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Eventos / Atividades

01 -11-2015 EB1/JI MEF: Reciclar no Dia do Pão por Deus
O dia 1 de novembro foi o Dia de Todos os Santos. O dia 2
de novembro foi o Dia dos Fiéis Defuntos. Nestes dias, na EB1/JI
Padre Manuel Ernesto Ferreira, falou-se da importância destas
tradições, do seu significado e escreveram-se quadras alusivas à
época. Em algumas turmas, os meninos levaram para casa o
“Pãozinho por Deus” em cestinhas elaboradas com material
reciclado, feitas com garrafas plásticas, com embalagens de
queijinhos e com pacotes de leite. Noutras turmas levaram
compotas em frasquinhos de iogurtes reciclados e transformados
em pequenas abóboras. Além do aproveitamento de materiais e
da tradição que se mantém, a mensagem da partilha e da
solidariedade, mais uma vez se passou de geração para geração!
prof. Maria Laura Brandão (coord. eco-escolas)

04-11-2015 12.º E: Salva um cagarro, ganha um amigo!
A aula de Animação Sociocultural do dia 4 de novembro
foi diferente. Era grande o alvoroço entre os alunos do 12.º E (curso
Profissional de Apoio Psicossocial). Na vinda para a escola tinham
avistado um cagarro júnior perdido na Rua Teófilo Braga. Passouse, então, das palavras aos atos.
Dirigiram-se ao local e salvaram o cagarro de acordo com as
instruções que haviam recebido aquando de ações de
sensibilização anteriores.
Pelas imagens, podemos ver a alegria de todos (humanos e aves).
Afinal, o dom da vida é partilhado e quem salva uma vida ganha
um amigo.
prof. Paula Vieira

10-11-2015 4OP1 A - Artigos para o Natal

Trabalhos realizados pela turma 4OP1 A.
Os alunos e a docente estiveram na Escola Básica e Secundária
de Vila Franca do Campo com a exposição dos trabalhos da
turma no dia 10 de novembro, das 10h00 às 13h15.
prof. M. Fátima Amaral

01-11-2015 Suplemento “O Ilhéu”

A Escola Básica e Secundária de Vila
Franca do Campo colabora com o
jornal Açoriano Oriental através da publicação
de um suplemento mensal intitulado "O Ilhéu",
cujo projeto se encontra sob a orientação dos
professores Sílvia Pereira e Eduardo Naia.

07-11-2015 Eco-Escolas: Caminhada ao Pico da Barrosa
Mais um ano letivo e o Programa Eco-Escolas da EBS de
Vila Franca do Campo reinicia as suas atividades de “Palmilhar
para preservar”. Parte-se do pressuposto que quem conhece
acarinha, cuida e protege. Assim, nesta rubrica, através de
atividades em meio natural, dá-se a conhecer, sobretudo, a ilha, e
promovem-se hábitos de vida saudáveis. Este reinício de
atividades, aconteceu com uma caminhada que se desenvolveu
entre a freguesia de Água de Pau e o Pico da Barrosa.
prof. Maria Antónia Guedes

07-11-2015 Eco-Escolas: Caminhada - Pico da Barrosa
Mais um ano letivo e o Programa Eco-Escolas da EBS de
Vila Franca do Campo reinicia as suas atividades de “Palmilhar
para preservar”.
Parte-se do pressuposto que quem conhece acarinha,
cuida e protege. Assim, nesta rubrica, através de atividades em
meio natural, dá-se a conhecer, sobretudo, a ilha, e promovem-se
hábitos de vida saudáveis. Este reinício de atividades, aconteceu
com uma caminhada que se desenvolveu entre a freguesia de
Água de Pau e o Pico da Barrosa.
prof. Maria Antónia Guedes

11-11-2015 Clube de Proteção Civil - Visita de Estudo à PSP
Os membros do Clube de Proteção Civil da Escola Básica e
Secundária de Vila Franca do Campo realizaram uma visita de
estudo à Polícia de Segurança Pública (PSP) de Vila Franca do
Campo no dia 27 de outubro de 2015, acompanhados pela
coordenadora do clube, Helena Veríssimo. Os alunos participaram
numa sessão explicativa sobre as ações que a PSP desenvolve no
âmbito da proteção civil, orientada pelo comandante Rui
Rodrigues e assistiram a uma sessão de demonstração de
salvamento de uma vítima, por um agente e de um cão da
brigada cinotécnica da PSP do Nordeste.
Foi uma atividade muito enriquecedora!
prof. Maria Helena Veríssimo

11-11-2015 EB1/JI FMG - Festa de S. Martinho
No dia 11 de novembro, a EB1/JI Francisco de Medeiros
Garoupa festejou o S. Martinho e realizou o tradicional magusto
com as castanhas oferecidas pela Junta de Freguesia de Água
d'Alto. Cada turma participou com uma música ou dança e o 2.º
ano dramatizou a lenda de S. Martinho. Para finalizar, e no âmbito
do ProSucesso, os pais/encarregados de educação também
intervieram na festa tendo organizado um flashmob o qual
contribuiu bastante para o enriquecimento da mesma.
prof. Maria Helena Pereira

11-11-2015 Ocupacional, Autismo e TPCA (1.º ciclo): Magusto

No passado dia 11 de novembro, as turmas Uneca
Ocupacional, Uneca de Educação de Alunos com Espetro do
Autismo e turmas com Projeto Curricular Adaptado A e B, do 1.º
ciclo realizaram o seu magusto. Para melhor compreenderem este
momento festivo, as turmas Uneca Ocupacional e Uneca de
Educação de Alunos com Espetro do Autismo realizaram diversas
atividades, desde pinturas de desenhos, audição e visualização
da história “Maria Castanha” e da lenda “O verão de S. Martinho”
através do sistema de comunicação SPC (composto por símbolos
pictográficos de comunicação. (…)
prof. Rita Bronze

11-11-2015 EB1/JI MEF - São Martinho

Na EB1/JI Padre Manuel Ernesto Ferreira foi comemorado,
uma vez mais, o Dia de São Martinho. Para tal, houve a
colaboração de toda a comunidade escolar, que se juntou na
agradável tarde de onze de novembro para assistir aos números
preparados por cada turma da escola. No final do espetáculo,
todos puderam saborear umas deliciosas castanhas oferecidas
pela Junta de Freguesia de São Pedro.
prof. Graça Estrela Pimentel

11-11-2015 EB1/JI ASB - São Martinho

No dia 11 de novembro comemorou-se uma vez mais o Dia
de São Martinho na EB1/JI professor António Santos Botelho com a
apresentação de canções, poemas, provérbios e adivinhas. Para
além disso, e como não podia deixar de ser, houve a
dramatização da lenda de São Martinho cujas personagens foram
os alunos da turma L do 4.º ano. Um momento significativo em que
todos brilharam na sua atuação.
prof. Patrícia Vieira

15-11-2015 Dádiva de Sangue: Lions Clube de VFC
No dia 15 de novembro de 2015, das 09h00 às 12h30, o
Lions Clube de Vila Franca do Campo, em parceria com o Centro
de Saúde de Vila Franca e o apoio da Equipa de Saúde Escolar da
EBSVFC, vai promover mais uma campanha de recolha de sangue
em Vila Franca do Campo.
prof. Tiago Almeida, coord. Saúde Escolar

17-11-2015 Visita de Estudo à Gruta do Carvão
No dia 17 de novembro as turmas 7.º OP3 A e 11.º E
realizaram uma visita à Gruta do Carvão em Ponta Delgada,
acompanhadas pelas professoras Maria Antónia Guedes e Sónia
Santos.
A gruta, devido à sua localização, dimensão, à variedade
de estruturas geológicas que podem ser observadas e aos
fenómenos vulcânicos que a ela estão associados, foi classificada
como Monumento Natural Regional através do Decreto Legislativo
Regional Nº4/2005/A, de 11 de Maio.
A sua idade está determinada para um intervalo
compreendido entre os 5.000 e os 12.000 anos.
prof. Maria Antónia Guedes

17-11-2015 Saúde Escolar: Dia Mundial do Não-Fumador
No passado dia 17 de novembro de 2015, comemorou-se o Dia
Mundial do Não Fumador na EBS de Vila Franca do Campo, onde
as turmas 8.º B e 8.º D, participaram na atividade "PEDDY-TASCAS",
em que os alunos percorreram alguns cafés de Vila Franca do
Campo e realizaram perguntas aos fumadores que ai se
encontravam. Além disso, foram elaborados cartazes sobre os
malefícios do tabaco e criadas cartas para sensibilizar fumadores.
prof. Tiago Almeida, coord. Saúde Escolar

24-11-2015 Visita de Estudo à tipografia “A Crença”
No dia 24 de novembro deste ano letivo, o turno 3 da turma
Vocacional A do 9.º ano participou numa visita de estudo à
tipografia “A Crença”. Com esta visita de estudo pretendeu-se
promover o contacto com a aplicação prática das Novas
Tecnologias da Informação em contextos da vida real. Pretendeuse, também, incrementar o nível de participação dos discentes
em atividades de enriquecimento curricular; motivar os alunos
para as novas tecnologias de informação e comunicação, e
promover a interação entre o saber teórico e o saber prático no
âmbito das tecnologias da informação e comunicação.
prof. Eulália Baptista

25-11-2015 Clube de Proteção Civil - Visita ao Quartel dos Bombeiros
Os membros do Clube da Proteção Civil da Escola Básica e
Secundária de Vila Franca do Campo realizaram uma visita de
estudo ao quartel dos Bombeiros de Vila Franca do Campo, no dia
25 de novembro de 2015, acompanhados pela coordenadora do
clube, Helena Veríssimo.
(…) A visita foi orientada pelo bombeiro José Bernardo, com uma
linguagem muito acessível à faixa etária dos alunos.
Esta atividade, recheada de dinamismo, revelou-se muito
enriquecedora!
prof. Maria Helena Veríssimo

26-11-2015 Dia da Floresta Autóctone
A “Semana da Reflorestação Nacional” é uma iniciativa que
decorre todos os anos no mês de novembro, durante a semana
em que se celebra o Dia da Floresta Autóctone (23 de novembro).
Este ano decorreu entre os dias 20 e 27 de Novembro.
Durante essa semana, cidadãos, escolas, freguesias e municípios
das diferentes regiões do nosso país unem-se ao Movimento
Plantar Portugal, dedicando um dia da semana à defesa e
promoção das espécies autóctones.
prof. Maria Antónia Guedes

27-11-2015 Cerimónia dos Prémios de Mérito Escolar 2014-2015
Na sexta-feira, dia 27 de novembro, a Comunidade
Educativa da Escola Básica e Secundária de Vila Franca do
Campo prestou homenagem aos alunos que se destacaram no
ano letivo de 2014/2015, procedendo à entrega de diplomas de
mérito escolar, desportivo, artístico, cívico, progressão e de
excelência. O auditório da escola revelou-se pequeno para
tantos que se quiseram juntar a esta festa animada pelos alunos,
professores e assistentes técnicos.
Aos alunos que viram o seu desempenho reconhecido, os
nossos parabéns.
Comissão de Eventos da EBSVFC

27-11-2015 UNECA Ocupacional e Autista: Terapia da Fala
Entre muitas atividades realizadas pelas turmas Uneca
Ocupacional e Uneca Educação de Alunos com Espetro do
Autismo, destacamos a que foi promovida pela Terapeuta da Fala,
da nossa Unidade Orgânica, Nina Tavares.
Com esta atividade de cariz sensorial, e dado o públicoalvo, o trabalho da terapeuta Nina teve como objetivo primordial
a intervenção ao nível da motricidade oro facial. Este tipo de
trabalho é bastante importante para exercitar os músculos faciais,
dando maior sensibilidade, mobilidade e tónus aos órgãos que
interferem na articulação de sons e respiração.
prof. Rita Bronze

27-11-2015 12.º E: Estende a Mão, Ajuda Quem Precisa
O
Banco
Alimentar
é
uma
Organização
Não
Governamental que promove, regularmente, a recolha de
alimentos para doar a quem mais necessita.
No dia 27 de novembro decorreu na Casa Cheia
localizada no parque industrial de Vila Franca do Campo mais
uma edição desta iniciativa.
O Lions Clube de Vila Franca em conjunto com a turma do
12.º E do curso Profissional Técnico de Apoio Psicossocial
disponibilizaram-se, de braços abertos, a estender as mãos de
modo a conseguir angariar o máximo de alimentos possíveis para
contribuir para esta causa.
prof. Paula Vieira

27-11-2015 Newton Gostava de Ler! - Os Mistérios de Casimiro
Durante o mês de novembro estiveram na Biblioteca da nossa
escola os alunos do 4.º ano do 1.º ciclo, que participaram na
atividade do Projeto «Newton Gostava de Ler!». Ouviram excertos
da obra Os Mistérios de Casimiro do autor António Pocinho e
realizaram uma experiência. Todas as turmas fizeram uma
Lâmpada de Gelo, objeto que dá nome ao I módulo do projeto.
prof. Maria Luísa Matos, coord. Biblioteca Escola)

01-12-2015 Ass. Estudantes: Recolha de Alimentos e Objetos para Cabazes de Natal

A Associação de Estudantes da Escola Básica e Secundária de
Vila Franca do Campo (AE/EBSVFC), fez uma recolha de alimentos
e objetos para elaborar vários Cabazes de Natal, que foram
oferecidos a várias famílias vila-franquenses com necessidades.
Toda a Comunidade Escolar participou nesta iniciativa, trazendo
alguns alimentos (como leite, massas, enlatados, etc…).
A Associação de Estudantes

02-12-2015 Saúde Escolar: Dia Mundial da Luta Contra a SIDA
No passado dia 2 de dezembro, comemorou-se o Dia
Mundial da Luta Contra a SIDA na sala de convívio da EBS de Vila
Franca do Campo. A atividade foi dinamizada pela enf. Tânia
Costa e a Assistente Social Elisa Câmara da
Associação ARRISCA que, através do jogo da
Glória, desenvolveram a temática relativa às
infeções sexualmente transmissíveis, com
enfase para a SIDA.
O vídeo da atividade encontra-se no blogue
da Saúde Escolar:

10-12-2015 12.º E: Somos Todos Humanos, Podemos Fazer a Diferença

O 12.º E iniciou no dia 10 de dezembro - Dia Internacional dos
Direitos Humanos - uma campanha de "remoção de preconceitos
e apelo ao voluntariado" sobre o fenómeno dos refugiados.
O primeiro passo foi a produção de um vídeo sobre o tema e que
poderá ser partilhado nas redes sociais, analisado nas aulas e
discutido entre amigos.
prof. Paula Vieira

10-12-2015 Lançamento do MeuSelo dos 100 anos do jornal “A Crença”

Na EB1/JI prof. António dos Santos Botelho decorreu o lançamento
do "Meuselo", com a colaboração dos C.T.T., que pretende
comemorar os 100 anos de existência do jornal vilafranquense "A
Crença". Nesta atividade destacam-se as participações das
alunas Matilde Moniz (ASB) e Maria Carolina Carreiro (ASB), além
da colaboração do prof. João Teixeira.

11-12-2015 EB1/JI MEF - Convívio Desportivo do 1.º período
De acordo com os Programas “Saúde Escolar” e “ProSucesso”, foi
realizado o 1.º convívio desportivo do ano, na EB1/JI Padre Manuel
Ernesto Ferreira, no dia 11 de dezembro de 2015, com a novidade
de integrar pais/encarregados de educação/familiares nas várias
atividades.
Esta atividade foi dinamizada sob a responsabilidade do professor
Bruno Gomes e o apoio de todo o pessoal docente e não
docente da escola.
Participaram um total de 162 alunos e 43 familiares.
Foi atribuída a menção de Muito Bom à atividade.
prof. Graça Estrela Pimentel

16-12-2015 EB1/JI MEF - Festa de Natal 2015

No dia 16 de dezembro, último dia de aulas do
1.º Período, a EB1/JI Pe. Manuel Ernesto Ferreira
realizou a sua Festa de Natal, a qual se iniciou
com o Auto de Natal, levado à cena pelas
duas turmas do 3.º ano daquele Núcleo Escolar
e que temos o prazer de partilhar convosco.
prof. Aureliana Câmara

Todas estas (e outras) atividades estão divulgadas no blogue da escola: http://ebsvfc.blogspot.pt

 Consulte todas as Atividades na Internet
O Ilhéu: Suplemento nº 1 Açoriano Oriental
https://goo.gl/sMYGZP

O Ilhéu: Suplemento nº 2 Açoriano Oriental
https://goo.gl/g23P4I

O Ilhéu: Suplemento nº 3 - Açoriano Oriental
https://goo.gl/bqPDwW

Website Oficial da EBS Vila Franca do Campo
http://srec.azores.gov.pt/dre/sd/115126010201/index.html

Blogue das Atividades da EBSVFC
http://ebsvfc.blogspot.pt/
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Comemoração do Dia das Amigas

Cantata às Estrelas em Vila Franca

Cortejo Carnavalesco

Dia Internacional da Proteção Civil

School Volei

Jogo do 24 – 1.ª fase

Dia Internacional da Mulher

Início da Semana da Leitura (FMG)

Torneio de Basquetebol 3x3
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Canguru Matemático 2016

Comemorações da Páscoa

Dia do Pai
Dia Mundial da Poesia
(a comemoração será a 17 de março)

Dia Mundial da Árvore e Florestas

Dia Mundial da Água

Dia Nacional do Estudante

