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Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo

Esta newsletter pretende divulgar as atividades realizadas na EBS Vila Franca do Campo, sendo uma sistematização das

atividades publicadas no blogue da escola (http://ebsvfc.blogspot.pt).

Eventos / Atividades

12/04/2016 Jogos Desportivos Escolares 2016

Nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2016 foram organizados na

EBS Vila Franca do Campo os XXVII Jogos Desportivos

Escolares: Fase Zonal A. Nesta fase participaram as

escolas: EBS Nordeste, EBS Povoação, EBI Maia, EBS Tomás

de Borba e EBS Vila Franca do Campo. As atividades

desportivas decorreram com uma grande ambiente de

fairplay e de camaradagem entre todos os participantes

e acompanhantes. Destaca-se a marcha da EBSVFC

intitulada a “Marcha da Alegria”: https://goo.gl/K07Aus

21/03/2016 Eco-Escolas: Dia Mundial da Floresta

Este ano letivo a comemoração do Dia Mundial da

Floresta contou com uma Exposição sobre Plantas

Endémicas e a identificação das existentes no jardim da

escola. O ponto de partida foi dado pela turma 7.º OP3 A,

sob orientação das docentes Ana Quintas e Maria

Antónia Guedes. Com recurso a uma invasora, a cana

vulgar, e à reutilização da madeira de caixas de fruta, a

turma pôs mãos à obra para construir molduras

expositoras e tabuletas identificativas.

prof. Maria Antónia Guedes

07/04/2016 3.º MEF E: "A importância da língua inglesa"

Integrada no Programa ProSucesso e com o “intuito de

incrementar e incentivar a participação dos

Pais/Encarregados de Educação”, a turma do 3.º E, da

Escola EB1/JI Padre Manuel Ernesto Ferreira recebeu a

visita da enc. de educação Nina Pinto, mãe do aluno

Sérgio Pinto. Nesta sessão foi desenvolvido o tema: “A

importância da língua inglesa” com a apresentação de

um PowerPoint. Os alunos identificaram países que usam a

língua inglesa e respetivas bandeiras; a origem e

expansão do inglês; a aplicação da língua em diversas

situações e palavras que integraram o nosso vocabulário

prof. Graça Estrela Pimentel
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07/04/2016 EB1/JI ASB: Dia Mundial da Saúde

No passado dia 7 de abril os alunos, professores e

assistentes operacionais da EB1/JI Prof. António dos Santos

Botelho participaram numa caminhada, como forma de

sensibilizar toda a comunidade para a importância do

exercício físico. “Hoje é o Dia Mundial da Saúde. Saímos

da nossa escola e fomos fazer uma caminhada saudável

até à praia da Vinha d’Areia.”

educadora Maria Conceição Figueiredo

07/04/2016 Saúde Escolar: Dia Mundial da Saúde

No passado dia 7 de abril de 2016 cerca de 150 alunos

da EBS de Vila Franca do Campo envolveram-se em

diversas atividades no âmbito das comemorações do Dia

Mundial da Saúde. Na edição deste ano, as atividades

basearam-se na importância da atividade física regular e

os seus benefícios para a saúde. Deste modo os alunos

participaram numa caminha a Nossa Sr.ª Da Paz, aula de

Zumba, Aula de Defesa Pessoal e Demonstração de

Karaté. No final, os alunos saíram muito satisfeitos com a

sua participação nestas atividades.

prof. Tiago Almeida

11/04/2016 3.º MEF E: "A eletricidade"

A turma do 3.º E, da EB1/JI Padre Manuel Ernesto Ferreira,

recebeu a visita do encarregado de educação Luís

Paiva, pai do aluno André Paiva, no dia 11 de abril de

2016, integrada no Programa ProSucesso e com o “intuito

de incrementar e incentivar a participação dos

Pais/Encarregados de Educação na vida institucional da

escola” (PEE). Nesta sessão foi desenvolvido o tema: “A

eletricidade”, onde foi possível observar dois vídeos

explicando como é produzida a energia elétrica e como

se processa a corrente elétrica e experimentar materiais.

prof. Graça Estrela Pimentel

12/04/2016 4.º OP1 A - Projeto Biocasa

“A BIOCASA é um projeto de educação sustentável,

integrado nas atividades da Escola Básica e Secundária

de Vila Franca do Campo (São Miguel - Açores). Baseia-

se na gestão de uma habitação, que inclui uma horta,

com produtos biológicos, cercas de aves, cozinha e

pequena oficina de trabalhos manuais.

Na dinâmica pedagógica da BIOCASA, projeto da prof.

Maria Fátima Amaral, as matérias primas de trabalho são

materiais reutilizados, respeitadores do ambiente.”

Artigo de Zenaide Oliveira: https://goo.gl/AUY8bA

http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/04/eb1ji-asb-dia-mundial-da-saude.html
http://desafios-ebsvfc.blogspot.pt/2016/04/dia-mundial-da-saude-na-ebs-de-vila.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/04/3-mef-e-familia-vem-escola-eletricidade.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/04/4-op1-projeto-biocasa.html
https://goo.gl/AUY8bA
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13/04/2016 Informática: Scratch, Kodu e Arduíno

No passado dia 13 de abril, o Departamento de Ciências

Experimentais e Tecnologias, em parceria com o Núcleo de

Estudantes de Informática da Universidade dos Açores,

dinamizou dois workshops de programação (um em

Scratch e outro em KODU) e um workshop de ARDUÍNO

destinado aos alunos do 2.º, 3.º ciclos e secundário.

Estas sessões fizeram parte das atividades da 4.ª Semana

da Ciência, Tecnologia e Segurança do mesmo

departamento.

prof. Eulália Baptista

13/04/2016 4.ª Semana da Ciência, Tecnologia e Segurança

Na semana de 12 a 15 de abril de 2016 decorreu na EBS

Vila Franca do Campo a 4.ª Semana da Ciência,

Tecnologia e Segurança, realizada pelo Departamento de

Ciências Experimentais e Tecnologias.

Foram realizadas diversas atividades no âmbito da

Biologia/Geologia, Física e Química, Informática e

Proteção Civil.

Foi realizada uma entrevista na RTP-Açores ao

coordenador de departamento, que pode ser visualizada

através do link: https://goo.gl/rdpRQ1

13/04/2016 C. Prot. Civil: Palestra sobre Primeiros Socorros

No âmbito do Plano de Atividades do Clube da Proteção

Civil da Escola Básica e Secundária de Vila Franca do

Campo e integrada na IV Semana da Ciência, Tecnologia

e Segurança, no dia 13 de Abril de 2016, os alunos do 9.º

ano desta escola e os membros do supracitado clube

assistiram a uma sessão informativa e de sensibilização, de

noventa minutos, sobre Primeiros Socorros.

A palestra, dinamizada por dois bombeiros do Nordeste,

despertou bastante interesse por parte do público.

prof. Maria Helena Veríssimo

14/04/2016 Clube Prot. Civil: Curso Básico de Proteção Civil

No âmbito do Plano de Atividades do Clube da Proteção

Civil da Escola Básica e Secundária de Vila Franca do

Campo e integrado na IV Semana da Ciência, Tecnologia

e Segurança, no dia 14 de Abril de 2016, os alunos do 10.º

ano do Curso Profissional da Proteção Civil desta escola

frequentaram o Curso Básico de Proteção Civil, lecionado

por um formador do Serviço Regional da Proteção Civil e

Bombeiros dos Açores. O referido curso decorreu entre as

09h00 e as 17h00.
prof. Maria Helena Veríssimo

http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/04/informatica-workshops-de-scratch-kodu-e.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/04/rtp-acores-entrevista-sobre-4-semana-da.html
https://goo.gl/rdpRQ1
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/04/clube-de-prot-civil-palestra-sobre.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/04/clube-prot-civil-curso-basico-de.html
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14/04/2016 Eco-Escolas: Rota da Água – Janela do Inferno

Antecipando o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios,

que se comemora a 18 de abril, a Eco-Escola EBSVFC,

associou-se à Câmara Municipal de Lagoa, com um

passeio pedestre no trilho Rota da Água – Janela do

Inferno. A iniciativa decorre do plano anual de atividades

dos serviços de desporto e juventude, e da educação e

cultura do concelho e integra-se na proposta do ICOMOS

Internacional através da Direcção-Geral do Património

Cultural que, para 2016, apresenta atividades subordinadas

ao tema ”Desporto um Património Comum”.

prof. Maria Antónia Guedes

19/04/2016 Eco-Escolas: Reserva Natural da Lagoa do Fogo

A caminhada desenvolveu-se na Reserva Natural da Lagoa

do Fogo. A área é classificada desde 1974 como Reserva

Natural. Atualmente com uma área protegida de 5,07 km2,

a Lagoa do Fogo, situa-se numa posição central de S.

Miguel. A caldeira vulcânica, onde se encontra a lagoa,

corresponde ao colapso da cratera do estrato-vulcão do

Fogo. As encostas são íngremes, cobertas de mato natural,

com flora endémica em abundância e diversificada.

prof. Maria Antónia Guedes

20/04/2016 Clube Prot. Civil: Grupo Op. Cinotécnico da PSP

No passado dia 20 de abril, pelas 09h30, os alunos da

Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo

tiveram oportunidade de assistir, no recinto exterior junto ao

ginásio desta escola, a uma demonstração de algumas

das capacidades do Grupo Operacional Cinotécnico da

PSP, nas valências de situação de violência e deteção de

estupefacientes. A referida demonstração foi feita com

recurso a dois cães devidamente treinados para o

desempenho de missões em diversas áreas do trabalho

policial e cada um com a sua especialidade.
prof. Maria Helena Veríssimo

21/04/2016 Sarau Cultural na Biblioteca Escolar

A Equipa da Biblioteca Escolar e o Departamento de

Português desenvolveram a Feira do Livro da EBSVFC. A

Feira decorreu na Biblioteca Escolar entre os dias 18 a 21

de abril. Para que melhor se promovesse o contacto e a

intervenção ativa dos vários parceiros educativos, foi

desenvolvido um Sarau Cultural, com agradáveis

momentos de canto, música e poesia abrilhantados pelo

grupo coral da Escola Secundária das Laranjeiras "Sintonias

Coro" e Ana Maria Carvalho, em representação artística

dos Pais e Encarregados de Educação.

A equipa da Biblioteca Escolar

http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/04/eco-escolas-trilho-rota-da-agua-janela.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/04/palmilhar-para-preservar-ix-sabado-dia.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/04/clube-prot-civil-demonstracao-do-grupo.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/04/sarau-cultural-na-biblioteca-escolar-da.html
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21/04/2016 EB1/JI ASB: Dia Mundial do Autismo

No passado dia 21 de abril comemorou-se o Dia Mundial

do Autismo na EB1/JI prof. António dos Santos Botelho

através de uma ação de sensibilização em que toda a

comunidade educativa prestou um momento de silêncio a

esta causa. De mãos dadas, formaram um laço azul…
educadora Maria Conceição Figueiredo

24/04/2016 EB1/JI MEF: International Charter School

A EB1/JI padre Manuel Ernesto Ferreira recebeu um grupo

de alunos, seus professores e acompanhantes, da

International Charter School, de Rhode Island,

Massachusetts, dos Estados Unidos da América.

O grupo foi recebido por todos os alunos e professores do

1.º ciclo, tendo os alunos do 4.º ano tocado um número em

flauta, ensaiado pelo prof. José Luís Pimentel. De seguida,

as duas turmas do 4.º ano cantaram uma divertida canção

em inglês, ensaiada pela docente responsável pela

disciplina, Ana Paula Rodrigues. Os visitantes presentearam

todos com uma dança muito ritmada.
prof. Graça Estrela Pimentel

26/04/2016 CPCJ: Prevenção dos Maus Tratos Infantis

No âmbito da Prevenção dos Maus Tratos Infantis, a

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila Franca

do Campo organizou uma atividade na Biblioteca

Municipal. A atividade de leitura animada desenvolveu-se

de 26 a 29 de abril tendo como público-alvo todas as

turmas do 2.º ano, num total de 130 alunos. Foram parceiros

a EBSVFC, que disponibilizou a docente M. Eugénia Leal

para animar a atividade, e a Câmara Municipal de Vila

Franca do Campo que cedeu o espaço e os marcadores

que foram oferecidos às crianças.

prof. Maria Eugénia Leal

28/04/2016 Saúde Escolar: Alimentação e Saúde Oral

Nos dias 28 de abril e 12 de maio, os alunos do 1.º ano das

turmas G e H, da EB1/JI Prof. António dos Santos Botelho

participaram na sessão de prevenção de Saúde Oral, no

âmbito do programa de Saúde Escolar em colaboração

com o Centro de Saúde de Vila Franca do Campo. A

sessão foi dinamizada pela dentista, Dra. Isabel Viveiros, e

pelo nutricionista, Dr. Tiago Dias e começou pelo

visionamento de um filme de desenhos animados acerca

dos cuidados a ter com os dentes.

prof. Tiago Almeida

http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/05/eb1ji-asb-dia-mundial-do-autismo.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/04/eb1ji-mef-encontro-com-alunos-da.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/04/cpcj-prevencao-dos-maus-tratos-infantis.html
http://desafios-ebsvfc.blogspot.pt/2016/05/alimentacao-e-saude-oral.html
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28/04/2016 Téc. de Apoio à Gestão Desportiva: Canoagem

Os alunos do 12.º F, realizaram no passado dia 28 de Abril,

uma sessão prática de canoagem na Marina de Vila

Franca do Campo, integrada nas aulas de Práticas de

Atividades Físicas e Desportivas, do Curso Profissional de

Técnico de Apoio à Gestão Desportiva.

Este que será o módulo de encerramento do ano (e

também deste curso), foi mais uma vez, o reflexo das

aprendizagens de carácter prático que foram sendo

desenvolvidos com estes alunos desde a abertura deste

curso na nossa Escola (em 2013/2014).

prof. João Ourique Fernandes

02/05/2016 Newton gostava de ler - “As mãos dos pretos”

À semelhança dos períodos anteriores, os alunos da turma

4.º L da EB1/JI professor António dos Santos Botelho, foram

surpreendidos com as atividades que foram dinamizadas,

nomeadamente com a audição da história: “As mãos dos

pretos” que suscitou algumas gargalhadas e com a

realização de uma experiência que consistiu na confeção

de um creme de mãos para oferecer às mães, no Dia da

Mãe. Considero que é uma iniciativa que deve continuar

nos próximos anos letivos.

prof. Patrícia Vieira

02/05/2016 EB1/JI MEF: Dia da Mãe 2016

No primeiro domingo de maio celebrou-se o “Dia da Mãe”,

data esta que mereceu uma atenção especial na nossa

escola, EB1/JI padre Manuel Ernesto Ferreira, onde os

alunos, sob orientação dos professores, elaboraram

prendas para oferecerem às suas mães, recorrendo a

diversos materiais que foram trabalhados de forma criativa,

com entusiasmo e com amor, pois tratava-se de uma

prenda especial.

prof. Lúcia Amaral

06/05/2016 Eco-Escolas: Candelária, Mosteiros e 7 Cidades

Sábado! Dia de botas nos pés e atividades na natureza!

Comemorando o Dia Mundial da Terra, a caminhada

desenvolveu-se na costa sul da ilha, entre Candelária,

Mosteiros e Sete Cidades. O Dia Mundial da Terra foi criado

pelo senador norte-americano, e ativista ambiental,

Gaylord Nelson no dia 22 de abril de 1970. A finalidade do

dia é criar uma consciência comum aos problemas da

contaminação, conservação da biodiversidade e outras

preocupações ambientais para proteger a Terra.

prof. Maria Antónia Guedes

http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/05/tec-de-apoio-gestao-desportiva-canoagem.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/05/4asb-l-newton-gostava-de-ler-as-maos.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/05/eb1ji-mef-dia-da-mae.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/05/eco-escolas-caminhada-candelaria.html
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07/05/2016 Caminhada pais e filhos - Janela do Inferno

Este primeiro passeio pedestre “Pais e Filhos” decorreu no

trilho Rota da Água – Janela do Inferno, um recanto de

uma riqueza ímpar de património edificado, no concelho

de Lagoa, que conta com túneis e aquedutos, com o

principal propósito de encaminhar as águas de nascentes

aos centros urbanos (Lagoa e Ponta Delgada), sendo

ainda rentabilizada pela indústria lagoense.

Ficou o “bichinho”, expresso no cansaço e desejo de breve

repetição…

prof. Maria Antónia Guedes

08/05/2016 Caminhada pais e filhos - Pico Queimado

Domingo! Dia de botas nos pés, de pais e filhos, e

atividades na natureza!

Depois do sucesso da 1.ª edição do “Palmilhar para

Preservar – Pais e Filhos”, a aventura de hoje foi a um

vulcão!!

prof. Maria Antónia Guedes

09/05/2016 EB1/JI ASB: Cortejo Etnográfico

No passado dia 9 de maio, no âmbito da comemoração

das festas de São Miguel Arcanjo e integrado no Plano

Prosucesso, a nossa escola – António dos Santos Botelho –

realizou pela primeira vez um Cortejo Etnográfico. Foi nosso

intuito relembrar as profissões antigas da nossa freguesia,

tais como: oleiros, camponeses, agricultores, lavradores,

lavadeiras, vendedoras de louça de barro, pescadores,

estufeiros, moleiros. Para tal, vestimo-nos a rigor e tentamos

confecionar diversos materiais que melhor caraterizassem

cada uma das profissões.

educadora Maria Conceição Figueiredo

11/05/2016 Campeonato do Jogo do 24 - Fase Interturmas

Inserido no Plano Anual de Atividades do Departamento de

Matemática da EBSVFC, o campeonato do Jogo do 24 –

fase interturmas decorreu no dia 11 de maio, tendo sido

apurados 4 alunos do 2.º ciclo para representar a nossa

escola na fase interescolas.

Na fase interturmas do Jogo do 24, foi vencedor a aluna

Cecília Correia do 5.º C, obteve o 2.º lugar o aluno André

Cordeiro do 6.º C e em 3.º e 4.º lugares ficaram os alunos

Paulo Freitas e Afonso Pimentel, respetivamente, ambos do

5.º B.

prof. Maria Helena Veríssimo

http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/05/eco-escolas-caminhada-pais-e-filhos.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/05/eco-escolas-caminhada-pais-e-filhos_9.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/05/eb1ji-asb-cortejo-etnografico.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/05/campeonato-do-jogo-do-24-fase.html
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16/05/2016 Orquestra do Conservatório Reg. de P. Delgada

No dia 16 de maio de 2016, os alunos do 5.º ano, da turma

B e E, da EBSVFC, participaram com o Coro e Orquestra do

Conservatório Regional de Ponta Delgada, na sessão solene

do Dia da Autonomia, que decorreu no Açor Arena, em

Vila Franca do Campo. Foi realizado um ensaio no

Conservatório Regional de Ponta Delgada, ao qual se

seguiu uma visita guiada a esta Instituição de Ensino. Os

alunos adoraram a iniciativa, pois tiveram a oportunidade

de atuar ao lado de alunos de canto acompanhados de

uma orquestra, conhecer vários instrumentos e

compreender como funciona o ensino artístico.

prof. Nuno Alves

19/05/2016 9.º D - Arte Linear

A “Arte Linear” é criada com linhas compostas de vários

materiais e cores que formam imagens, composições

figurativas e geométricas ou abstratas. Criar um trabalho

com fios, linhas, arame… pode ser divertido e o produto

final, apresenta sempre um efeito visual surpreendente.

Com base nos conteúdos lecionados no âmbito da

disciplina de Educação Tecnológica, os alunos do 9.º D da

EBSVFC sob a orientação da docente, Julieta Campelo

realizaram os respetivos quadros aplicando as

aprendizagem de “Arte Linear”.

prof. Julieta Campelo

20/05/2016 EB1/JI ASB: Festa do Espírito Santo

No passado dia 20 de maio comemorou-se a festa do

Espírito Santo na EB1/JI prof. António dos Santos Botelho. À

semelhança do ano anterior, toda a comunidade

educativa adquiriu um “gueixo” que ofereceu à

Irmandade do Espírito Santo que, por sua vez, ofereceu

carne (pensão) para a confeção das tradicionais sopas do

Espírito Santo. Sendo uma tradição do povo açoriano, foi

nosso intuito comemorar este costume junto das nossas

crianças que viveram intensamente cada momento.

prof. Patrícia Vieira

20/05/2016 EB1/JI ASB: Visita à estufa de flores

No passado dia 20 de maio, a turma 2 da Pré da EBI/JI

António dos Santos Botelho, realizou uma visita a uma

estufa de flores. Nessa visita, as crianças aprenderam

muitas coisas.

educadora Noémia Pacheco

http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/06/dia-da-autonomia-orquestra-do.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/05/9-d-arte-linear.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/06/eb1ji-asb-festa-do-espirito-santo.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/05/eb1ji-asb-visita-estufa-de-flores.html
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27/05/2016 3.º MEF E: “Ler ajuda-nos a crescer”

No dia 27 de maio de 2016, a turma do 3.º E, da EB1/JI

Padre Manuel Ernesto Ferreira, recebeu a visita da enc. de

educação Maria Graça Amaral, mãe da aluna Carolina

Costa. Esta visita, integrada no Programa ProSucesso, teve

como intuito “incrementar e incentivar a participação dos

Pais/Encarregados de Educação”. Nesta sessão foi

desenvolvido o tema: “Ler ajuda-nos a crescer”, onde foi

possível dialogar acerca das vantagens da leitura, da

importância dos livros, da evolução do livro, das partes

constituintes de um livro e dos tipos de texto.

prof. Graça Estrela Pimentel

29/05/2016 Caminhada pais e filhos - Maia, Praia da Viola

Domingo! Dia de botas nos pés, de pais e filhos, e

atividades na natureza!

Adiada uma semana, devido à instabilidade do tempo no

passado domingo, a 3º edição do “palmilhar para

preservar – pais e filhos”, foi à praia, à praia da Viola!

prof. Maria Antónia Guedes

30/05/2016 EB1/JI FMG: Império das Crianças

A EB1/JI Francisco Medeiros Garoupa, freguesia de Água

d’Alto, realizou o seu 1.º Império das Crianças. Teve como

como objetivo sensibilizar os mais novos para as Festas do

Espírito Santo e, ainda, promover a interação entre a

escola e a comunidade educativa. Do seu Programa das

Festas constou a bênção da despensa, a bênção e a

abertura do quarto do Espírito Santo ao público e o

tradicional bazar. O ponto alto das Festas do Espirito Santo

foi no dia 3 de junho, no qual realizou-se a coroação até à

igreja, onde decorreu a eucaristia.

prof. Emanuel Santos

01/06/2016 Eco-Escolas: Caminhada Salga - Feteiras

Sábado! Dia de botas nos pés e atividades na natureza!

A caminhada desenvolveu-se na costa norte da ilha de

São Miguel, começando na freguesia da Salga, depois

Achadinha, Achada e Feteira Pequena.

prof. Maria Antónia Guedes

http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/05/3-mef-e-familia-vem-escola-ler-ajuda.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/06/eco-escolas-caminhada-pais-e-filhos.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/06/eb1ji-fmg-imperio-das-criancas.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/06/eco-escolas-caminhada-salga-feteiras.html
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01/06/2016 Eco-Escolas: Caminhada Maciço das 7 cidades

O Vulcão Sete Cidades fica situado na extremidade

ocidental da ilha de S. Miguel e corresponde a um vulcão

poligenético com caldeira. No seu interior a Lagoa Azul e a

Lagoa Verde dominam a paisagem, juntamente com os

cones pomíticos, anéis de tufos e domos, e a freguesia de

casas brancas. A Lagoa das Sete Cidades foi eleita uma

das 7 maravilhas naturais de Portugal na Categoria Zonas

aquáticas não marinhas.

prof. Maria Antónia Guedes

02/06/2016 EB1/JI MEF: As rochas dos Açores

Duas técnicas do Parque Natural de São Miguel, Carolina e

Joana, desenvolveram uma ação denominada “As rochas

dos Açores” nas duas turmas do 3.º ano, no dia 2 de junho,

na EB1/JI Padre Manuel Ernesto Ferreira.

Através da apresentação de um PowerPoint, os alunos

puderam compreender que nos Açores predominam as

rochas de origem vulcânica, estando as rochas

sedimentares especialmente presentes na ilha de S. Maria.

prof. Graça Estrela Pimentel

03/06/2016 Eco-Escolas: Desfile de Moda Ecológica

No dia 03/06/2016 decorreu o Desfile de Moda Ecológica,

numa iniciativa conjunta entre a EBSVFC, a Câmara

Municipal de Vila Franca do Campo e a equipa do

Programa Eco-Escolas.

prof. Maria Laura Brandão

07/06/2016 C. Naturais (9.º ano): Suporte Básico de Vida

No âmbito da disciplina de Ciências Naturais e do

conteúdo programático Suporte Básico de Vida, os alunos

do 9.º ano da turma C foram convidados, após estudar e

treinar em sala de aula e em casa, a elaborar e partilhar

um conjunto de manobras que podem ser preciosas no

socorro a vítimas. A partilha será feita com suporte num

conjunto de “fichas temáticas”.

prof. Maria Antónia Guedes

http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/06/eco-escolas-caminhada-macico-das-sete.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/06/eb1ji-mef-as-rochas-dos-acores.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/06/cartaz-de-divulgacao-do-desfile-de-moda.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/06/ciencias-naturais-9-ano-suporte-basico.html
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08/06/2016 Turma Autistas - Movimento e Drama

No dia 8 de junho de 2016, o Alex e a Maria tiveram a

última aula de “Movimento e Drama”.

Aqui são apresentados dois vídeos que mostram uma parte

do trabalho desenvolvido por estes alunos ao longo do ano

letivo, sempre com muito interesse e empenho:

https://goo.gl/AyWAzS

prof. Maria Manuela Guedes

08/06/2016 Ed. Tecnológica (7.º ano) - Suporte para Telemóvel

No âmbito da disciplina de Ed. Tecnológica e de acordo

com o módulo Impacto Ambiental (reciclagem) e

considerando os conteúdos “objeto/função” os alunos dos

7.º anos realizaram com pauzinhos de gelado um suporte

para os seus telemóveis. O objetivo consistia em colocar o

telemóvel para o seu carregamento, ou simplesmente

repouso. Estes foram decorados aplicando a técnica da

película de alumínio. Nesta técnica recorreram à película

de alumínio e tintas hidro vitral de várias cores.

prof. Julieta Campelo

08/06/2016 Ed. Tecnológica (8.º ano) - Flores e Candeeiros

No âmbito da disciplina de Educação Tecnológica e de

acordo com o módulo Materiais, os alunos dos 8.º anos, sob

a orientação da docente Julieta Campelo, realizaram

flores com pétalas de balões, utilizando na sua estrutura,

arame.

Atendendo ao módulo eletricidade, a partir de um

individual, com ilustrações de vários monumentos,

projetaram e estabeleceram a ligação elétrica de um

candeeiro.

prof. Julieta Campelo

09/06/2016 EB1/JI MEF: 3.º Convívio Desportivo

No dia 9 de junho, último dia de aulas, foi realizado o 3.º

convívio desportivo do ano da EB1/JI padre Manuel Ernesto

Ferreira, na praia da Vinha d’Areia. Os alunos puderam

realizar corridas de atletismo, jogos variados, adequados a

cada ano de escolaridade, natação e brincadeiras na

areia. A atividade decorreu de acordo com as expetativas,

tendo sido muito bem preparada pelo docente Bruno

Gomes, responsável pela disciplina de Expressão Físico-

Motora na escola.

prof. Graça Estrela Pimentel

http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/07/turma-autistas-movimento-e-drama.html
https://goo.gl/AyWAzS
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/07/ed-tecnologica-7-ano-suporte-para.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/07/ed-tecnologica-8-ano-flores-e-candeiros.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/06/eb1ji-mef-3-convivio-desportivo-de.html
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16/06/2016 5.º TPCA A - Trabalhos em Madeira

Os trabalhos expostos na nossa escola foram construídos

com madeiras da nossa praia, recolhidas pelos alunos,

com uma ajudinha da Câmara Municipal que transportou

as peças maiores. A turma do 5.º TPCA A empenhou-se em

recriar pequenas vilas à beira mar, trabalhando os

pormenores para lhes conferir mais realismo.

prof. Ana Pitta e José Mendes

23/06/2016 São João 2016 - Marcha "Bastidores de Amor"

Tema: Bastidores de Amor.

Organização: Comissão de Eventos.

Letra: Ana Torcato.

Música: Nuno Alves.

Orquestração: Valter Medeiros.

Link para o Vídeo: https://goo.gl/R4ltpm

Comissão de Eventos da EBSVFC

http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/06/5-tpca-trabalhos-em-madeira.html
http://ebsvfc.blogspot.pt/2016/06/sao-joao-2016-marcha-bastidores-de-amor.html
https://goo.gl/R4ltpm
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Próximas Atividades e Datas Relevantes

Início das Aulas / Dia do ProSucesso

Dia Internacional da Música

Dia Mundial do Animal

Implantação da República (feriado)

Dia Mundial do Professor

Dia Internacional da Alimentação

Dia das Nações Unidas

Aniversário da EBS Vila Franca do Campo

Dia das Bruxas - Halloween

Set.

14

Out.

4

Out.

1

Out.

5

Out.

5

Out.

16

Out.

24

Out.

31

Out.

28
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Próximas Atividades e Datas Relevantes

Dia de Todos os Santos (feriado)

Dia Mundial da Ciência

Dia de São Martinho

Dia Mundial do Não-Fumador

Dia da Filosofia (terceira 5.ª feira de Nov.)

Dia Internacional dos Direitos da Criança

Restauração da Independência (feriado)

Dia Mundial de Luta Contra a SIDA

Dia Internacional das Pessoas com 

Deficiência

Nov.

10

Nov.

11

Nov.

17

Nov.

17

Maio

20

Dez.

1

Dez.

1

Dez.

3

Nov.

1



15

Próximas Atividades e Datas Relevantes

Dia da Imaculada Conceição –

Padroeira de Portugal (feriado)

Dia Mundial da Declaração dos

Direitos Humanos

Final do 1.º Período

Natal

Dez.

10

Dez.

16

Dez.

25

Dez.

8


