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Eventos / Atividades
15/12/2015 Torneio de Voleibol 4x4
No dia 15 de dezembro de 2015 no pavilhão da
escola decorreu o habitual Torneio de Voleibol 4x4. Este
torneio contou com cerca de 250 participantes
distribuídos por 48 equipas. A organização do torneio ficou
a cargo dos professores do grupo de Educação Física e
pelos alunos do Curso Técnico de Apoio à Gestão
Desportivo. Os alunos mostraram-se entusiasmados
havendo um grande empenho, competição saudável e
espírito de fair-play entre participantes.
prof. Tiago Almeida e prof. João Fernandes

15/01/2016 EB1/JI MEF - Heróis da Fruta
A turma A do Pré-escolar e as duas turmas do 1.º ano da
EB1/JI padre Manuel Ernesto Ferreira aderiram ao projeto
Heróis da Fruta – “Lanche escolar saudável”. Funciona em
3 etapas. A primeira serve para motivar os alunos, tem a
duração de 12 semanas. Nestas semanas os alunos
ganham “Estrelas” no “Quadro de Mérito”, como prémio
pela ingestão de fruta. Além disso, os professores e
educadoras têm à sua disposição “Guias” com centenas
de atividades que incluem fichas de trabalho, jogos
pedagógicos e muitos outros conteúdos divertidos.
educadora Arménia Melo

21/01/2016 EB1/JI FMG - Dia das Amigas
No dia 21 de janeiro, quinta-feira, a EB1/JI Francisco de
Medeiros Garoupa festejou o Dia de Amigas. Para
comemorar este dia, tão apreciado pelos alunos,
organizou-se um lanche convívio com as turmas seguido
de uma flashmob. Para terminar, e como vários alunos
vieram vestidos a rigor, seguiu-se um desfile em que todos
participaram.
prof. Maria Helena Pereira
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21/01/2016 EB1/JI ASB - Dia das Amigas

No passado dia de 21 de janeiro comemorou-se na EB1/JI
professor António dos Santos Botelho o Dia das Amigas,
em que os alunos participaram com o seu traje habitual,
comemorando-se esse dia com um desfile e com um
lanche convívio.
prof. Patrícia Vieira

26/01/2016 Eco-Escolas: Bandeiras Verdes hasteadas
A EB/JI Padre Manuel Ernesto Ferreira, a EBS de Vila
Franca do Campo e a Escola Profissional de Vila Franca
do Campo hastearam, no passado dia 26 de janeiro, as
respectivas Bandeiras Verdes Eco-Escolas, referentes ao
ano lectivo 2014-2015, em cerimónias que contaram com
as presenças do Presidente da Autarquia, Dr. Ricardo
Rodrigues, do Vereador do Ambiente, Arnaldo Amaral,
presidentes dos conselhos executivos, professores
coordenadores do projeto Eco-Escolas e alunos dos
referidos estabelecimentos de ensino.

29/01/2016 2.ª Sessão do Projeto “Newton gostava de ler”
Os alunos da turma L, do 4.º ano, da EB1/JI prof. António
dos Santos Botelho, foram uma vez mais surpreendidos
com as atividades que foram dinamizadas no projeto
"Newton Gostava de Ler", nomeadamente a audição de
uma história sobre a importância do cérebro e a
realização de experiências, sendo de realçar o
visionamento de imagens 3D com óculos “especiais”.
Desde já, aproveito para felicitar os docentes
responsáveis da Biblioteca Escolar pela dinamização
deste projeto.
prof. Patrícia Vieira

29/01/2016 EB1/JI MEF - Rastreio Dentário no Pré-Escolar
O grupo de alunos da turma B do pré-escolar da EB1/JI
padre Manuel Ernesto Ferreira manifestou curiosidade e
interesse, algumas crianças foram bastante participativas
nas questões abordadas pela dentista Isabel Viveiros.
Esta atividade foi enriquecedora para o grupo, como
incentivo aos cuidados a ter com alimentação e
guloseimas, bem como, com hábitos de higiene oral no
dia-a-dia.
educadora Fátima Moreira
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01/02/2016 Cantares às Estrelas 2016
A Câmara Municipal de Vila Franca do Campo organizou,
no passado dia 31 de janeiro, mais uma edição do
tradicional “Cantares às Estrelas”.
A EBS Vila Franca do Campo participou nesta iniciativa da
Câmara Municipal, sob a organização da Comissão de
Eventos. O Conselho Executivo da EBSVFC agradece a
todos os alunos, professores, funcionários e enc. de
educação que colaboraram na iniciativa, tendo prestado
um auxilio imprescindível na realização da mesma.
prof. Graça Ventura Melo, presidente do C. Executivo

02/02/2016 Clube de Prot. Civil: Palestra sobre Riscos Naturais
No âmbito do Plano de Atividades do Clube da Proteção
Civil da Escola Básica e Secundária de Vila Franca do
Campo, no dia 2 de fevereiro de 2016, os alunos do 5.º ano
desta escola assistiram a uma sessão informativa e de
sensibilização, de 45 minutos, sobre Riscos Naturais.
A palestra, dinamizada por um técnico dos Serviços da
Prot. Civil e Bombeiros dos Açores, deu a conhecer os riscos
mais frequentes e relembrou as formas de atuação antes,
durante e após uma situação de tempestade e de sismo.
prof. Maria Helena Veríssimo

02/02/2016 Dia da Internet Mais Segura 2016
No dia 2 de fevereiro, celebrou-se o Dia da Internet Mais
Segura 2016. Indo ao encontro das comemorações deste
dia, a escola convidou todas as turmas do 2.º ciclo e
respetivos pais / enc. de educação, a participarem nas
sessões dinamizadas pela docente Eulália Baptista, tendo
em vista promover a utilização segura da internet, não
esquecendo que uma utilização informada e responsável
contribui para elevar a sua qualidade.
prof. Eulália Baptista

02/02/2016 Dia Mundial das Zonas Húmidas
No dia 2 de fevereiro comemora-se, internacionalmente, o
Dia Mundial das Zonas Húmidas, assinalando a data da
assinatura da Convenção sobre Zonas Húmidas,
geralmente conhecida como “Convenção de Ramsar” por
ter sido adotada na cidade iraniana de Ramsar.
Uma das Zonas Húmidas da Região Autónoma dos Açores
corresponde ao Complexo Vulcânico das Furnas, com uma
área total de 2855,00 ha.
A turma do 11.º E do Curso Profissional de Técnico Auxiliar
de Saúde foi lá em visita de estudo.
prof. Maria Antónia Guedes
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03/02/2016 EB1/JI MEF: Ed. Sexual - Sistema Reprodutor
No dia 3 de fevereiro, as duas turmas do 3.º ano da EB1/JI
padre Manuel Ernesto Ferreira participaram numa sessão
de esclarecimento sobre o sistema reprodutor, dinamizada
pela enf. Sílvia Guerreiro.
Esta ação foi promovida pela Equipa da Saúde Escolar, em
colaboração com o Centro de Saúde de Vila Franca do
Campo. Os alunos puderam compreender o que é o
sistema reprodutor, a sua finalidade, as diferenças entre os
sistemas feminino e masculino e as alterações que o corpo
sofre ao longo dos anos, principalmente na puberdade.
prof. Graça Estrela Pimentel

05/02/2016 Eco-Escolas: Caminhada na Serra Devassa

Em comemoração do Dia Mundial das Zonas Húmidas, que
se comemora a 2 de fevereiro, foi realizada uma
caminhada pela zona de maior concentração de lagoas e
lagoeiros da ilha de São Miguel, a Serra Devassa, no
Concelho de Ponta Delgada.
prof. Maria Antónia Guedes

05/02/2016 Corso Carnavalesco 2016
No dia 5 de fevereiro de 2016 decorreu o já tradicional
Corso Carnavalesco das escolas, creches e outras
instituições educativas de Vila Franca do Campo.
O Conselho Executivo da EBS Vila Franca do Campo
agradece a colaboração de todos os professores,
encarregados de educação, funcionários e alunos na
realização desta atividade.
Mais fotos em: https://goo.gl/WxN8zc

05/02/2016 EB1/JI FMG - Desfile de Carnaval
No dia 5 de fevereiro, a EB1/JI Francisco de Medeiros
Garoupa realizou o Desfile de Carnaval 2016 por algumas
das principais ruas da freguesia de Água d'Alto. Alguns pais
juntaram-se ao desfile contribuindo para a animação.
No final, já cansados, mas não saturados, regressámos à
escola onde a folia continuou ao sabor de uma deliciosa
malassada confecionada pelas assistentes operacionais
da escola.
prof. Maria Helena Pereira
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05/02/2016 EB1/JI ASB - Corso Carnavalesco

No passado dia de 5 de fevereiro, os alunos, professores e
assistentes operacionais da EB1/JI prof. António dos Santos
Botelho participaram no Corso Carnavalesco dinamizado
pela EBS de Vila Franca do Campo. Tendo como tema
Danças do Mundo, todas as turmas adotaram diferentes
estilos de dança, tentando caraterizar ao máximo esses
mesmos estilos.
prof. Patrícia Vieira

12/02/2016 “Anónimos” visitam EBS Vila Franca do Campo
No dia 12 de fevereiro de 2016, realizou-se no auditório da
EBSVFC, uma sessão de sensibilização organizada pela
Equipa de Saúde Escolar. Primeiro assistiu-se à intervenção
do elemento representando os narcóticos anónimos
caracterizando o seu percurso de vida no meio de
substâncias psicoativas e de outro elemento do grupo dos
alcoólicos anónimos. Participaram cerca de 60 alunos do
secundário.
prof. Tiago Almeida, coord. Equipa da Saúde Escolar

16/02/2016 Eco-Escolas: "Rota dos 20"

Foram transmitidas na RTP-Açores várias reportagens, que
podem ser consultadas no Blogue da EBSVFC, sobre a
“Rota dos 20”, atividade das Eco-Escolas. Estas atividades
contaram com a participação da Câmara Municipal de
Vila Franca do Campo, Escola Profissional de Vila Franca
do Campo, EB1/JI padre Manuel Ernesto Ferreira e EBS Vila
Franca do Campo.

16/02/2016 4.º ano: Observatório Astronómico de Santana
No dia 16 de fevereiro, os alunos dos 4.º anos tiveram o
privilégio de participar numa sessão dinamizada por dois
responsáveis do Observatório Astronómico de Santana
(OASA). Nessa sessão, os alunos não só aprenderam
conceitos novos sobre o Sistema Solar como também
participaram na realização de algumas experiências. Uma
vez mais, realço a importância deste tipo de iniciativa que
contribui de forma significativa para as aprendizagens dos
alunos. Deste modo, felicito a professora Maria Laura
Brandão por promover mais uma iniciativa deste âmbito.
prof. Patrícia Vieira
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20/02/2016 EB1/JI ASB - Escolinhas do Desporto
No presente ano letivo está a decorrer as Escolinhas do
Desporto na EB1/JI professor António dos Santos Botelho,
com a modalidade de Giravolei, a cargo dos docentes
Gui Costa e Patrícia Vieira. A modalidade conta com a
participação de alguns alunos do 3.º e 4.º ano.
No dia 20 de fevereiro decorreu um encontro da respetiva
modalidade, no Pavilhão da EBI de Água de Pau. É de
realçar a prestação das atletas da EB1/JI Professor António
dos Santos Botelho: Beatriz Carreiro, Inês Amorim e Solange
Machado que conseguiram alcançar o 1.º lugar.
prof. Patrícia Vieira

22/02/2016 Parlamento Jovem Açores do Ensino Básico
No dia 22 de fevereiro teve lugar a Sessão Regional do
Parlamento dos Jovens do Básico na Assembleia Legislativa
da Região Autónoma dos Açores. Este ano o tema foi o
Racismo, Preconceito e Discriminação, tendo os 63 alunos
eleitos das 30 escolas açorianas participantes apresentado
os seus Projetos de Recomendação. A representar a nossa
escola estiveram os jovens deputados Bernardo Sousa e
Miguel Albergaria do 9.º B. A EBS de Vila Franca do Campo
é a 1.ª escola suplente à Sessão Nacional, tendo sido a 5.ª
escola mais votada.
prof. Sandra Melo

23/02/2016 Parlamento Jovem Açores do Secundário
No passado dia 23 de fevereiro, a nossa escola participou
na Assembleia Regional dos Açores, na cidade da Horta,
ilha do Faial, através do projeto Parlamento dos Jovens
Açores, representada pelas deputadas Mariana Salema e
Maria Amélia Pacheco. Após a apresentação dos projetos
na Assembleia Regional, o projeto final que será levado à
Assembleia Nacional em maio do presente ano, a nossa
escola foi aprovada na primeira volta com 19 votos.
prof. Luís Pavão

27/02/2016 Eco-Escolas: Caminhada - Furnas
No dia 27 de fevereiro de 2016 foi realizada uma
caminhada nas Furnas que se iniciou nas Caldeiras da
Lagoa, depois prosseguiu para o Pico do Ferro, Castelo
Branco, Ribeira dos Rosais, Pico da Areia, Pico dos Milhos e
terminou, no local inicial, Caldeiras das Furnas. No final, foi
realizada uma visita à Exposição de Camélias e à Poça da
D. Beija.
prof. Maria Antónia Guedes
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29/02/2016 Biblioteca Escolar: “Canta Comigo, Leio Contigo”
A música e as histórias estiveram na nossa biblioteca com a
excelente prestação das professoras Anabela Cura e Alda
Casqueira.
O Grúfalo, A Bruxa Arreganhadentes e a canção «Vai-te
embora, ó medo!» encantaram os alunos das turmas A, B e
C do 5.º ano, docentes e funcionários que,
harmoniosamente, participaram na atividade.
prof. Maria Luísa Matos

01/03/2016 Clube de P. Civil - Dia Internacional da Prot. Civil

No dia 1 de março de 2016, Dia Internacional da Proteção
Civil, o Clube de Proteção Civil da EBSVFC realizou a
divulgação sobre a forma de nos protegermos contra
catástrofes, através da distribuição de panfletos e na
reprodução de um vídeo na televisão do Pavilhão central.
O vídeo pode ser consultado no link:
https://goo.gl/6GugVm

01/03/2016 Biblioteca Escolar - "Meu, Teu, Nosso"
Visto a Biblioteca Escolar oferecer um leque reduzido de
literatura e os livros possuírem um preço alto para se
adquirir todos os que se gostaria, a Equipa da Biblioteca
Escolar, com a ajuda da professora Maria Antónia Guedes,
está a levar avante um projeto de troca de livros na sala
dos professores. A turma do 7.º OP3 A “deu uma mãozinha”
ao projeto, construindo uma pequena estante para os
livros, recuperando/reciclando uma caixa de madeira de
fruta que trabalhou com a “técnica do guardanapo”.
prof. Maria Antónia Guedes

02/03/2016 School Volei
No passado dia 02 de março de 2016, 17 alunos da EBS de
Vila Franca do Campo, participaram no School-Volei,
prova organizada pela Associação de Voleibol de São
Miguel com a colaboração de 3 alunos do Curso Técnico
de Apoio à Gestão Desportiva
Salienta-se o 1.º lugar da dupla Rui Moutinho e Rodrigo
Sampaio do 6.º A e o 3.º lugar para a equipa feminina de
nível 2 com: Natália Medeiros (8.º B), Cátia Carreiro (9.º A) e
Margarida Lima e Daniela Clemente, ambas do 7.º B.
prof. Tiago Almeida
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03/03/2016 Eco-Escolas: Visita ao Ecoparque de S. Miguel
No âmbito do programa Eco-Escolas e da disciplina de
Ciências Naturais, 39 alunos das turmas B e E do 5.º ano e
5OP2 A realizaram uma visita de estudo ao Ecoparque da
Ilha de S. Miguel, no dia 3 de março de 2016,
acompanhados pelos docentes Helena Veríssimo, Cláudia
Pinheiro, Mário Gonçalves e Nuno Alves.
Certamente que esta atividade terá contribuído para
tornar os nossos alunos cidadãos mais responsáveis e
ecológicos.
prof. Maria Helena Veríssimo

05/03/2016 Eco-Escolas: Complexo Vulcânico dos Picos

A caminhada desenvolveu-se numa das oito zonas de
vulcanismo fissural do arquipélago, o complexo vulcânico
dos Picos, em São Miguel. É a zona que se estende entre o
vulcão das Sete Cidades e o Vulcão do Fogo, no que terá
sido, há mais de 50.000 anos, um canal semelhante ao Pico
– Faial, separando duas ilhas, a das Sete Cidades e a de
São Miguel.
prof. Maria Antónia Guedes

05/03/2016 Escolinhas do Desporto: 2.º Encontro de Giravolei
No passado dia 5 de março decorreu mais um encontro de
Giravolei na EBS de Vila Franca do Campo, promovido
pela Associação de Voleibol de São Miguel que contou
com a participação dos atletas dos docentes Gui Costa e
Patrícia Vieira da EB1/JI professor António dos Santos
Botelho. Uma vez mais, todos os atletas brilharam pelo seu
esforço e dedicação, tendo quatro alcançado o 1.º lugar,
sendo de realçar os alunos: Ana Luísa Sardinha; Henrique
Pacheco; Luís Medeiros e Rafael Arraial.
prof. Patrícia Vieira

09/03/2016 EB1/JI ASB: Visita da Dentista à Pré

Depois a senhora enfermeira e a doutora estiveram a ver a
nossa boca e os nossos dentes. (Matilde)
Tudo estava bem. (Inês/Maria)
Ficamos contentes por não termos cáries e por as senhoras
cá terem vindo. (Catarina)
PRÉ 1-A EB1/JI ASB
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09/03/2016 Nutricionista Promove Sessões de Ed. Alimentar
De modo a contribuir para a melhoria do dia alimentar dos
alunos, turmas do 9.º ano receberam o nutricionista Tiago
Dias, sob organização da Equipa de Saúde Escolar.
As sessões são divididas em duas partes: na primeira são
abordadas várias doenças crónicas relacionadas com os
hábitos alimentares e discutidos os principais erros
alimentares. Numa segunda parte, cada aluno recorda e
regista o dia alimentar anterior e classifica-o de acordo
com algumas regras da alimentação saudável.
prof. Tiago Almeida

09/03/2016 Enfermeira debate a Gravidez na Adolescência
A enfermeira do Centro de Saúde de Vila Franca do
Campo, Graça Almeida, promoveu um debate nas turmas
do 10º ano (cerca de 120 alunos), com a temática:
"Gravidez na Adolescência“, sob organização da Equipa
da Saúde Escolar. A sessão serviu para consciencializar
sobre a problemática, realizando uma intervenção sempre
baseada na procura da intervenção dos alunos.
prof. Tiago Almeida

09/03/2016 Sessões de Saúde Afetivo-Sexual
No âmbito da Equipa de Saúde Escolar, as enfermeiras do
Centro de Saúde de Vila Franca do Campo, Sílvia Guerreiro
e Sara Freitas deslocaram a EBS de Vila Franca do Campo
para desenvolver sessão de sensibilização no âmbito da
Saúde Afetivo Sexual e Reprodutiva nas turmas do 6.º, 7.º e
9.º anos (294 alunos). Foram abordadas diversas temáticas,
das quais se destaca a importância da identificação e
utilização de métodos contracetivos e as graves
consequências possíveis da sua não utilização.
prof. Tiago Almeida

09/03/2016 Clube de Prot. Civil: Visita de Estudo ao CIVISA
Os membros do Clube da Proteção Civil da Escola Básica e
Secundária de Vila Franca do Campo realizaram uma visita
de estudo ao Centro de Informação e Vigilância
Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), na Universidade dos
Açores, em Ponta Delgada, no dia 9 de março de 2016.
Os alunos mostraram-se interessados e participaram de
forma ativa e responsável
prof. Maria Helena Veríssimo
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12/03/2016 Eco-Escolas: Caminhada Rota do Faludo
Antecipando as comemorações do Dia Mundial da Água
(22 de março) a Eco-Escola EBSVFC, associou-se à
atividade intitulada Primavera Ativa, promovida pela
Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, com um
passeio na Rota do Faludo no dia 12 de março.
O passeio decorreu na zona de Água d'Alto com visita às
nascentes do Faludo, nascentes de água cuja captação
abastece a freguesia de Água d'Alto e parte de Vila
Franca do Campo.
prof. Maria Antónia Guedes

14/03/2016 Núcleo Ed. Especial: Atividades do 2.º período
Durante o 2.º período, várias foram as atividades realizadas
pelos alunos da UNECA Ocupacional e UNECA de Alunos
com Espetro do Autismo, onde se realça o Dia de Reis, o
Dia dos Amigos/Amigas, o Dia dos Namorados, uma Visita
de estudo ao Corpo de Bombeiros de Vila Franca do
Campo e a participação na atividade promovida pela
Câmara Municipal de Vila Franca do Campo “Oficina de
chocolate”
prof. Rita Bronze e prof. Regina Pimentel

14/03/2016 EB1/JI FMG: Semana da Leitura
Na semana de 14 a 18 de março a EB1/JI Francisco de
Medeiros Garoupa, na freguesia de Água d’Alto,
desenvolveu diferentes atividades com os seus cem alunos,
da pré ao 1.º ciclo, no âmbito da Semana da Leitura,
evento que já vem vindo a realizar há 4 anos.
A Semana da Leitura permite a aproximação das crianças
ao universo literário, a leitura em diversas dimensões, para
além da manifestação de sentimentos, ideias e opiniões o
que em muito contribui para a formação de leitores
autónomos e competentes.
prof. Maria Eugénia Leal

15/03/2016 Núcleo de Ed. Especial: Encontro com os Pais

Com o objetivo de partilhar, disseminar informações,
conviver, expor saberes, o grupo de pais reuniu-se no dia
15 de março, acompanhados de um delicioso lanche
convívio. A sessão foi dinamizada pela psicóloga Clara
Simões e com a participação das docentes Regina
Pimentel e Rita Bronze.
prof. Rita Bronze e prof. Regina Pimentel
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15/03/2016 Feira do Empreendedorismo 2016
No passado dia 15 de março realizou-se a “Feira de
Empreendedorismo” no âmbito do projeto “Educação
Empreendedora: o caminho do sucesso” da Direção
Regional da Juventude, desenvolvido pela professora Luísa
Silva na Área Curricular não disciplinar de Cidadania, com
a participação das turmas do 9.º A, 9.º C e 9.º D. A
realização desta atividade contou ainda com a
participação dos encarregados de educação, familiares e
amigos dos alunos e esteve aberta a toda a comunidade.
prof. Maria Luísa Silva

16/03/2016 Dep. Português: Manjar das Letras

No dia 16 de março de 2016 foi realizada a atividade
“Manjar das Letras” da responsabilidade do Departamento
de Português. Além dos docentes estarem devidamente
trajados, o pavilhão central foi inundado por poemas e
música medieval e, finalmente, foi plantado um dragoeiro
junto ao ginásio da escola.

17/03/2016 Torneio de Basquetebol
No passado dia 16 de março decorreu mais um habitual
torneio de basquetebol na EBS de Vila Franca do Campo,
organizado pelo grupo de Educação Física, no âmbito das
atividades de encerramento de período letivo. A edição
deste ano, contou com a participação de 54 turmas do 2.º
ciclo ao secundário e cerca de 270 alunos estiveram
envolvidos nesta atividade. Assistiram-se a alguns bons
momentos de basquetebol e muito empenho dos alunos
para chegarem às finais.
prof. Tiago Almeida

17/03/2016 Filosofia para Crianças

Podem consultar-se no blogue da EBSVFC o testemunho de
4 alunos da turma 3.º ASB C sobre a realização de sessões
de Filosofia para Crianças por parte dos professores
Fernando Vieira e Paula Vieira.
Para ler os testemunhos basta seguir o link abaixo:
http://goo.gl/HrSy7X
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17/03/2016 EB1/JI MEF: Reciclar na Páscoa
Durante os últimos dias foram muitas as prendinhas a
elaborar. Na Escola B1/JI padre Manuel Ernesto Ferreira já
estamos habituados a reciclar e assim, com tampinhas de
garrafas fizemos o ”Jogo do Galo”, uma cestinha para as
amêndoas com a base das garrafas, flores da primavera
com embalagens de ovos, molduras para o Dia do Pai
com cartão de embalagens. Nas atividades do dia a dia,
do Programa Eco-Escolas, reutilizar já um hábito e o
planeta agradece!
prof. Maria Laura Brandão

18/03/2016 Dia Mundial da Árvore e Dia Eco-Escolas
No âmbito do Programa Eco-Escolas, no dia 18 de março,
realizou-se a Caminhada da Primavera, envolvendo um
total de 160 alunos da Escola Padre Manuel Ernesto
Ferreira, percorrendo algumas ruas da vila, com entrega de
panfletos à população. Os alunos cantaram e dançaram a
Marcha da Primavera em frente à Câmara Municipal e
entregaram o panfleto ao Presidente da Câmara
Municipal de VFC, Dr. Ricardo Rodrigues e Vereador
Arnaldo Amaral. Visitaram a Junta de Freguesia de S.
Pedro, onde se deu a receção das prendas da Páscoa.
prof. Maria Laura Brandão

18/03/2016 Associação de Estudantes: Plantação de Árvores

No último dia do 2.º período, como forma de assinalar o Dia
da Árvore, a Associação de Estudantes da EBSVFC
organizou a plantação de diversas árvores no recinto
escolar.

18/03/2016 Jogos Tradicionais e Banda Militar dos Açores

No dia 18 de março, como atividades de encerramento do
2.º período, foram organizados Jogos Tradicionais para as
turmas do 2.º ciclo e um concerto da Banda Militar dos
Açores para as turmas do 3.º ciclo. As turmas participaram
com bastante entusiasmo nas atividades.
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Próximas Atividades e Datas Relevantes
Abril

2

Abril

5

Abril

7

Abril

11-15

Abril

11-15

Abril

18-23

Abril

22

Abril

22

Abril

Dia Internacional do Livro Infantil

Canguru Matemático 2016

Dia Mundial da Saúde

Semana da Ciência, Tecnologia e
Segurança (programa no final da newsletter)
Fase de Ilha dos Jogos Desportivos
Escolares Açores

Feira do Livro e Dia Mundial do Livro

Dia Mundial da Terra

Núcleo de Ed. Especial – Sessão de
Teatro Sombra

Dia da Liberdade

25
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Próximas Atividades e Datas Relevantes
Maio

5

Maio

9

Maio

9

Maio

13

Maio

16

Maio

17

Mai-Jun

25-9

Maio

27

Maio

29

Dia Europeu da Música

EB1/JI ASB – Cortejo Etnográfico

Dia da União Europeia

2.ª fase do “Jogo do 24”

Dia dos Açores (feriado regional)

EB1/JI FMG – Espírito Santo da Praia

Quinzena Cultural da EBSVFC

Convívio Geral de Ed. Física – 1.º ciclo

EB1/JI ASB – Sopas do Espírito Santo

14

Próximas Atividades e Datas Relevantes
Mai-Jun

30-3

Maio

31

Junho

Comemorações do Espírito Santo

Dia Mundial do Não-Fumador

Semana da Criança

1-5

Junho

3

Junho

3.ª fase do “Jogo do 24”

Dia Mundial do Ambiente

5

Junho

6

Junho

9

Junho

Concurso: “Quem sabe, sabe”

Núcleo Ed. Especial - Piquenique

São João da Vila - Marchas

23

Julho

3

Baile de Finalistas

15
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