão Juvenil (CDIJ) Pedra Segura, sob a
organização da Equipa da Saúde Escolar. Agradecimentos à
docente M. Luísa Carvalho, pela construção dos prémios para
as melhores sopas, e à Panivila pela oferta do pão que
acompanhou as sopas.
prof. Tiago Almeida (coord. Saúde Escolar)

16-10-2015 Corta-Mato Escolar 2015

No dia 16 de outubro de 2015, no Campo de Jogos da
Mãe de Deus em Vila Franca do Campo, o Departamento de
Educação Física e Musical organizou o Corta-Mato Escolar,
atividade com contou com a participação de 136 alunos nas
mais variadas categorias. Abaixo seguem algumas fotos da
atividade e a lista das classificações nas várias categorias.
Departamento de Ed. Física e Musical

16-10-2015 Jornal de parede “A Ciência é Notícia!”
Há anos, na escola, existiu um jornal de parede
dinamizado pelo antigo Departamento de Matemática e
Ciências do 3º Ciclo e Secundário.
O ponto de partida foi dado pela turma 7º OP3A, sob
orientação das docentes Ana Quintas e Maria Antónia Guedes.
Com recurso a uma invasora, a cana vulgar, a turma pôs mãos
à obra para construir cavaletes/expositores.
Vamos seguir-lhes os passos…
prof. Maria Antónia Guedes

Divulgação do projeto “O Ilhéu”
O projeto “O Ilhéu” surgiu da necessidade de a Escola Básica e
Secundária de Vila Franca do Campo dar a conhecer as inúmeras
atividades realizadas ao longo de um ano letivo pelos alunos e
professores nos meios de comunicação social regionais e ou nacionais.


Se gostas de jornalismo;



Se gostas de escrever;



Se gostas de partilhar;



Se tens iniciativa;



E gostas de trabalhar em prol da tua escola...



Torna-te colaborador de “O Ilhéu”, o novo suplemento do
jornal “Açoriano Oriental”!
prof. Sílvia Pereira e prof. Eduardo Naia
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